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L. S.

W ij, ondergeteekenden, door de Directie der Flakkeesche Boekdruk-

KERiJ te Middelharnis daartoe aangezocht, hebben ons bereid verklaard,

om den tekst der Staten-Overzetting van de Gansche Heilige Schrifture,

op zulk eene wijze voor den druk gereed te maken, dat hetgeen door

den loop der tijden met opzicht tot de taal, de spelling en de woorden-

keus veranderd is, naar goede regelen, overeenkomstig de eischen van

het hedendaagsche spraakgebruik, ook in de Bijbel-uitgave gewijzigd werd.

En zulks wel onder uitdrukkelijke voorwaarde dat deze wijziging zou worden

aangebracht, zonder dat aan den oorspronkelijken tekst ook maar eenigszins

geweld wierd aangedaan, zonder dat we ons ook maar de geringste afwijking

van de bedoeling der oorspronkelijke overzetters veroorloofden, en zonder dat

op eenigerhande wijze aan onze eigene opvatting van eenig Schriftwoord

invloed op eene aan te brengen wijziging werd toegestaan.

.Tot het ondernemen van dezen omvangrijken arbeid zijn wy bewogen

door de omstandigheid, dat, tengevolge van hetaanmerkelijk verschil in taal,

de aloude Staten -uitgave voor het opkomend geslacht alraeer onbruikbaar

werd, en dat, om in de hierdoor ontstane behoefte aan een gewijzigden tekst

te voorzien, allerlei Genootschappen en particuliere uitgevers wel met lof-

waardigen ijver Bijbels in verschillend formaat op de markt hadden gebracht,

maar zóó dat deze, soms niet zonder wilkeur, en altoos zonder vasten regel

in onze hedendaagsche taal waren overgebracht.

De regelen, hierbij door ons gevolgd, zullen later openbaar worden ge-

maakt, en daarbij tevens rekenschap worden gegeven van de wijzigingen die

we noodzakelijk hebben geacht.

Voor zooveel noodig heeft Dr. A. Kluyver, redacteur van bet Neder-

landsch Woordenboek, ons bij taalkundige moeilijkheden, in bijna achthon-

derd gevallen, met zijne voorlichting ter zijde gestaan.

De vier kaarten, even als de plaat met afbeeldingen uit de Israëlietische

oudheid, zijn ontworpen door den heer Prof. Dr. J. Woltjer, en geheel in

oyereenstemrnii\g met do jongste ontdekkingen ingericht.



En zoo wordt hiermede deze nieuwe uitgave van de gansche Heilige

Schrifture, naar de herziene editie van 1657 bij de Weduwe Paulus Aertsz

VAN Ravesteyn, aan het kerkelijk, huiselijk en schoolgebruik overgegeven

met de verzekering, dat de hier geboden tekst der Heilige Schriftuur, geheel

conform is aan de oorspronkelijke uitgave, en in al hare deelen voor het

thans levend geslacht verstaanbaar.

Moge de God van alle genade, die ons zijne Heilige Schrifture schonk,

ook dezen onzen arbeid zegenen, opdat zijn heihg Woord steeds meer kracht

oefene, om zijn volk te houden on de paden van Godsvrucht en gerechtig-

heid, en het den weg naar een beter vaderland te ontsluiten.

a :\i 3 t e r d a m
,

Kampen,

a im s t e r d a i\i
,

, 15 Juni 1896. CC^t'^-t^'^^'^c.^
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HET OUDE TESTAMENT
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HET EERSTE BOEK VAN MOZES

GENAAMD

GENESIS.

HET I KAPITTEL.

In den «beginne schiep God den he-

mel en de aarde. a Job 38 : 4.

Ps. 33: 6; 89: 12; 136: 5.

Hand. 14: 15; 17: 24. Hebr. 11: 3.

2. De aarde nu was woest en ledig,

en duisternisse was op den afgrond. En
de Geest Gods zweefde op de wateren.

3. En God zeide: Daar zij licht. En
daar werd licht.

4. En God zag het licht, dat het goed
was. En God maakte scheiding tusschen
het licht en tusschen de duisternisse.

5. En God noemde het licht dag, en
de duisternisse noemde Hij nacht. Toen
was het avond geweest, en het was mor-
gen geweest; de eerste dag.

6. «En God zeide: Daar zij een uit-

spansel in het midden der wateren ; en
dat make scheiding tusschen wateren
en wateren. aPs. 33:6; 104:2;
136: 5. Spr. 8:22. Jes.42:5. Jer. 10:12; 51:15.

7. En God maakte dat uitspansel, en
maakte scheiding tusschen de wateren,
die «onder het uitspansel zijn, en tus-

schen de wateren, die ^boven het uit-

spansel zijn. En het was alzoo.
a Ps. 33: 7; 136: e. Spr. 8: 24. öPs. 14S:4.

8. En God noemde het uitspansel He-
mel. Toen was het avond geweest, én het
was morgen geweest; de tweede dag.

9. En God zeide : «Dat de wateren van
onder den hemel in ééne plaatse verga-
derd worden, en dat het droge gezien
worde. En het was alzoo.

a Job 26: 10; 38:8. Ps. 24:2; 33:7; 136:6.

10. En God noemde het droge Aarde,

en de vergadering der wateren noemde
Hij Zeeën. En God zag, dat het goed was.

11. En God zeide: Dat de aarde iiit-

schiete grasscheutkens , kruid zaadzaai-

ende, vruchtbaar geboomte, dragende
vrucht naar zijnen aard, welks zaad daar-

in zij op de aarde. En het was alzoo.

12. En de aarde bracht voort gras-

scheutkens, kruid zaadzaaiende naar zij-

nen aard, en vruchtdrageD dj geboomte,
welks zaad daarin was, naar.zijnen aard.

En God zag, dat hot goed was.
13. Toen was het avond geweest, ei

het was morgen geweest; de derde dag.

14. En God zeide: «Dat er lichten zijn

in het uitspansel des hemels, om schei-

ding te maken.tusschen den dag en tus-

schen den nacht; en dat zij zijn tot tee-

kenen en tot gezette tijden, en tot dagen
en jaren. a Ps. 136: 7.

15. «En dat zij zijn tot lichten in het

uitspansel des hemels, om licht te geven
op de aarde. En het was alzoo.

a Deut. 4. 19. Jer. 31: 35.

16. God dan maakte die tweegroote
lichten, dat groote licht tot heerschappij

des daags, en dat kleine licht tot heer-

schappij des nachts; ook de sterren.

17. En God stelde ze in het uitspansel

des hemels,om licht te geven op de aarde
;

18. En om te heerschen in den dag, en
in den nacht, en om scheiding te maken
tusschen het licht en tusschen de duister-

nisse. En God zag, dat het goed was.
19. Toen was het avond geweest, en

het was morgen geweest; de vierde dag.

1
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20. EnGodzeide: Dat de wateren o ver-

vloediglijk voortbrengen een gewemel
van levende zielen; en het gevogelte

vliege boven de aarde, in het uitspansel

des hemels.
21. En God schiep de groote walvis-

schen, en alle levende wriemelende ziel,

welke de wateren overvloediglijk voort-

brachten, naar hunnen aard; en alle ge-

vleugeld gevogelte, naar zijnen aard. En
God zag, dat het goed was.

22. En God zegende ze, zeggende:
oZijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en
vervult de wateren in de zeeën ; en het ge-

vogelte vermenigvuldige op de aarde.
a Gen. 8: 17.

23. Toen was het avond geweest, en
het was morgen geweest; de vijfde dag.

24. En God zeide : De aarde brenge le-

vende zielen voort, naar hunnen aard,

vee, en kruipend", en wild gedierte der
aarde, naar zijnen aard. En het was alzoo.

25. En God maakte het wild gedierte
der aarde, naar zijnen aard, en het vee,

naar zijnen aard, en al het kruipend ge-

dierte des aardbodems, naar zijnen aard.

En God zag, dat het goed was.
26. En God zeide : Laat ons menschen

maken, naar onzen beelde, naar onze ge-

lijkenisse; en dat zü heerschappij heb-

ben over de visschen der zee, en over het
gevogelte -ties hemels, en over het vee,

en over de geheele aarde, en over al

het kruipend gedierte, dat op de aarde
kruipt.

27. En God schiep den mensch «naar
zijnen beelde, naar den beelde Gods
schiep Hij hem. ^Man en vrouw schiep
Hij ze.

*"
aGen.5: 1;9:6. lCor.ll-:7.

Eph. 4 : 24. Col. 3 : 10. & Matth. 19 : 4.

28. En God» zegende ze, en God zeide

tot hen : «Weest vruchtbaar, en verme-
nigvuldigt, en vervult de aarde, en on-
derwerpt ze, en hebt heerschappij over
de visschen der zee, en over het ge-

vogelte des hemels, en over al het ge-

dierte, dat op de aarde kruipt.
a Gen. 8: 17; 9:1,2,7.

29. En God zeide: Ziet, «Ik heb u-

lieden al het zaadzaaiende kruid ge-

geven, dat op de gansche aarde is, en
alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende
boomvrucht is; het zij u tot spijze.

a Gen. 9:3. Ps. 104: 14, 15.

30. «Maar aan al het gedierte der aar-

de, en aan al het gevogelte des hemels,

en aan al het kruipend gedierte op de
aarde, waar eene levende ziel in is, [héb
Ik] al het groene kruid tot spijze [gegeven].
En het was alzoo. aPs. 104:14.

31. En God zag al wat Hij gemaakt
had, en zie, «het was zeer goed. Toen
was het avond geweest, en het was mor-
gen geweest; de zesde dag.

aDeut. 32:4. Mare. 7:37.

A
HET II KAPITTEL.

Izoo zijn volbracht de hemel en de
aarde, en al hun heir.

2. «Als nu God op den zevenden dag
volbracht had zijn werk, dat Hij gemaakt
had, heeft Hij gerust op den zevenden
dag van al zyn werk, dat Hij gemaakt
had. aEx.20:ll;31:17.

Deut. 5:34. Hebr. 4:4.

8. En God heeft den zevenden dag ge-

zegend, en dien geheiligd, omdat Hij op
dezen gerust heeft van al zijn werk, het-

welk God geschapen had, om te vol-

maken.
4. Dit zijn de geboorten des hemels en

der aarde, als zij geschapen werden, ten
dage als de HEERE God de aarde en den
hemel maakte,

5. En allen struik des velds, eer hij in

de aarde was, en'al het kruid des velds,

eer het uitsproot. Want de HEERE God
had niet doen regenen op de aarde, en
er was geen mensch geweest, om den
aardbodem te bouwen;

6. Maar een damp was opgegaan uit

de aarde, en bevochtigde den ganschen
aardbodem.

7. En de HEERE God had den mensch
geformeerd uit «het stof der aarde, en in

zijne neusgaten geblazen den adem des

levens; alzoo werd de mensch ''toteene

levende ziel. a l Cor. 15 : 47 bl Cor. 15 : 45.

^8. Ook had de HEERE God eenen hof
geplant in Eden, tegen het oosten ; en Hij

stelde aldaar den mensch, dien Hij ge-

formeerd had.

9. En de HEERE God had al het ge-

boomte uit het aardrijk doen spruiten,

begeerlyk voor het gezicht, en goed ter

spijze; en *den Boom des Levens in het

midden van den hof; en den Boom der

Kennisse des goeds en des kwaads.
a Openb. 2 : 7.

10. En eene rivier was voortgaande
uit Eden, om dezen hof te bewateren, en
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"werd van daar verdeeld, en werd tot

vier hoofden.
11. De naam der eerste [rivier] is

Pison. Deze is het, die het gansche land
van Havila omloopt, waar het goud is.

12. En het goud dezes lands is goed
;

daar is [ook] Bedólah, en de steen Sar-

dónix.

13. En de naam der tweede rivier

is Gïhon. Deze is het, die het gansche
land Cus omloopt.

14. En de naam der derde rivier is

Hiddékel. Deze is gaande naar het oos-

ten van Assur. En de vierde rivier is

Phrath.
15. Zoo nam de HEERE God den

mensch, en zette hem in den hof van
Eden, om dien te bouwen en dien te

bewaren.
16. En de HEERE God gebood- den

mensch, zeggende: Van allen boom
dezes hofs zult gij vrijelijk eten;

17. Maa'r van den Boom der Ken-
nisse des goeds en des kwaads, daar-

van zult gij niet eten ; want ten dage,
als gij daarvan eet, zult gij den dood
sterven.

18. Ook had de HEERE God gespro-

ken: Het is niet goed, dat de mensch
alleen zij ; Ik zal hem eene hulpe ma-
ken, [die] als tegen hem over zij.

19. Want als de HEERE God uit de
aarde al het gedierte des velds en al

het gevogelte des hemels gemaakt had,
zoo bracht Hij ze tot Adam, om te

zien, hoe hij ze noemen zoude. En zoo
als Adam alle levende ziel noemen
zoude, dat zoude zijn naam zijn.

20. Zoo had Adam genoemd de na-

men van al het vee, en van hèt gevo-
gelte des hemels, en van al het gedierte
des velds; maar voor den mensch vond
hij geene hulpe, [die] als tegen hem
over ware.

21. Toen deed de HEERE God eenen
diepen slaap op Adam vallen, en hij

sliep. En Hij nam ééne van zijne rib-

ben, en sloot hare plaatse toe [met]

vleesch.
• 22. En de HEERE God bouwde de
ribbe, die Hij «van Adam genomen
had, tot eene vrouw ; en Hy bracht
ze tot Adam. d i Cor. ii.- 8.

23. Toen zeide Adam: Deze is dit-

maal «been van mijne beenen
, en

Vleesch van mynen vleesche; men aal

ze Manninne heeten, omdat ze uit den
man genomen is.

a Mal. 2: 14. Eph. 5: 30, 31.

24. «Daarom zal de man zijnen vader
en zijne moeder verlaten , en zijne

vrouwe aankleven; ^en zij zullen tot

één vleesch zijn. aMatth.l9:5.Marc. 10:7.

Eph. 5: 31. ö 1 Cor. 6: 16. Eph. 5; 28, 29.
•

25. En zij waren beiden «naakt, Adam
en zijne vrouwe; en zij schaamden zich

niet. a Gen. 3: 7.

HET III KAPITTEL.

JJe slang nu was listiger dan al het
gedierte des velds, hetwelk de HEERE
God gemaakt had. En zij zeid-e tot de
vrouwe: Is het ook, dat God gezegd
heeft: Gijlieden zult niet eten van allen

boom dezes hofs?
2. En de vrouwe zeide tot de slang:

Van de vrucht der boomen dezes hofs
zullen wij eten;

3. Maar van de vrucht des booms,
die in het midden des hofs is, heeft

God gezegd : Gij zult van die met eten,

noch die aanroeren, opdat gij niet

stervet.

4. Toen zeide de slang «tot de vrou-
we : Gijlieden zult den dood niet sterven.

d 2 Cor. 11: 8.

5. Maar «God weet, dat, ten dage als

gij daarvan eet, zoo zullen uwe oogen
geopend worden, en gij zult als God
wezen, kennende het goed en het kwaad.

a Joh. 8: 11,

6. En de vrouwe zag, dat die boom
goed was tot spijze, en dat hij een
lust was voor de oogen, ja een boom,
die begeerlijk was om verstandig te

maken; en zij nam van zijne vrucht,

en at; en zij gaf ook haren man met
haar, «en hij at.

a Rom. 5: 12, 14, 15, enz. 1 Tim. 2: 14.

7. Toen werden hun beider oogen
geopend, en zij werden gewaar, dat zy
naakt waren; en zij hechtten vijge-

boombladeren te zamen, en maakten
zich schorten. a Gen. 2: 25.

8. En zij hoorden de stemme des
HEEREN Gods, wandelende in den hof,

aan den wind des daags. Toen ver-

borg, zich Adam en zijne vrouwe voor
het aangezichte des HEEREN Gods,
in het midden van het geboomte des
hofs.
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9. En de HEERE God riep Adam,
en zeide tot hem: Waar zijt gij?

10. En liij zeide : Ik hoorde uwe
stemme in den hof, en ik vreesde,
want ik ben naakt; daarom verborg
ik mij.

11. En Hij zeide: Wie heeft u te ken-
nen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt
gij van dien boom gegeten, van welken
Ik 11 gebood, dat gij daarvan niet eten
zoudt?

12. Toen zeide Adam: De vrouwe,'
die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft
mij van dien boom gegeven, en ik heb
gegeten.

13. En de HEERE God zeide tot de
vrouwe: Wat is dit, [dat] gij, gedaan
hebt? En de vrouwe zeide: abie slang
heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.

a Openb.'12: 13.

14. Toen zeide de HEERE God tot

die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt,
zoo zijt gij vervloekt boven al het vee,

en boven al het gedierte des velds. Op
uwen buik zult gi.j gaan, en stof zult

gij eten, alle de dagen uws levens.

15. En Ik zal «vijandschap zetten
tusschen u en tusschen deze vrouwe,
en tusschen uwen zade en tusschen
haren zade. ^Datzelve zal u den kop
vermorzelen, en gij zult het de verzenen
vermorzelen. « Matth. 4: i. Col. 2: 15.

16. Tot de vrouwe zeide Hij: Ik zal

zeer vermenigvuldigen uwe smart, na-

melijk uwer dracht; met smarte zult
gij kinderen baren; en tot uwen man
zal uwe begeerte zijn, «en hij zal over
u heerschappij hebben. « 1 Cor. 14 : 34.

1 Tini. 2: 11, 12. Tit. 2: 5. 1 Petr. 3: 6.

17. En tot Adam zeide Hij : Dewijl
gij geluisterd hebt naar de stemme
uwer vrouwe, en van dien boom gege-
ten, waar Ik u van gebood, zeggende:
Gij zult daarvan niet eten; zoo zij het
aardrijk om uwentwille vervloekt; en
met smarte zult gij daarvan eten alle

de dagen uws levens.

18. Ook zal het u doornen en diste-

len voortbrengen ; en gij zult het kruid
des velds eten.

19. In het zweet uws aanschijns zult

gij brood eten, totdat gy tot de aarde
wederkeert, dewijl gij daaruit geno-
men zijt. Want gij zijt stof, en gij zult

tot stof wederkeeren.
20. Voorts' noemde Adam den naam

zijner vrouwe Eva, omdat zij eene moe-
der aller levenden is.

21. En de HEERE God maakte voor
Adam en voor zijne vrouwe rokken
van vellen, en toog ze hun aan.

22. Toen zeide de HEERE God : Zie,
de mensch is geworden als onzer één,
kennende het goed en het kwaad. Nu
dan, dat hij zijne hand niet uitsteke,
en neme ook van den Boom des Le-
vens, en ete, en leve in eeuwigheid.

23. Zoo verzond hem de HEERE God
uit den hof van Eden, om den aardbo-
dem te bouwen, waar hij uit geno-
men was.

24. En Hij dreef den mensch uit;
en stelde Cherubim tegen het oosten
des hofs Eden, en een vlammig lem-
mer eens zwaards, dat zich omkeerde,
om te bewaren den weg van den Boom
des Levens.

HET IV KAPITTEL.

En Adam bekende Eva zijne huis-

vrouwe, en zij werd zwanger, en baarde
Kaïn, en zeide': Ik heb eenen man van
den HEERE verkregen.

2. En zij voer voort te baren zijnen

broeder Abel ; en Abel werd een schaap-
herder, en Kaïn werd een landbouwer.

8. En het geschiedde ten einde, van
[eenige] dagen, dat Kaïn van de vrucht
des lands den HEERE offer bracht.

4. En Abel die bracht ook van de
eerstgeborenen zijner schapen, en van
hun vet. «En de HEERE zag Abel en
zijn offer aan; a Hebr. 11 : 4.

5. Maar Kaïn en zijn offer zag Hij

niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en
zijn aangezicht verviel.

6. En de HEERE zeide tot Kaïn:
Waarom zijt gij ontstoken, en waarom
is uw aangezicht vervallen?

7. Is er niet, indien gij weldoet, ver-

hooging? en zoo gij niet weldoet, de
zonde ligt aan de deur. Zijne begeerte

is toch tot u, en gij zult over hem
heerschen.

8. En Kaïn sprak met zijnen broe-

der Abel ; en het geschiedde, als zij in

het veld waren, dat Kaïn tegen zijnen

broeder Abel opstond, «en sloeg hem
dood. a Matth. 23: 35. 1 Joh. 3: 12. Jud. vs. 11.

9. En de HEERE zeide tot Kaïn:'

Waar is Abel, uw broeder? En bij zeide:
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Ik weet [het] niet; ben ik mijns broe-

ders hoeder?
10. En Hij zeide: Wat hebt gij rge-

tiaan ? «Daar is eene stemme des bloeds

iiws broeders, dat tot Mij roept van
den aardbodem. a Hebr. 12: 24.

11. En nu, wees gij vervloekt; van
den aardbodem, die zijnen mond heeft

opgedaan, om iiws broeders bloed van
uwe hand te ontvangen.

12. Als gij den aardbodem bouwen
zult, hij zal u zijn vermogen niet meer
geven; «gij zult zwervende en dolende
zijn op aarde. a Spr. 28: i7.

13. En Kaïn zeide tot den HEERE:
Mijne misdaad is grooter, dan dat zij

vergeven worde.
14. Zie, Gij hebt mij heden verdre-

ven van den aardbodem, en ik zal voor
uw aangezichte verborgen zijn; en ik

zal zwervende en dolende zijn op de
aarde; en «het zal geschieden, dat al

wie mij vindt, mij zal doodslaan.
a Job 15: 20, 21, enz.

15. Doch de HEERE zeide tot hem;
Daarom al wie Kaïn doodslaat, zal ze-

venvoudig gewroken worden. En de
HEERE stelde een teeken aan Kaïn,
opdat hem niet versloege, al wie hem
vond.

16. En Kaïn ging uit van het aan-
gezichte des HEEREN. En hij woonde
in het land Nod, ten oosten van Eden.

17. En Kaïn bekende zijne huisvrou-
•we, en zij werd bevrucht, en baarde
Hanoch. En hij bouwde eene stad, en
noemde den naam dier stad naar den
naam zijns zoons Hanoch.

18. En aan Hanoch werd Hirad ge-

boren; en Hirad gewon Mechüjaël; en
Mechüjaël gewon Methüsaël; en Methü-
Sciël gewon Lamech.

19. En Lamech nam zich twee vrou-
wen ; de naam van de eerste was A'da,
en de naam van de andere Zilla.

20. En A'da baarde Jabal; deze -is

geweest een vader dergenen, die tenten,
bewoonden, en vee [hadden].

21. En de naam zijns broeders was'
Jübal; deze was de vader van allen,

die harpen en orgelen handelen.
22. En Zïlla die baarde ook Tübal-

Kaïn, eenen leermeester van allen wer-
ker in koper en ijzer. En de zuster
Tan Tübal-Kaïn was Naéma.

,
23. En Lamech zeide tot zijne vrou-

wen A'da en Züla: Hoort mijne stem,

gij vrouwen Lamechs, neemt ter oore

mijne rede. Voorwaar ik sloege wel
eenen man dood, om mijne wonde,
en eenen jongeling, om mijne buile;

24. Want Kaïn zal «zevenvoudig ge-

wroken worden, maar Lamech zeven-

tig maal zeven maal. a vers 15.

25. En Adam bekende wederom zijne

huisvrouwe, en zij baarde eenen zoon,

en zij noemde zijnen naam Seth. Want
God heeft mij, [sprak zij], een ander
zaad gezet voor Abel, want Kaïn heeft

hem doodgeslagen.
26. En denzelven Seth werd ook een

zoon geboren, en hij noemde zijnen

naam Énos. Toen begon men den
Naam des HEEREN aan te roepen.

HET V KAPITTEL.

Jjit is Let .boek van Adams geslachte:

ten dage als God den mensch schiep,

maakte Hij hem «naar de gelijkenisse

Gods. d Gen. 1: 26; 9: 6. 1 Cor. 11: 7.

2. «Man en vrouw schiep Hij ze, en
zegende ze, en noemde hunnen naam
Mensche, ten dage als zij geschapen
werden. • a Gen. l: 26.

Matth. 19: 4. Mare. 10: 6.

3. En Adam leefde honderd en der-

tig jaren, en gewon [eenen zoon] naar
zijne gelijkenisse, naar zijn evenbeeld,
en noemde zijnen naam Seth.

4. En Adams dagen, «nadat hij Seth
gewonnen had, zijn geweest achthon-
derd jaar. En hij gewon zonen en doch-
teren. a 1 Kron. 1: 1.

5

.

Zoo waren alle de dagen van Adam,
die hij leefde, negen honderd jaar en der-

tig jaar; en hij stierf.

6. En Seth leefde
_ honderd en vyf

jaren, «en hij gewon Énos. «Gen. 4: 26.

7. En Seth leefde, nadat hij Énos ge-

wonnen had, acht honderd en zeven
jaar. En hij gewon zonen en dochteren.

8. Zoo waren alle de dagen van Seth
negen honderd en twaalf jaar; en hy
stierf.

9. En Ènos leefde negentig jaren, en
hij gewon «Kénan. a l Kron. l: 2.

10. En Énos leefde, nadat hij Kénan
gewonnen had, acht honderd en vijf-

tien jaar. En hij gewon zonen en
dochteren.

11. Zoo waren alle de dagen van
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Enos negen honderd en vijfjaar; en
hy stierf.

12. En Kénan leefde zeventig jaren,

en hij gewon Mahalalëel.

13. En Kénan leefde, nadat hij Ma-
halalëel gewonnen had, acht honderd
en veertig jaar. En hij gewon zonen
en dochteren.
V 14. Zoo waren alle de dagen van Ké-
nan negen honderd en tien jaar; en
'hij stierf.

15. En Mahalalëel leefde vijf en zes-

tig jaren en liij gewon Jéred.

16. En Mahalalëel leefde, nadat hij

Jéred gewonnen had, acht honderd en
dertig I jaar. En hij gewon zonen en
dochteren.

17. Zoo waren alle de dagen van Ma-
halalëel acht honderd en vijf en negen-

tig jaar; en hij stierf.

18. En Jéred leefde honderd en twee
en zestig jaren, en hij gewon «Henoch.

a 1 Kron. 1: 3.

19. En Jéred leefde, nadat hij Henoch
gewonnen had, acht honderd jaar. En
hij gewon zonen en dochteren.

20. Zoo waren alle de dagen van Jé-.

red negen honderd en twee en zestig

jaar; en hij stierf.

21. En «ilénoch leefde vijf en zestig

jaren, en hij gewon Methüsalah.
a Judas vs. 14.

22. En Henoch «wandelde met God,

nadat hij Methüsalah gewonnen had,

drie honderd jaren. En hij gewon zo-

nen en dochteren. a Hebr. u: 5.

23. Zoo waren alle de dagen van He-

noch drie honderd en vijf en zestig jaar.

24. Henoch dan wandelde met God.

En hij was niet [meer] ; «want God nam
hem weg. a 1 Kon. 2: 11. Hebr. 11: 5.

25. En Methüsalah leefde honderd en

zeven en tachtig jaren, en hij gewon
Lamech.

26. En Methüsalah leefde, nadat. hij

Lamech gewonnen had, zeven honderd
en twee en tachtig jaar. En hij gewon
zonen en dochteren.

27. Zoo waren alle de dagen van Me-
thüsalah negen honderd en negen en
zestig jaar; en hij stierf.

28. En Lamech leefde honderd en
twee en tachtig jaren, en hij gewon
penen zoon.

29. En hij noemde zijnen naam Noach,
zeggende : Deze zal ons troosten over

ons werk, en over de smart onzer han-
den, vanwege het aardryk, dat de
HEERE vervloekt heeft.

30. En-Lamech leefde, nadat hij Noach
gewonnen had, vijf honderd en vijf en
negentig jaar. En hij gewon zonen en
dochteren.

31. Zoo waren alle de dagen van La-
mech zeven honderd en zeven en zeven-
tig jaar; en hij stierf.

32. En Noach was vijfhonderd jaar
oud; en Noach gewon Sem, Cham en
Japheth.

HET VI KAPITTEL.

Elin het geschiedde, als de menscheu op.

den aardbodem begonnen te verme-
nigvuldigen, en hun dochters geboren
werden,

2. Dat Godes zonen de dochteren der

menschen aanzagen, dat zij schoon wa-
ren, en zij namen zich vrouwen uit allen,,

die zii verkoren hadden.
3. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest

zal niet in eeuwigheid twisten met den
mensch, dewijl hij ook vleesch is. Doch
zijne dagen zullen zijn honderd en twin-

tig jaar.

4. In die dagen waren er reuzen op
de aarde; en ook daarna, als Gods zo-

nen tot de dochteren der menschen
ingegaan waren en zich {kinderen] ge-

wonnen hadden. Deze zijn de geweldi-

gen, die van ouds geweest zijn mannen
van name.

5. En de HEERE zag,' dat de boos-

heid des menschen menigvuldig was op

de aarde, en «al het gedichtsel der ge-

dachten zijns harten ten allen dage
alleenlijk boos was. a Gen. 8: 21.

Job 15: 16. Spr. 6: 14. Jer. 17: 9.

Matth. 1&: 19. Rom. 3: 10,^11, 12; S: 6.

6. Toen berouwde het den HEERE,,
dat Hij den mensch op de aarde ge-

maakt had, en het smartte Hem aan
zijn harte.

7. En de HEERE zeide: Ik zal den
mensch, dien Ik geschapen heb, verdel-

gen van den aardbodem, van dea
mensch tot het vee, tot het kruipend

gedierte, en tot het gevogelte des hemels
toe. Want het berouwt Mij, dat Ik za

gemaakt heb.

8. Maar Noach vond genade in da

oogen des HEEREN.
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9. Dit zijn de geboorten van Noach:
Noach was een rechtvaardig, oprecht
man in- zijne geslachten.l «Noach wan-
delde met God. a Gen. 5: 22.

10. En Noach gewon drie zonen : Sem,
Cham en Japheth.

11. Maar de aarde was verdorven
voor Godes aangezichte ; en de aarde
was vervuld met wrevel.

12. Toen zag God de aarde, en zie,

zij was verdorven ; want al het vleesch
had zijnen weg verdorven op de aarde.

13. Daarom zeide God tot Noach:
Alles vleesches einde is voor mijn aan-

gezichte gekomen; want de aarde is

door hen vervuld met wrevel. En zie,

Ik zal ze met de aarde verderven.
14. Maak u eene arke van Gópher-

hout; met kameren zult gij deze arke
maken; en gij zult ze bepekken van
binnen en van buiten met pek.

15. En aldus is het, dat gij ze maken
zult: drie honderd ellen zij de lengte

der arke, vijftig ellen hare breedte, en
dertig ellen hare hoogte.

16. Gij zult een venster aan de arke
maken, en zult ze volmaken tot ééne
elle van boven; en de deur der arke
zult gij in hare zijde zetten. Gij zult ze

met de onderste, tweede en dei'de [yer-

diepingen] maken.
17. Want Ik, zie. Ik breng eenen wa-

tervloed over de aarde, om alle vleesch,

waar een geest des levens in is, van
onder den hemel te verderven. Al wat
op de aarde is, zal den geest geven.

18. Maar met u zal Ik mijn verbond
oprichten. En agij zult in de arke gaan,
gij, en uwe zonen, en uwe huisvrou-
we, en de vrouwen uwer zonen met u,

a 1 Petr. 3: 20. 2 Petr. 2: 5.

19. En gij zult van al wat leeft, van
allen vleesche twee van elk doen in

de arke komen, om met u in het leven
te behouden; manneken en wijfken
zullen ze zijn.

20. Van het gevogelte naar zijnen

aard, en van het vee naar zijnen aard,

van al het kruipend gedierte des aard-

bodems naar zijnen aard, twee van
elk zullen tot u komen, om [die] in

het leven te behouden.
21. En gij, neem' voor u van alle

spijze, die gegeten wordt, en verzamel
ze tot u, opdat ze u en hun tot

spijze zij.

22. En Noach deed het. «Naar al wat
God hem geboden had, zoo deed hij.

a Gen. 7 : 5. Hebr. 11 : 7.

HET VII KAPITTEL.

D_ aarna zeide de HEERE tot «Noach :

Ga gij, en uw gansche huis in de arke
;

want u heb Ik gezien rechtvaardig

voor mijn aangezichte in dezen ge-

slachte, a 2 Petr. 2 : 5. & Gen. 6 : 9.

2. «Van alle rein vee zult gij tot u
nemen, zeven [en] zeven, het manne-
ken en zijn wijflvon; maar van het

vee, dat niet rein is, twee, het man-
neken en zijn wijfken. a Lev. ii.

3. Ook van het gevogelte des hemels

zeven [en] zeven, het manneken en

het wijfken, om zaad levend te hou-

den op de gansche aarde.

4. Want over nog zeven dagen zal

Ik doen regenen op de aarde, veertig

dagen en veertig nachten. En Ik zal

van den aardbodem verdelgen al wat
bestaat, dat Ik gemaakt heb.

5. «En Noach deed, naar al wat de

HEERE hem geboden had.
a Gen. 6: 22.

6. Noa,ch nu was zes honderd jaar

oud, als de vloed der wateren op de

aarde was.
7. Zoo «ging Noach, en zijne zonen,

en zijne huisvrouwe, en de vrouwen
zijner zonen met hem in de arke, van-

wege de wateren des vloeds.

a Matth. 24: 38. Luc. 17: 27. 1 Petr. 3: 20.

8. Van het reine vee, en van het

vee, dat niet rein was, en van het ge-

vogelte, en al wat op den aardbodem
kruipt,

9. Kwamen er twee [en] twee tot

Noach in de arke, het manneken en

het wijfken, gelijk als God Noach ge-

boden had.

10. En het geschiedde na die zeven

dagen, dat de wateren des vloeds op

de aarde waren.
11. In het zeshonderdste jaar des le-

vens van Noach, in de tweede maand, op

den zeventienden dag der maand, op

dezen zelfden dag zijn alle fonteinen

des groeten afgronds opgebroken en de

sluizen des hemels geopend.

12. En een piasregen was op de aar-

de veertig dagen en veertig nachten.

13. Even op dienzelfden dag ging
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Noach, en Bern, en Cham, en Japheth,
Noachs zonen, desgelijks Noachs huis-

vrouwe, en de drie vrouwen zijner

zonen met hen in de arke;

14. Zij, en al het gedierte naar zij-

nen aard, en al het vee naar zijnen

aard, en al het kruipend gedierte, dat
op de 'aarde kruipt, naar zijnen aard,

en al het gevogelte naar zijnen aard,

alle vogelken van allerlei vleugel.

15. En van alle vleesch, waar een
geest des levens in was, kwamen er

twee [en] twee tot Noach in de arke.

16. En die er kwamen, die kwamen
manneken en wijfken, van allen vlee-

sche, gelijk als hem God bevolen had.
En de HEERE sloot achter hem toe.

17. En die vloed was veertig dagen
op de aarde, en de wateren vermeer-
derden, en hieven de arke op, zoodat
zi.j opreps boven de aarde.

18. En de wateren namen de over-

liand, en vermeerderden zeer op de
aarde. En de arke ging op de wateren.

19. En de wateren namen gansch
zeer de overhand op de aarde, zoodat,

alle hooge bergen, die onder den gan-
schen hemel zijn, bedekt werden.

20. Vijftien ellen omhoog namen de
wateren de overhand, en de bergen
werden bedekt.

21. «En alle vleesch, dat zich op de
aarde roerde, gaf den geest, van het
gevogelte, en van het vee, en van het
wild gedierte, en van al het kruipend
gedierte, dat op de aarde kroop, en
alle menSCh. a Luc. 17: 27.

22. Al wat eenen adem des geestes

des levens in zijne neusgaten had, van
alles wat op het droge was, is ge-

storven.

23. Alzoo werd verdelgd al wat be-

stond, dat op den aardbodem was, van
den mensche aan tot het vee, tot het
kruipend gedierte, en tot het gevogelte
des hemels, en zij werden verdelgd
van de aarde. aDoch Noach alleen bleef

over, en wat met hem in de arke was.
a 2 Petr. 2:5.

24. En de wateren hadden de over-

hand boven de aarde, honderd en vijf-

tig dagen.

HET VIII KAPITTEL.

x!jn God gedacht aan Noach, en aan

al het gedierte en aan al het vee, dat
met hem in de arke was. En God deed
eenen wind over de qarde doorgaan,
en de wateren wierden stille.

2. Ook werden de fonteinen des af-

gronds en de sluizen des hemels ge-
sloten, en de piasregen van den hemel
werd opgehouden.

3. Daartoe keerden de wateren we-
der van boven de aarde, heen en weder
vloeiende; en de wateren namen af,

ten einde van honderden vijftig dagen.
4. En de arke rustte in de zevende

maand, op den zeventienden dag der
maand, op de bergen van A'rarat.

5. En de wateren waren gaande, en
afnemende tot de tiende maand. In
de tiende [maand], op den eersten der
maand, werden de toppen der bergen
gezien.

6. En het geschiedde ten einde van
veertig dagen, dat Noach het venster
der arke, die hij gemaakt had, open-
deed.

7. En hij liet eene raaf uit, die dik-

wijls heen en weder ging, totdat de
wateren van boven de aarde verdroogd
waren.

8. Daarna liet hij eene duive van
zich uit, om te zien, of de wateren
gelicht waren van boven den aard-

bodem.
9. Maar de duive vond geene ruste

voor het hol hares voets. Zoo keerde
zij weder tot hem in de arke; want
de wateren waren op de gansche
aarde. En hij stak zijne hand uit, en
nam ze, en bracht ze tot zich in de
arke.

10. En hij verbeidde nog zeven an-

dere dagen; toen liet hij de duive we-
derom uit de arke.

11. En de duive kwam tot hem te-

gen den avondtijd; en zie, een afge-

broken olijfblad was in haren bek. Zoo
merkte Noach, dat de wateren van bo-

ven de aarde gelicht waren.
12. Toen vertoefde hij nog zeven

andere dagen, en hij het de duive uit,

maar zij keerde niet meer weder tot

hem.
13. En het geschiedde in het zes hon-

derd en eerste jaar, in de eerste [maand],

op den eersten dier maand, dat de wa-
teren opdroogden van boven de aarde.

Toen deed Noach het deksel der arke af,
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en zag toe, en zie, de aardbodem wierd
droog.

14. En in de tweede maand, op den
zeven en twintigsten dag der maand,
was de aarde opgedroogd.

15. Toen sprak God tot Noach, zeg-

gende :

.

16. Ga uit de arke, gij, en uwe huis-

vroiiwe, en uwe zonen, en de vrou-

wen uwer zonen met u.

17. Al het gedierte, dat met u is,

van allen vleesche, aan gevogelte, en
aan vee, en aan al het kruipend ge-

dierte, dat op de aarde kruipt, doe met
11 uitgaan; en adat zij overvloediglijk

voorttelen op de aarde, en vruchtbaar
zijn, en vermenigvuldigen op de aarde.

a Gen. 1: '22, 28; 9: 1.

18. Toen ging Noach uit, en zijne

zonen, en zijne huisvrouwe, en de vrou-

wen zijner zonen met hem.
19. Al het gedierte, al het kruipende,

en al het gevogelte, al wat zich op de
aarde roert, naar hunne geslachten,
gingen uit de arke.

20. En Noach bouwde^den HEERE
een altaar. En hij nam van al het
areine vee, en van al het reine gevo-
gelte, en offerde brand offeren op dat
altajür. a Lev. 11.

21. En de HEERE rook dien liefelij-

ken reuk, en de HEERE zeide in zijn

harte : Ik zal voortaan den aardbodem
niet meer vervloeken om des menschen
wille, «fwant het gedichtsel van 's men-
schen harte is boos van zijne ^jeugd
aan. En Ik zal voortaan niet meer al

het levende slaan, gelijk als Ik gedaan
heb. a Gen. 6: 5. Spr. 22: 15.

Matth. 15: 19. b Spr. 22: 15.

22. «Voortaan alle de dagen der aarde
zullen zaaiing en oogst, en. koude en
hitte, en zomer en winter, en dag en
nacht niet, ophouden, a Jer. 33: 20, 25.

E
HET IX KAPITTEL.

n God zegende Noach en zijne zonen,
en Hij zeide tot hen: «Zijt vruchtbaar
en vermenigvuldigt, en vervult de
aarde. a Gen. l: 28; 8: 17.

2. En ulieder vreeze, en ulieder ver-

schrikking zij over al het gedierte der

aarde, en over al het gevogelte des

hemels; in al wat zich op den aardbo-
dem roert, en in alle visschen der
zee. Zij zijn in uwe hand overgegeven.

3. Al wat zich roert, dat levend is,

zij u tot spijze. Ik heb het u al gegeven,

gelijk «het groene kruid, a Gen. i: 29.

4. «Doch het vleesch met zijne ziel,

[dat is] zijn bloed, zult gij niet eten.
a Lev. 3: 17; 7: 26;

17: 14; 19: 26. Deut. 12: 23.

5. «En voorwaar. Ik zal uw bloed,

[het bloed] uwer zielen eischen; van de

hand van alle gedierte zal Ik het

eischen. Ook van de hand des men-
schen, van de hand eens iegelijken zijns

broeders zal Ik de ziel des menschen
eischen. a Ex. 21 : 12, 28.

6. «Wie des menschen bloed vergiet,

zijn bloed zal door den mensch vergoten

worden. Want God heeft den mensch
tnaar zijn beeld gemaakt. aKiaagi. 4: i3.

Matth. '26: 52. Openb. 13: 10. b Gen. 1: 27.

7. Maar «gij lieden, weest vruchtbaar,

en vermenigvuldigt; teelt overvloedig-

lijk voort op de aarde, en vermenig-

vuldigt daarop. a Gen. 1: 28; 8: 17.

8. Voorts zeide God tot Noach, en

tot zijne zonen met hem, zeggende :

9. Maar Ik, «ziet. Ik richt mijn ver-

bond op met u, en met uwen zade na u;
a Jes. 54: 9.

10. En met alle levende ziel, die met
u is, van het gevogelte, van het vee,

en van alle gedierte der aarde metu;
van allen, die uit de arke gegaan zijn,

tot al het gedierte der aarde toe.

11. En Ik richt niijn verbond op met
u, dat niet meer alle vleesch van de

wateren des vloeds zal worden uitge-

roeid; en dat er geen vloed meer zijn

zal, om de aarde te verderven,

12. En God zeide: Dit is het teeken

des verbon-ds, dat Ik geve tusschen Mij

en tusschen ulieden, en tusschen alle

levende ziel, die met u is, tot eeuwige
geslachten.

13. Mijnen boog heb Ik gegeven in

de wolken. Die zal zijn tot een teeken

des verbonds tusschen Mij en tusschen

de aarde.

14. En het zal geschieden, als Ik wol-

ken over de aarde brenge, dat deze boog
zal gezien worden in de wolken.

15. Dan zal Ik gedenken aan mijn
verbond, hetwelk is tusschen Mij en
tusschen u en tusschen alle levende
ziel van allen vleesche. En de wate-

ren zullen nietmeer wezen tot eeneu
vloed, om alle vleesch te verderven.

r
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16. Als deze boog in de wolken zal

zijn, zoo zal Ik hem aanzien, om te

gedenken aan het eeuwig verbond tus-

schen God en tusschen alle levende ziel,

van allen vleesche, dat op de aarde is.

17. Zoo zeide dan God tot Noach:
Dit is het teeken des verbonds, dat Ik
opgericht heb tusschen Mij en tusschen
allo vleesch, dat op de aarde' is.

18. En de zonen Noachs, die uit de
arke gingen, waren «Sem, en Cham,
en Japheth. En Chara die is de vader van
Kanaan a Gen. 6: 10.

19. Deze drie waren de zonen van
Noach; en van deze is de gansche
aarde overspreid.

20. En Noach begon een akkerman
te zijn, en hij plantte eenen wijngaard.

21. En hij dronk van dien wijn, en
werd dronken. En bij ontblootte zich

in het midden zijner tent.

22. En Cham,Kanaans vader, zag zijns

vaders naaktheid, en hij gaf het zijnen

beiden broederen daarbuiten te kennen.
23. Toen nam Sem en Japheth een

kleed, en zij leiden het op hun beider

schouderen, en gingen achterwaarts,

en bedekten de naaktheid huns va-

ders. En hunne aangezichten waren
achterwaarts [gekeerd], zoodat zij de
naaktheid huns vaders niet zagen.

24. En Noach ontwaakte van zijnen

wijn. En hij merkte, wat zijn kleinste

zoon hem gedaan had.

25. En hij zeide: Vervloekt zij Ka-
naan. Een knecht der knechten zij hij

zijnen broederen.
• 26. Voorts zeide hij : Gezegend zij de

HEERE, de God Sems. En Kanaan zij

hem een knecht.

27. God breide Japheth uit, en hij

wone in Sems tenten. En Kanaan zij

hem een knecht.

28. En Noach leefde na den vloed

drie honderd en vijftig jaar.

29. Zoo waren alle de dagen van Noach
negen honderd en vijftigjaar. En hij stierf.

HET X KAPITTEL.

iJit nu zijn de geboorten van «Noachs
zonen, Sem, Cham en Japheth. En hun
werden zonen geboren na den vloed.

a 1 Kron. 1: 4.

2. De ^zonen Japheths zijn: Gómer,
en Magog, en Madai, en Javan, en Tu-
bal, en Mésech, en Tiras, a i Kron. i: 5.

3. En de zonen Gómers zijn : A'ske-
naz, en Riphath, en Togarma.

4. En de zonen Javans zijn: Eli'sa,

en Tarsis; Chittim en Dódanim.
5. Van deze zijn verdeeld de eilan-

den der volken in hunne landschappen,
elk naar zijne sprake, naar hunne huis-

gezinnen, onder hunne' volken.
6. En aChams zonen zijn: Cus, en

Mitsraïm, en Put, en Kanaan.
a 1 Kron. 1: 8.

7. En de zonen van Cus zijn: Séba,
en Havila, en Sabta, en Raëma, en
Siibtecha. En de zonen' van Raöma
zijn: Schéba en Dédan.

8. En «Cus gewon Nimrod. Deze be-

gon geweldig te zijn op aarde.
a 1 Kron. 1 : 10.

9. Hij was een geweldig jager voor
het aangezichte des HEEREN. Daarom
woidt gezegd: Gelijk Nimrod, een ge-

weldig iager voor het aangezichte des
HEEREN.

10. En het beginsel zijns rijks was
Babel, en Érech, en A'ccad, en Calne in

den lande Sinear.

11. Uit ditzelve land is Assur uitge-

gaan, en heeft gebouwd Ninevé, en
Rehobóth, Ir, en Calah,

12. En Résen, tusschen Ninevé en
tusschen Calah; deze is die groote stad.

13. En Mitsraïm gewon Lüdim, en
A'namim en Léhabim, en Naphtuhim,

14. En Pathrusim, en Casluhim, van
waar de Philistijnen uitgekomen zijn,

en Caphtorim.
15. En Kanaan gewon Sidon, zijnen

eerstgeborene, en Heth,
16. En den Jébusi, en den Émori, en

den Girgasi,

17. En den Hïvvi, en den A'rki, en
den Sini,

18. En den A'rvadi, en den Zémari,

en den Hamathi; en daarna zijn de

huisgezinnen der Kanaanieten verspreid.

19. En de landpale der Kanaanieten
was van Sidon, daar gij gaat naar Gé-

rar tot Gaza toe; daar gij gaat naar
Sódom, en Gomórra, en A'dama, en
Zebóïm, tot Lasa toe.

20. Dit zijn Chams zonen, naar hunne
huisgezinnen, naar hunne talen, in hun-

ne landschappen, in hunne volkeren.

21. Voorts zijn Sem [sonew] geboren;

deze is ook de vader aller zonen van Hé-

ber; broeder van Japheth, den grootste.
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7 22. «Sems zonen waren: Elam, en
Assiir, en ^Arphacsad, en Lud, en
Aram. a l Kron. 1: 17. b Gen. 11: 10.

23. En A'rams zonen waren: Uz, en
Hul, en Gétlier, en Mas.

24. En «Arphacsad gewon Sélah, en
Sélah gewon Héber. a i Kron. i: 18.

25. En Héber werden twee zonen ge-

boren; des éénen naam was Péleg;
want in zijne dagen is de aarde ver-

deeld; en zijns broeders naam was
Jóktan.

26. En Jóktan gewon Almódad, en
Séleph, en Hazarmavet, en Jarah,

27. En Hadóram, en U'zal, en Dikla,

28. En O'bal, en Abimaël, en Schéba,
29. En O'phir, en Havïla, en Jóbab.

Deze allen waren Jóktans zonen.
30. En hunne woning was van Mé-

scha af; cfaar gij gaat naar Séphar, het

gebergte van het oosten.

31. Dit. zijn Sems zonen, naar hunne
huisgezinnen, naar hunne talen, in

' hunne landschappen, naar hunne vol-

keren.
32. Dit zijn de huisgezinnen der zo-

nen van Noach, naar hunne geboorten,

in hunne volkeren ; en van deze zijn

de volkeren op de aarde verdeeld na
den vloed.

HET XI KAPITTEL.

En de gansche aarde was van eener-

lei sprake en eenerlei woorden.
2. Maar het geschiedde, als zij tegen

het oosten togen, dat zij eene laagte

vonden in den lande «Sinear, en zij

woonden aldaar. a Gen. lO: jo.

3. En zij zeiden een ieder tot zijnen

naaste: Kom aan, laat ons tichelen

strijken, en wel doorbranden. En de
tichel was hun voor steen, en de lijm

was hun voor leem.

4. En zij zeiden: Kom aan, laat ons
voor ons eene stad bouwen, en eenen
toren, welks opperste in den hemel
zij; en laat ons eenen naam voor ons
maken, opdat wij niet misschien over de
gansche aarde verstrooid worden.
.. 5. Toen kwam de HEERE neder, om
te bezien de stad en den toren, die de
kinderen der menschen bouwden.

6. En de HEERE zeide : Zie, zij zijn

cenerlei volk, en hebben allen eenerlei

«prake; en dit is het, dat zy beginnen

tb maken. Maar nu, zoude hun niet afge-

sneden worden al wat zij bedacht heb-

ben te maken ?

7. Kom aan, laat ons nedervaren, en
laat ons hunne sprake aldaar verwarren,

opdat een iegelijk ae sprake zijns naas-

ten niet hoore.

8. «Alzoo verstrooide ze de HEERE
van daar over de gansche aarde. En
zij hielden op de stad te bouwen.

a Deut. 32: 8. Hand. 17: 26.

9. Daarom noemde men haren naam
Babel; want aldaar verwarde de HEE-
RE de sprake der gansche aarde, en
van daar verstrooide ze de HEERE over
de gansche aarde.

10. «Dit zijn de geboorten vanSem:
Sem was honderd jaar oud, en gewon
Arphacsad, twee jaren na den vloed.

a Gen. 10: 22. enz. 1 Kron. 1: 17. enz.

11. En Sem leefde, nadat hij Arphac-
sad gewonnen had, vijfhonderd jaar.

En hij gewon zonen en dochteren.

12. En Arphacsad leefde vijf en der-

tig iaren, en hij gewon Sélah.

13. En Arphacsad leefde, nadat hij

Sélah gewonnen had, vier honderd en
drie jaar. En hij gewon zonen en
dochteren.

14. En Sélah leefde dertig jaren, en
hij gewon Héber.

15. En Sélah leefde, nadat hij Héber
gewonnen had, vier honderd en drie

jaar. En hij gewon zonen en dochteren.

16. En Héber leefde vier en dertig

jaren, en gewon Péleg.

17. En Héber leefde, nadat hij Péleg

gewonnen had, vier honderd en dertig

jaar. En hij gewon zonen en dochteren.

18. En «Péleg leefde dertig jaren, en
hij gewon RéhU. a l Kron. 1: 25.

19. En Péleg leefde, nadat hij Réhu
gewonnen had, twee honderd en negen
jaar. En hij gewon zonen en docht-eren,

20 En Réhu leefde twee en dertig

jaren, en hij gewon Sérug.

21. En Réhu leefde, nadat hij Sérug
gewonnen had, twee honderd en zeven
jaar. En hij gewon zonen en dochteren.

22. En Sérug leefde dertig jaren, en
gewon Nahor.

23. En Sérug leefde, nadat hij Nahor
gewonnen had, twee honderd jaar. En
hij gewon zonen en dochteren.

24. En Nahor leefde negen en twin-

tig jaren, en gewon Térah.
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25. En Nahor]6efde, nadat iiij Térah
gewonnen had, honderd en negentien
jaar. En hij gewon zonen en dochteren.

, 26. En Térah leefde zeventig jaren,

en gewon Abram, Nahor, en Haran.
27. «En dit zijn de geboorten van

Térah: Térah gewon Abram, Nahor en
Haran; en Haran gewon Lot.

a Joz. 24: 2. 1 Kron. 1: 26.

28. En Haran stierf voor het aange-
zicht zijns vaders Térah, in het land
zijner geboorte, in Ur der Chaldeën.

29. En Abram en Nahor namen zich

vrouwen; de naam van Abrams huis-

vrouwe was Sarai, en de naam van Na-
hors huisvrouwe was «Milca, eene doch-
ter van Haran, vader van Milca, en
vader van Jisca. a Gen. 22: 20.

30. En «Sarai was onvruchtbaar, zij

had geen kind. a Gen. 16: 1, 2; I8: 11, 12.

31. «En Térah nam Abram, zijnen

zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons
zoon, en Sarai, zijneschoondochter, zijns

zoons Abrams huisvrouwe, en zij togen
met henlieden uit U]- der Chaldeën, om te

gaan naar het land Kanaan. En zij kwa-
men tot Haran, en woonden aldaar.

a Joz. 24: 2. Neh. 9: 7. Hand. 7: 4.

32. En de dagen van Térah waren
twee honderd en vijf jaren, en Térah
stierf te Haran.

HET XII KAPITTEL.

De HEERE nu had tot Abram gezegd :

Ga «gij uit uw land, en uit uwe maag-
schap, en uit uws vaders huis, naar het

land, dat Ik u wijzen zal.

a Hand. 7: 3. Hebr. 11: 8.

2. En Ik zal u tot een groot volk

maken, en u zegenen, en uwen naam
groot maken; en wees een zegen.

3. En Ik zal zegenen, die u zegenen,

en vervloeken, die u vloekt; «en in u
zullen alle geslachten des- aardrijks ge-

zegend worden. a Gen. 18: 18; 22: 18;

2G: 4. Hand. 3: 2d. Gal. 3: 8.

4. En Abram toog henen, gelijk de

HEERE tot hem gesproken had, en Lot
toog met hem; en Abram was vijf en
zeventig jaren oud, toen hij uit Haran
ging.

5. «En Abram nam Sarai, zijne huis-

vrouwe, en Lot, zijns broeders zoon,

en al hunne have, die zij verworven
hadden, en de zielen, die zü verkregen

hadden in Haran ; en zij togen uit, om
te gaan naar het land Kanaan; en zij

kwamen in het land Kanaan.
a Hand. 7: 4.""

6. En Abram is doorgetogen in dat
land, tot aan de plaatse Sichem, tot
aan het eikenbosch More; en «de Ka-
naanieten waren toen ter tijd in dat
land. a Gen. 10: 18, 19; 13: 7.

7. Zoo verscheen de HEERE aan
Abram, en zeide: «Uwen zade zal Ik
dit land geven. Toen bouwde hij aldaar
een altaar den HEERE, die hem ver-

schenen was. a Gen. 13: 15; 15: 18.

17: 8; 24: 7; 26: 4. Deut. 34: 4,

8. En hij brak op van daar naar het
gebergte, tegen het oosten van Bethel,
en hij sloeg zijne tent op, zijnde Bethel
tegen het westen en Ai tegen het oos-

ten; en hij bouwde daar den HEERE
een altaar, en riep den Name des HEE-
REN aan. -

9. Daarna vertrok Abram, gaande en
trekkende naar het zuiden.

10. En er was honger in dat land;
zoo too^ Abram af naar Egypte, om
daar als een vreemdeling te verkeeren,
dewijl de honger zwaar was in dat
land.

11. En het geschiedde, als hij naderde
om in Egypte te komen, dat hij zeide

tot Sarai, zijne huisvrouwe: Zie toch,

ik weet, dat gij eene vrouw zijt, schoon
van *aanzicht.

12. En het zal geschieden, als u de
Egyptenaars zullen zien, zoo zullen zij

zeggen: Dat is zijne huisvrouwe; en zij

zullen mij dooden, en u in het leven

behouden.
13. «Zeg toch, gij zijt mijne zuster;

opdat het mij wel ga om u, en mijne
ziel om uwentwille leve.

a Gen. 20: 12; 26: 7.

14. En het geschiedde, als Abram in

Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze

vrouw zagen, dat zij zeer schoon was.

15. Ook zagen haar Pharaö's vor-

sten, en prezen ze bij Pharaö; en die

vrouw werd weggenomen naar Pharaö's

'huis.

16. En hij deed Abram goed om ha-

rentwille ; zoodat hij had schapen,* en
runderen, en ezelen, en knechten, en

* Aanzicht is hier niet aangezicht, maa*
voorkomen.



GENESIS XII. XIII, XIV. 13

maagden, en ezelinnen, en kemelen.

'

17. Maar de «HEERE plaagde Pha-
raö met groote plagen, ook zijn huis,

ter oorzake van Sarai, Abrams hiiis-

VrOUWe. a Ps. 105: 14.

18. Toen riep Pharaö Abram, en zeide :

Wat is dit, [dat] gij mij gedaan hebt?
"Waarom hebt gij mij niet te kennen
gegeven, dat zij iiv^e hiiisvrouwe is?

19. Waarom hebt gij gezegd: zij is

mijne zuster; zoodat ik ze mij toteene
vrouw^e zoude genomen hebben ? En
nu, zie, daar is uwe huisvrouwe, neem
[ze] en ga henen.

20. En Pharaö gebood [zijnen] man-
nen vanwege hem, en zij geleidden hem,
en zijne huisvrouwe, en alles wat
hij had.

A
HET XIII KAPITTEL.

Izoo toog Abram op uit Egypte naar
het zuiden, hij en zijne huisvrouwe, en
al wat hij had, en Lot met hem.

2. En Abram was zeer rijk, in vee, in

zilver en in goud.
3. En hij ging, volgens zijne reizen,

van het zuiden tot Bethel toe, «tot aan
de "plaatse, waar zijne tent in den be-

ginne geweest was, tusschen Bethel en
tUSSChen Ai, a Gen. 12: 8.

4. Tot de plaatse des altaars, dat hij

in het eerst daar gemaakt had; en
Abram heeft aldaar den «Naam des
HEEPtEN aangeroepen. «Gen. 4: 26; 1-2 : 8.

5. En Lot, die met Abram toog, had
ook schapen, en runderen, en tenten.

6. «En dat land droeg ze niet, om
samfen te wonen; want hunne have
was vele, zoodat zij samen niet konden
wonen. *a Gen. 36: 7.

7. En er was twist tusschen de her-

ders van Abrams vee en tusschen de
herders van Lots vee. «Ook woonden
toen de Kanaanieten en Phérizieten in

dat land. « Gen. 12: 6.

8. En Abram zeide tot Lot: Laat
toch geene twisting zijn tusschen mij

en tusschen u, en tusschen mijne her-

ders en tusschen uwe herders; want
wij zijn mannen broeders.
'- 9. «Is niet het gansche land voor
uw aangezicht? Scheid u toch van
mij. Zoo gij de linkerhand [kiest], zoo
zal ik ter rechterhand gaan ; en zoo gy
de rechterhand, zoo zal ik ter linker-

hand gaan. a Gen. 20: 15; 34: 10.

10. En Lot hief zijne oogen op, en
hij zag de gansche vlakte der Jordaan,

dat zij die geheel bevochtigde. Eer de

HEERE Sódom en Gomórra verdorven
had, was zij als de hof des HEEREN,
als Egypteiand, als gij komt te Zóar.

11. Zoo koos Lot voor zich de gan-

sche vlakte der Jordaan, en Lot trok

tegen het oosten; en zij werden ge-

scheiden, de één van den ander.

12. Abram [dan] woonde in het land 1

Kanaan; en Lot woonde in de steden '

der vlakte, en sloeg tenten tot aan Só-

dom toe.

13. «En de mannen van Sódom waren
boos, en groote zondaars tegen den
HEERE. a Gen. 18: 20. Ezech. 16: 49.

14. En de HEERE zeide tot Abram,
nadat Lot van hem gescheiden was:
Hef uwe oogen op, en zie van de plaatse,

waar gij zijt, noordwaarts, en zuid-

waarts, en oostwaarts, en westwaarts.

15. «Want al dit land, dat gij ziet,,

dat zal Ik u geven, en uwen zade tot'

in eeuwigheid. a Gen. 12: 7; 15 : 7, 18;

17: 8; 26: 4. Deut 34: 4. Hand. 7:5.'

•16. «En Ik zaluw zaad stellen als het

stof der aarde, zoodat, indien iemand het

stof der aarde zal kunnen tellen, zal

ook uw zaad geteld worden.
a Gen. 15: 5; 17: 4. Deut. 10: 22.

Jer. 33: 22. Rom. 4: 17, 18. Hebr. 11: 12.

17. Maak u op, wandel door dit land,

in zijne, lengte en in zijne breedte; want
Ik zal het u geven.

18. En Abram sloeg tenten op, en
kwam en w^oonde «aan de eikenbos-

schen van Mamre, die bij Hebron zijn
;

en hij bouwde aldaar den HEERE een'

altaar. a Gen. 14:13.

HET XIV KAPITTEL.

En het geschiedde in de dagen A'mra-
phels, des konings van Sinear, Ariochs,.

des konings van Ellasar, Kédor-Laó-
mers, des konings van Élam, en Tideals,

des konings der volkeren
;

'

2. Dat zij krijg voerden met Béra,

koning van Sódom, en met Birsa, ko-

ning van Gomórra, Sinab, koning van
A'dama, en Seméber, koning van Ze-

bóim, en den koning van Béla, dat is

Zóar.
3. Deze allen voegden zich samen

in het dal Sïddim, dat is de Zoutzee.

4. Twaalf jaren hadden zij Kédor-
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Laómer gediend; maar in het dertiende
ja^r vielen zij af.

, 5. Zoo kwam Kédor-Laómer in het
veertiende jaar, en de koningen, die

'met hem waren, en sloegen de «Ré-

iphaïm in A'steróth-Karnaïm, en de Zü-

!zim in Ham, en de ^Émim in Schave-
Kirjathaïm; a Gen. 15: 20. b Deut. 2: 10,11.

6. En de Hórieten op hun gebergte
Séïr, tot aan het effen veld van Paran,
hetwelk aan de woestijn is.

7. Daarna keerden zij wederom, en
kwamen tot En-Mispat, dat is Kades,
en sloegen al het land der A'malekie-
ten, en ook den Émorieter, die te Ha-
zezon-Tamar woonde.

8. Toen toog de koning van Sódom
uit, en de koning van Gomórra, en de
koning van A'dama, en de koning van
iZebóïm, en de koning van Béla, datis

'Zóar, en zij stelden tegen hen slagor-

den in het dal Siddim,

9. Tegen Kédor-Laómer, den koning
van Élam, en Tïdeal, den koning der

volkeren, en A'mraphel, den koning
van Sinear, en A'rioch, den koning
van Ellasar; vier koningen tegen vijf.

10. Het dal nu van Siddim was vol

lijmpntten; en de koning van Sódom
en Gomórra vluchtten, en vielen aldaar;

en de overgeblevenen vluchtten naar
het gebergte.

11. En zij namen al de have van
Sódom en Gomórra, en al hunne spijze,

en trokken weg.
12. Ook namen zij Lot, Abrams broe-

ders zoon, en zijne have, en trokken
weg; want hij woonde in Sódom.

13. Toen kwam daar een, die ont-

komen was, en boodschapte het aan
Abram den Hebreër, die woonachtig
was aan de «eikenbosschen van Mamre,
den Émorieter, broeder van Éscol, en
broeder van Aner, dewelke Abrams
bondgenooten waren. a Gen. 13: 18.

14. Als Abram hoorde, dat zijn broe-

der gevangen was, zoo wapende hij

zijne onderwezenen, de ingeborenen van
zijn huis, drie honderd en achttien, en
hij jaagde ze na tot Dan toe.

15. En hij verdeelde zich tegen hen
des nachts, hij en zijne knechten, en
sloeg ze ; en hij jaagde ze na tot Hóba
toe. hetwelk is ter linkerhand van Da-

mascus.
16. En hij bracht alle have weder,

en ook Lot zijnen broeder en zijne hava-
bracht hij weder, als ook de vrouwen
en het volk.

17. En de koning van Sódom toog
uit, hem te gemoet (nadat hij weder-
gekeerd was van het slaan van Kédor-
Laómer en van de koningen, die met
hem waren), tot het dal Schave, dat is,,

het dal des Konings.
18. «En Melchizédek, koning van Sa-

lem, bracht voor brood eh wijn ; en
hij was een priester des Allerhoogsten
Gods. a Hebr. 7: 1, 2, 3.

19. En hij zegende hem, en zeide t

Gezegend zij Abram Gode, den Aller-

hoogste, die hemel en aarde bezit.

20. En gezegend zij de Allerhoogste
God, die uwe vijanden in uwe hand
geleverd heeft. En hij gaf hem de tien-

de van alles.

21. En de koning van Sódom zeide

tot Abram : Geef mij de zielen ; maar
de have neem voor u.

22. Doch Abram zeide tot den koning
van Sódom : Ik heb mijne hand opge-
heven tot den HEERE, den Allerhoog-

sten God, die hemel en aarde bezit,

23. Zoo ik van eenen draad aan tot.

eenen schoenriem toe, ja zoo ik van
alles, dat uwe is, [iets] neme ! Opdat
gij niet zegt: Ik heb Abram rijk ge-

maakt.
24. [Het zij] buiten mij ; alleen wat

de jongelingen verteerd hebben, en het
deel dezer mannen, die met mij geto-

gen zijn, A'ner, Éscol en Mó,mre, laat.

die hun deel nemen.

HET XV KAPITTEL.

J\| a deze dingen geschiedde het woord
des HEEREN tot Abram in een gezicht,

zeggende; Vrees niet, Abram, «Ik ben
u een schild, uw loon zeer groot.

a Ps. 16: 6; 18: 3; 19: 12,

2. Toen zeide Abram: Heere HEERE,
wat zult Gij mij geven, daar ik zonder
kinderen henenga? en de bezorger van
mijn huis is deze Damascener Elië'zer.

3. Voorts zeide Abram : Zie, mij hebt.

Gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon
van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn.

4. En zie, het woord des HEEREN"
was tot hem, zeggende: Deze zal uw
erfgenaam niet zijn; maar die uit uvr

lijf voortkomen zal, die zal uw erfge-,

naam zijn.
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5. Toen leidde Hij hem uit naar bui-

ten, en zeide: Zie nu op naar den he-

mel, en tel de sterren, indien gij ze
tellen kunt. En Hij zeide tot hem : «Zoo
zal uw zaad zijn. n Ex. 32: 13.

Deut. 10: 22. Rom. 4: 18. Hebr. 11: 12.

6. «En hij geloofde in den HEEKE;
en Hij rekende het hem [tot] gerech-
tigheid, a Rom. 4: 3, 9,

18, 22. Gal. 3: 6. Jac. 2: 23.

7. Voorts zeide Hij tot hem: Ik ben
de HEERE, die u uitgeleid heb uit Ur
der Chaldeën, «om u dit land te geven,
om dat erfelijk te bezitten. aPs.i05: ii.

8. En hij zeide: Heere HEERE, waar-
bij zal ik weten, dat ik het erfelijk

bezitten zal?
9. En Hij zeide tot hem: Neem Mij

eene driejarige vaars, en eene drieja-

rige geit, en eeuen driejarigen ram,
en eene tortelduif, en eene jonge duif.

10. En hij bracht Hem alle deze, en
hij deelde ze midden door, en hij leide

elks deel tegen het andere over; maar
het gevogelte deelde hij niet.

11. En het wild gevogelte kwam
neder op het aas, maar Abram joeg
het weg.

12. En het geschiedde, als de zon
was aan het ondergaan, zoo viel een
diepe slaap op Abram; en zie, een
schrik [en] groote duisternisse viel op
hem,

13. Toen zeide Hij tot Abram : Weet
voorzeker, «dat uw zaad vreemd zal

zijn in een land, dat hunlieder niet is,

en zij zullen hen dienen, en zij zullen
ze verdrukken vier honderd jaar.

a Ex. 12: 40. Hand. 7: 6. Gal. 3: 17.

14. Doch Ik zal het volk ook richten,
hetwelk zij zullen dienen; en daarna
zullen zij uittrekken «met groote have.

a Ex. 3: 22; 11: 2; 12: 35, 36.

15. «En gij zult tot uwe vaderen gaan
met vrede; gij zult in goeden ouder-
dom begraven worden. a Gen. 25: 7, 8.

16. "En het vierde geslacht zal her-

waarts wederkeeren; want de onge-
rechtigheid der A'morieten is tot nog
toe niet volkomen. a Ex. 12 : 40.

17. En het geschiedde, dat de zon
onderging en het duister werd, en zie,

daar was een rookende oven en vurige
fakkel, die tusschen die stukken door-
ging.

18. Te dienzelfden dage maakte de

HEERE een verbond met Abram, zeg-

gende: «Uwen zade heb Ik dit landi

gegeven, van de rivier van Egypte af,

tot aan die groote rivier, de rivier

Phrath: a Gen. 12: 7; 13: 15;

24: 7; 26: 4. Ex. 32: 13. Deut. 1: 8; 34: 4.

19. Den Kénieter, en den Kénizieter,

en den Kadmonieter,
20. En den Héthieter, en den Phéri-

zieter, en de Réphaïm,
21. En den A'morieter, en den Ka-

naanieter, en den Girgazieter, en den
Jébusieter.

HET XVI KAPITTEL.

JJoch Sarai, Abrams huisvrouwe, baar-

de hem niet; en zij hadeene Egyptische
dienstmaagd, welker naam was Hagar.

2. Zoo zeide Sarai tot Abram: Zie

toch, de HEERE heeft mij toegesloten,

dat ik niet bare; ga toch in tot mijne
dienstmaagd ; misschien zal ik uit haar
gebouwd worden. En Abram hoorde
naar de stem van Sarai.

3. Zoo nam Sarai, Abrams huisvrou-

we, de Egyptische Hagar, hare dienst-

maagd, ten einde van tien jaren, dat

Abram in het land Kanaan. gewoond
had, en zij gaf ze aan Abram, haren
man, hem tot eene vrouwe.

4. En hij ging in tot Hagar, en z#i

ontving. Als zij nu zag, dat zij ont-

vangen had, zoo werd hare vrouwe
veracht in hare oogen.

5. Toen zeide Sarai tot Abram: Mijn

ongelijk is op u; ik heb mijne dienst-

maagd in uwen schoot gegeven; nu
zij ziet, dat zij ontvangen heeft, zoo

ben ik veracht in hare oogen; de

HEERE richte tusschen mij en tus-

schen u.

6. En Abram zeide tot Sarai: Zie,

uwe dienstmaagd is in uwe hand ; doe
haar, wat goed is in uwe oogen. En
Sarai vernederde ze, en zij vluchtte

van haar aangezicht.

7. En de Engel des HEEREN vond
ze aan eene waterfontein in de woes-
tijn, aan de fontein op den weg van
Sur.

8. En Hij zeide: Hagar, gij dienst-

maagd van Sarai, van waar komt gij,

en waar zult gij henengaan? En zy
zeide : Ik ben vluchtende van het aan-
gezicht mijner vrouwe Sarai.
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9. Toen zeide de Engel des HEEREN
tot haar : Keer weder tot uwe vrouwe,
en verneder u onder hare handen.

10. Voorts zeide de Engel des HEE-
REXtot haar: Ik zal uw zaad grootelijks

vermenigvuldigen, zoodat het vanwege
de menigte niet zal geteld worden.

11. Ook zeide des HEEREN Engel
tot haar: Zie, gij zijt zwanger, en zult

eenen zoon baren, en gij zult zijnen
naam Ismaël noemen, omdat de HEE-
RE uwe verdrukking aangehoord
heeft.

12. En hij zal een woudezel [van een]

mensch zijn; zijne hand zal tegen allen
zijn, en de hand van allen tegen hem;
en «hu zal v^^onen voor het aangezicht
aller zijner broederen. a Gen. 25: 18.

13. En zij noemde den Name des
HEEREN, die tot haar sprak : Gij God
des aanziens; want zij zeide: Heb ik

ook hier gezien naar Dien, die mij aan-
ziet?

14. Daarom noemde men dien put
den aput Lachai-Róï. Zie, hij is tusschen
Kades en tusschen Béred.

a Gen. 24: 62; 25: 11.

15. «En Hagar baarde aan Abram
eenen zoon; en Abram noemde den
naam zijns zoons, dien Hagar gebaard
had, Ismaël. a Gal 4: 22

16. En Abram was zes en tachtig

jaren oud, toen Hagar Ismaël aan
Abram baarde.

HET XVII KAPITTEL.

Als nu Abram negen en negentig ja-

ren oud was, zoo verscheen de HEERE
aan Abram, en zeide tot hem : Ik ben
God de Almachtige; «wandel voor mijn
aangezichte, en wees oprecht.

a Gen. 5: 22.

2. Eii "Ik zal mijn verbond stellen

tusschen Mij en tusschen u, en ^Ik

zal u gansch zeer vermenigvuldigen.
a Gen. 15: 18. Ex. 2: 24; 6: 4.

Lev. 26: 42. 6 Gen. 12: 2; 13: 16: 15: 5.

3. Toen viel Abram op zijn aange-
zicht; en God sprak met hem, zeg-

gende:
4. Mij aangaande, zie, mijn verbond

is met u; en gij zult «tot eenen vader
van menigte der volkeren worden.

o Rom. 4 : 17.

5. En uw naam zal niet meer ge-

noemd worden Abram; maar uw naam
zal wezen Abraham ; want Ik heb u
gesteld tot eenen vader van menigte
der volkeren.

6. En Ik zal u gansch zeer vrucht-
baar maken, en Ik zal u tot volken
stellen

; en «koningen zullen uit u voort-
komen, a Matth. 1: 6, enz.

7. En Ik zal mijn verbond oprichten
tusschen Mij en tusschen u, en tus-

schen uwen zade na u in hunne ge-

slachten, tot «een eeuwig verbond, om
u te zijn tot eenen God,en uwen zade
na U. a Gen. 13 : 15-

8. En «Ik zal u, en uwen zade na u, het
land uwer vreemdelingschappen geven,
het geheele land Kanaan, tot eeuwige be-

zitting; en Ik zal hun tot eenen God
zijn. a Gen. 15:, 18. Deut. 1: 8.

9. Voorts zeide God tot Abraham:
Gij nu zult mijn verbond houden, gij,

en uw zaad na u, in hunne geslachten.
10. Dit is mijn verbond, dat gijlieden

houden zult tusschen Mij en tusschen
u, en tusschen uwen zade na u, dat
al wat mannelijk is, u besneden worde.

11. En gij zult het vleesch uwer voor-

huid besnijden; en "[dat] zal tot een
teeken zijn des verbonds tusschen Mij

en tusschen U. a Hand. 7: 8. Rom. 4:11,

12. Een «zoonken dan van acht da-

gen zal u besneden worden, al wat
mannelijk is in uwe geslachten; de
ingeborene des huizes, en de gekochte
met geld van allen vreemde, dewelke
niet is van uwen zade.

a Lev. 12: 3. Luc. 2: 21,

13. De ingeborene uws huizes en de
gekochte met uw geld zal zekerlijk be^

sneden worden. En mijn verbond zal

zijn in ulieder vleesch, ten eeuwigen
verbonde.

14. En v^at mannelijk is, de voor-

huid hebbende, wiens voorhuids vleesch

niet zal besneden worden, diezelve ziel

zal uit hare volken uitgeroeid worden;
hij heeft mijn verbond gebroken.

15. Nog zeide (xod tot Abraham; Gy
zult uwer huisvrouwe Sarai's naam
niet Sarai noemen, maar haar naam
zal zijn Sarah.

16. Want Ik zal ze zegenen, en u
ook uit haar eenen zoon geven; ja Ik

zal ze zegenen, zoodat zij tot volken
worden zal; koningen der volkeren
zullen uit haar worden.
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17. Toen viel Abraham op zijn aan-

gezicht, en hij lachte ; en hij zeide in

zijn hart: Zal eenen, die honderd jaar

oud is, [een kind] geboren worden? en
zal Sara, die negentig jaar oud is,

baren?
18. En Abraham zeide tot God: Och,

dat Ismaël mochte leven voor uw aan-

gezichte!

19. En God zeide: Voorwaar, «Sara,

uwe huisvrouwe, zal u eenen zoon ba-

ren, en gij zult zijnen naam noemen
Izak; en Ik zal mijn verbond met hem
oprichten, tot een eeuwig verbond zij-

nen zade na hem. a Gen. IS: 10;j21|: 2.

20. En aangaande Ismaël heb Ik u
verhoord. Zie, «Ik heb hem gezegend,
en zal hem vruchtbaar maken, en hem
gansch zeer vermenigvuldigen. Twaalf
vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal

hem tot een groot volk stellen;
a Gen. 16: 10; 25: 12, 16.

21. Maar mjjn verbond zal Ik met
Izak oprichten, dien u Sara «op dezen
gezetten tijd in het andere jaar baren
zal. a Gen. 21: 2.

22. En Hij eindigde met hem te spre-

ken; en God voer op van Abraham.
23. Toen nam Abraham zijnen zoon

Ismaël, en alle de ingeborenen zijns

huizes, en alle gekochten met zijn geld,

al wat mannelijk was onder de lieden

des huizes van Abraham, en hij be-

sneed het vleesch hunner voorhuid,
even ten zelfden dage,, gelijk als God
met hem gesproken had.

24. En Abraham was oud negen en
negentig jaar, als hem het vleesch zij-

ner voorhuid besneden werd.
25. En Ismaël zijn zoon was dertien

jaar oud, als hem het vleesch zijner

voorhuid besneden werd.
26. Even op dezen zelfden dag werd

Abraham besneden en Ismaël, zijn

zoon.

27. En alle mannen zijns huizes, de
ingeborene des huizes, en de gekochte
met geld, van den vreemde af, werden
met hem besneden.

HET XVIII KAPITTEL.

Daarna verscheen hem de HEERE aan
de eikenbosschen van Mamre, als hij in

de deur der tent zat, toen de aag
heet werd.

2. En hij hief zijne oogen op en zag;

en zie, daar stonden drie mannen tegen-

over hem. Als hij ze zag, «zoo liep hij

hun te gemoet van de deur der tent,

en boog zich ter aarde, a Hebr. 13 : 2.

3. En hij' zeide: Heere, heb ik nu
genade gevonden in uwe oogen, zoo ga
toch niet van uwen knecht voorbij.

4. Dat toch een weinig waters ge-

bracht worde, en wascht uwe voeten,

en leunt onder dezen boom.
5. En ik zal eene bete broods langen,

dat gij uw hart sterkt; daarna zult gij

voortgaan, daarom omdat gij tot uwen
knecht overgekomen zijt. En zij zeiden:

Doe zoo als gij gesproken hebt.

6. En Abraham haastte zich naar de
tent tot Sara, en hij zeide: Haast u,

kneed drie maten meelbloem en maak
koeken.

7. En Abraham liep tot de runderen,
en hij nam een kalf, teeder en goed,

en hij gaf het aan den knecht, die zich

haastte, om dat toe te rechten.

8. En hij nam boter en melk, en het
kalf, dat hij toegerecht had, en hij zette

het hun voor, en stond bij hen onder
dien boom, en zij aten.

9. Toen zeiden zi.j tot hem: Waar is

Sara uwe huisvrouwe? En hij zeide:

Ziet, in de tent.

10. En Hij zeide: «Ik zal voorzeker
weder tot u komen, omtrent dezen tijd

des levens, en zie, Sara, uwe huisvrouwe
zal eenen zoon hebben. En Sara hoorde
het aan de deur der tent, dewelke ach-

ter Hem was. a Gen. 17: 19, 21; 21: 2.

11. Abraham nu en Sara waren «oud
[en] welbedaagd; het had Sara opge-

houden te gaan naar de wijze der
vrouwen.

a Gen. 17: 17. Rom. 4: 19. Hebr. 11: 11.

12. Zoo lachte Sara bij zichzelve,

zeggende : Zal ik wellust hebben, nadat
ik oud geworden ben, en «mijn heere

oud is? a Richt. 19: 26. lPetr.3:6.

13. En de HEERE zeide tot Abraham:
Waarom heeft Sara gelachen, zeggende:
Zoude ik ook waarlijk baren, nu ik oud
geworden ben?

14. Zoude iets voor den HEERE te

wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal

Ik tot u wederkomen, omtrent dezen
tijd des levens, en Sara zal eenen zoon
hebben. a Matth. 19: 26. Luc. 1: 37.

15. En Sara loochende het, zeggende:
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Ik heb niet gelachen; want zij vrees-

de. En Hij zeide: Neen, maar gij hebt
gelachen.

16. Toen stonden die mannen op van
daar, en zagen naar Sódom toe ; en Abra-
ham ging met hen, om hen te geleiden.

'

17. En de HEERE zeide: Zal Ik voor
Abraham verbergen, wat Ik doe?

a Amos 3: 7.

18. Dewijl Abraham gewisselijk tot

een groot en machtig volk worden zal,

en «alle volkeren der aarde in hem ge-

zegend zullen worden? a Gen. 12: 3;

22: 18; 26: 4. Hand. 3: 25. Gal. 3: 8.

19. Want Ik heb hem gekend, opdat
hij zijnen kinderen en zijnen huize na
zich zoude bevelen, en zij den weg des
HEEREN houden, om te doen gerech-

tigheid en gerichte; opdat de HEERE
over Abraham brenge, hetgene Hij over
hem gesproken heeft.

20. Voorts zeide de HEERE: Dewijl
het* geroep van Sódom en Gomórra
groot is, en dewijl hare zonde zeer

zwaar is,

21. Zal Ik nu afgaan en bezien, of

zij naar het geroep er van, dat tot Mij

gekomen is, het uiterste gedaan heb-

ben ; en zoo niet, Ik zal het weten.
22. Toen keerden die mannen het

aangezichte van daar, en gingen naar Só-

dom; maar Abraham die bleef nog staan-

de voor het- aangezichte des HEEREN.
23. En Abraham trad toe, en zeide:

Zult Gij ook den rechtvaardige met
den goddelooze ombrengen?

24. Misschien zijn er vijftig rechtvaar-

digen in de stad: zult Gij ze ook om-
brengen, en de plaats niet sparen, om
de vijftig rechtvaardigen, die binnen
haar zijn?

25. Het zij verre van U, zulk een
ding te doen, te dooden den rechtvaar-

dige met den goddelooze; dat de recht-

vaardige zij gelijk de goddelooze. Verre
zij het van U! Zoude de «Richter der

gausche aarde geen recht doen?
a Rom. 3: 6.

26. Toen zeide de HEERE: Zoo Ik

te Sódom binnen de stad vijftig recht-

vaardigen zal vinden, zoo zal Ik de

gansche plaats sparen om hunnentwille.
27. En Abraham antwoordde en zei-

de: Zie toch, ik heb mij onderwonden
te spreken tot den Heere, hoewel ik

stof en assche ben.

28. Misschien zullen aan de vijftig

rechtvaardigen vijf ontbreken, zult Gij
dan om vijf de gansche stad verderven?
En Hij zeide : Ik zal ze niet verderven^
zoo Ik daar vijf en veertig zal vinden.

29. En hij voer voort nog tot Hem
te spreken, en zeide: Misschien zullen
aldaar veertig gevonden worden. En Hij
zeide: Ik zal het niet doen om der
veertigen wille.

30. Voorts zeide hij: Dat toch de
Heere niet ontsteke, dat ik spreke.
Misschien zullen aldaar dertig gevonden
worden. En Hij zeide: Ik zal het niet
doen, zoo Ik aldaar dertig zal vinden.

31. En hij zeide: Zie toch, ik heb mü
onderwonden te spreken tot den Heere.
Misschien zullen daar twintig gevon-
den worden. En Hij zeide: Ik zal ze
niet verderven om der twintigen wille.

32. Nog zeide hij : Dab toch de Heere
niet ontsteke, dat ik alleenlijk ditmaal
spreke. Misschien zullen daar tien ge-

vonden worden. En Hij zeide: Ik zal

ze niet verderven om der tienen wille.

33. Toen ging de HEERE weg, ala

Hij geëindigd had tot Abraham te spre-

ken; en Abraham keerde weder naar
zijne plaats.

HET XIX KAPITTEL.

JCin die twee engelen kwamen te Só-

dom in den avond; en Lot zat in de-

poort te Sódom; en als Lot hen zag,

stond hij op hun te gemoet, en boog
zich met het aangezicht ter aarde.

2. En hij zeide: Ziet nu, mijne hee-

ren, keert toch in ten huize van uwea
knecht, en vernacht, en «wascht uwe
voeten; en gij zult vroeg opstaan, ea
gaan uws weegs. En zij zeiden : Neen,

maar wij zullen op de straat vernachten.
a Gen. 18: 4.

3. En «hij hield bij hen zeer aan,

zoodat zij tot hem inkeerden, en kwa-

men in zijn huis; en hij maakte hun
eenen maaltijd, en bakte ongezuurde

koekskens, en zij aten. aHebr. 13: 2.

4. Eer zij zich te slapen leiden, zoa

hebben de mannen dier stad, de man-
nen van Sódom, van den jongste tot

den oudste toe, dat huis omsingeld, het

gansche volk, van het uiterste einde af.

5. En zij riepen Lot toe, en zeiden

tot hem: Waar zijn die mannen, dift
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dezen nacht tot ii gekomen zijn? Breng
ze uit tot ons, opdat wij ze bekennen.

6. Toen ging Lot uit tot lien aan
de deur, en hij sloot de deur achter

zich toe;

7. En hij zeide: Mijne broeders, doet

toch geen kwaad,
8. Ziet toch, ik heb twee dochters, die

geenen man bekend hebben; ik zal ze

nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoo-

als het goed is in uwe oogen ; alleen-

lijk doet dezen mannen niets, want
daarom zijn zij onder de schaduw mijns
daks ingegaan.

9. Toen zeiden zij : Kom verder her-

waarts ! Voorts zeiden zij : Deze ééne is

gekomen, om als een vreemdeling [hier]

te wonen, en zoude hij alleszins «rich-

ter zijn? Nu zullen wij u meer kwaads
doen, dan hun. En zij drongen zeer op
den man, ^op Lot, en zij traden toe om
de deur open te breken. a Ex. 2: 14.

Hand. 7: 27. b 2 Petr. 2: 7, 8.

10. Doch die mannen staken hunne
hand uit, en deden Lot tot zich inko-

men in het huis, en sloten de deur toe.

11. En zij sloegen de mannen, die

aan de deur des huizes waren, met ver-

blindheden, van den kleinste tot aan
den grootste, zoodat zy moede werden,
om de deur te vinden.

12. Toen zeiden die mannen tot Lot:

"Wien hebt gij hier nog meer? Eenen
schoonzoon, of uwe zonen, of uwe
dochteren, en allen, die gij hebt in deze
stad, breng uit deze plaats.

13. Want wij gaan deze plaats ver-

derven, omdat hun geroep groot ge-

worden is voor het aangezichte des
HEEREN, en de HEERE ons uitgezon-

den heeft, om haar te verderven.
14. Toen ging Lot uit, en sprak tot

zijne schoonzonen, die zijne dochteren
nemen zouden, en zeide: Maakt u op,

gaat uit deze plaats, want de HEERE
gaat deze stad verderven. Maar hij was
in de oogen zijner schoonzonen als

fokkende.
15. En als de dageraad opging, dron-

gen de engelen bij Lot aan, zeggende:
Maak u op, neem uwe huisvrouwe, en
uwe twee dochteren, die bij de hand
zijn, opdat gij in de ongerechtigheid
dezer stad niet omkomt.

* Jokkende staat liier in «^en zin yan
Bchertseade.

16. Maar hij vertoefde, Zoo grepea

dan die mannen zijne hand, en de hani
zijner vrouwe, en de hand zijner twee
dochteren, om de verschooning des

HEEREN over hem ; en zij brachten hem
uit, en stelden hem buiten de stad.

17. En het geschiedde, als zij hen
uitgebracht hadden naar buiten, zoo

zeide Hij : Behoud u om uws levens

wille; zie niet achter u om, en sta

niet op deze gansche vlakte; behoud
u naar het gebergte henen, opdat gij

niet omkomt.

18. En Lot zeide tot hen: Neen toch,

Heere
;

19. Zie toch, uw knecht heeft genade
gevonden in uwe oogen, en Gij hebt

uwe weldadigheid groot gemaakt, die

Gij aan mij gedaan hebt, om mijne ziel

te behouden bij het leven; maar ik zal

niet kunnen behouden worden naar het

gebergte henen, opdat mij niet mis-

schien dat kwaad aankleve, en ik sterve.

20. Zie toch, deze stad is nabij, om
derwaarts te vluchten, en zij is klein.

Laat mij toch derwaarts behouden wor-

den (is zij niet klein?), opdat mijne

ziel leve.

21. En Hij zeide tot hem: Zie, Ik heb
uw aangezichte opgenomen ook in deze

zaak, dat Ik deze stad niet omkeere,
waarvan gij gesproken hebt.

22. Haast u, behoud u derwaarts;

want Ik zal niets kunnen doen, totdat

gij daarhenen ingekomen zijt. Daarom
noemde men den naam dezer stad Zóar.

23. De zon ging op boven de aarde, als

Lot te Zóar inkwam.
24. Toen «deed de HEERE zwavel en

vuur over Sódom en over Gomórra rege-

nen, van den HEERE uit den hemel
a Deut. 29: 23. Jes, 13: 19.

Jer. 20: 16; 50: 40. Klaagl. 4: 6.

Ezech. 16: 50. Hoz. 11: 8. Amos 4: 11.

Zeph. 2: 9. Luc. 17:29. 2 Petr. 2: 6. Judas vs. 7.

25. En Hij keerde diezelve steden

om, en die gansche vlakte, en alle in-

woners dezer steden, ook het gewas
des lands.

26. En «zijne huisvrouwe zag om van
achter hem; en zij werd een zout-

pilaar, a Luc. 17 32.

27. En Abraham maakte zich des-

zelven morgens vroeg op, naar die

plaats, waar hij voor het aangezicht®

des HEEREN gestaan had.
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28. En hij zag naar Sódom en Go-
mórra toe, en naar het gansche land
van die vlakte; en hij zag, en zie, er

ging een rook van den lande op, ge-

lijk de rook eens ovens.

29. En het geschiedde, toen God de
steden dezer vlakte verdierf, dat God
aan Abraham gedacht, en Hij leidde

Lot uit het midden dezer omkeering,
in het omkeeren dier steden, in dewel-
ke Lol gewoond had.

80. En Lot toog op uit Zóar, en
woonde op den berg, en zijne twee
dochters met hem; want hij vreesde
binnen Zóar te wonen. En hij woon-
de in eene -spelonk, hij en zijne twee
dochters.

3L Toen zeide de eerstgeborene tot

de jongste: Onze vader is oud, en er

is geen man in dit land, om tot ons
in te gaan, naar de wijze der gansche
aarde.

32. Kom, laat ons onzen vader wijn
te drinken geven, en bij hem liggen,

opdat wij van onzen vader zaad in het
leven behouden.

33. En zij gaven dien nacht haren
vader wijn te drinken. En de eerstge-

borene kwam, en lag bij haren va-

der, en hij werd het niet gewaar in

haar nederliggen, noch in haar op-

staan.

34. En het geschiedde des anderen
daags, dat de eerstgeborene zeide tot

de jongste: Zie, ik heb gisteren nacht
b]j mijnen vader gelegen ; laat ons ook
dezen nacht hem wijn te drinken ge-

ven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij

van onzen vader zaad in het leven be-

houden.

35. En zij gaven haren vader ook
dien nacht wijn te drmken. En de jong-
ste stond op, en lag bij hem. En hij

werd het niet gewaar in haar neder-
liggen, noch m haar opstaan.

36. En de twee dochteren Lots wer-
den bevrucht van haren vader.

37. En de eerstgeborene baarde eenen
zoon, en noemde zijnen naam Moab;
deze is de vader der Móabieten tot op
dezen dag.

38. En de 'jongste die baarde ook
eenen zoon, en noemde zijnen naam
Bén-A'mmi; deze is de vader der kin-

deren A'mmons tot op dezen dag.

E
HET XX KAPITTEL.

n Abraham reisde van daar naar
het land van het zuiden, en woonde
tusschen Kades en tusschen Sur ; en hy
verkeerde als vreemdeling te Gérar.

2. Als nu Abraham van Sara zijne

huisvrouwe gezegd had: «Zij is myne
zuster ; zoo zond Abimélech, de koning
van Gérar, en nam Sara weg.

a Gen. 12: 13; 26: 7.

8. Maar God kwam tot Abimélech
in eenen droom des nachts, en Hij
zeide tot hem : Zie, gij zijt dood om der
vrouwe wille, die gij weggenomen hebt;
want zij is met eenen man getrouwd.

4. Doch Abimélech was tot haar niet

genaderd ; daarom zeide hij : Heere, zult

Gij dan ook een rechtvaardig volk
dooden?

5. Heeft hijzelf mij niet gezegd: Zy
is mijne zuster? En zij, ook zij heeft
gezegd: Hij is mijn broeder. In oprech-
tigheid mijns harten en in reinigheid

mijner handen heb ik dit gedaan.
6. En God zeide tot hem in den

droom: Ik heb ook geweten, dat gij

dit in oprechtigheid uws harten gedaan
hebt, en Ik heb u ook belet van tegen
Mij te zondigen ; daarom heb Ik u niet

toegelaten, haar aan te roeren.

7. Zoo geef dan nu dezes mans huis-

vrouwe weder, want hij is een profeet,

en hij zal voor u bidden, opdat gij leeft; ,

maar zoo gij ze niet wedergeeft, weet
dat gij voorzeker sterven zult, gij, en
al wat uwe is.

8. Toen stond Abimélech des mor-
gens vroeg op, en riep alle zijne knech-
ten, en sprak alle deze woorden voor
hunne ooren; en die mannen vreeB-

den zeer.

9. En Abimélech riep Abraham, en
zeide tot hem: Wat hebt gij ons ge-

daan? En wat heb ik tegen u gezon-

digd, dat gij over mij en over mijn ko-

ninkrijk eene groote zonde gebracht
hebt? Gij hebt daden met mij gedaan,
die niet zouden gedaan worden.

10. Voorts zeide Abimélech tot Abra-
ham : Wat hebt gij gezien, dat gij deze
zaak gedaan hebt?

11. En Abraham zeide: Want ik dacht,

alleen is de vreeze Godes in deze plaatse

niet, zoodat zij mij om mijner huis-

vrouwe wille zullen dooden.
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12. En ook is zij waarlijk mijne zus-

ter; zij is mijns vaders dochter, maar
niet mijner moeder dochter; en zij Is

mij ter vrouwe geworden.
13. En het is geschied, als God my

uit mijns vaders huis deed dwalen, zoo

sprak ik tot haar: Dit zy uwe welda-

digheid, die gij bij mij doen zult: aan
alle plaatsen, waar wij komen zul-

len, «zeg van mij: Hij is mijn broeder.
a Gen. 12: 13.

14. Toen nam Abimélech schapen en
runderen, ook dienstknechten, en dienst-

maagden, en gaf ze aan Abraham ; en hij

gaf hem Sara zijne huisvrouwe weder.

15. En Abimélech zeide: Zie, mijn
land is voor uw aangezicht; woon, waar
het goed is in uwe oogen.

16. En tot Sara zeide hij : Zie, ik heb
uwen broeder duizend zilverlingen ge-

geven; zie, hy zij u een deksel der

oogen, allen, die met u zijn, ja bij al-

len, en wees geleerd.

17. En Abraham bad tot God ; en
God genas Abimélech, en zijne huis-

vrouwe, en zijne dienstmaagden, zoo-

dat zy baarden.
18. Want de HEERE had alle de

baarmoeders van het huis i^bimélechs
ganschelijk toegesloten, ter oorzake
van Sé,ra, Abrahams huisvrouwe.

HET XXI KAPITTEL.

En de HEERE bezocht Sara, «gelijk

als Hij gezegd had ; en de HEERE deed
aan Sara, gelijk als Hij gesproken had.

a Gen. 17: 19; 18: 10.

2. «En Sara werd bevrucht, en baar-

de aan Abraham eenen zoon in zijnen

ouderdom. Her gezetter tijd, dien hem
God gezegd had.
a Gal. 4: 23. Hebr. 11: 11. b Gen. 18: 10, 14.

3. En Abraham noemde den naam
zijns zoons, die hem geboren was, dien
hem Sara gebaard had, Izak.

4. En Abraham besneed zijnen zoon
Izak, zijnde acht dagen oud, «gelyk als

hem God geboden had. a Gen. 17: lo.

5. En Abraham was honderd jaar
oud, als hem Izak zijn zoon geboren
werd.

6. E.n Sé,ra zeide: God heeft mij een
lachen gemaakt. Al die het hoort, zal

met mij lachen.

7. Voorts zeide zy : Wie zoude Abra-

ham gezegd hebben: Sara heeft zonen
gezoogd ? Want ik heb eenen zoon ge-

baard in zijnen ouderdom.
8. En het kind werd groot, en werd

gespeend; toen maakte Abraham eenen
groeten maaltijd op den dag, als Izak '

gespeend werd.
9. En Sara zag den zoon Hagars, der

Egyptische, dien zij Abraham gebaard
had, spottende.

10. En zij zeide tot Abraham: «Drijf

deze dienstmaagd en haren zoon uit;

want de zoon dezer dienstmaagd zal

met mijnen zoon. met Izak, niét erven.
: ,^, a Gal. 4: 30.

11. En dit woord was zeer kwaad in

Abrahams oogen, ter oorzake van zij-

nen zoon.
12. Maar God zeide tot Abraham :

Laat het niet kwaad zijn in uwe oogen,
over den jongen en over uwe dienst-

maagd. Al wat Sara tot u zal zeggen,

hoor naar hare stem, «want in Izak

zal u zaad genoemd worden.
a Rom. 9: 7. Hebr. 11: 18.

13. «Doch Ik zal ook den zoon dezer

dienstmaagd tot een volk stellen, om-
dat hij uw zaad is. a Gen. 16: 10; 17: 20.

14. Toen stond Abraham des mor-
gens vroeg op, en nam brood, en eene
üessche waters, en gaf ze aan Hagar,
die leggende op haren schouder; ook
[gaf hij haar] het kind, en zond haar
weg. En zij ging weg, en dwaalde in

de woestijn Berséba.
15. Als nu het water van de flessche

op was, zoo wierp zij het kind onder
eenen van de struiken.

16. En zij ging en zette zich tegen-

over, afgaande zooverre, als die.met den
boog schieten; want zij zeide: Dat ik

het kind niet zie sterven. En zij zat

tegenover, en hijgf hare stemme op en
weende.

17. En God hoorde de stemme des

jongens; en de Engel God« riep Hagar
toe uit den hemel, en zeid'e tot haar:
Wat is u, Hagar? Vrees niet, want God
heeft .naar desjongens stemme gehoord,

ter plaatse, waar' hij is.

18. Sta op, hef 'den jongen op, en
houd hem vast met uwe hand, «want
Ik zal hem tot een groot volk stellen.

a Gen. 16: 10; 17: 20.

19. En God opende hare oogen, dat

zij eenen waterput zag; en zy ging.
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en vulde de flessche met water, en gaf
den jongen te drinken.

20. En God .was met den jongen, en
hij werd groot, en hij woonde in de
woestijn, en werd een boogschutter.

21. En hij woonde in de woestijn
Paran; en zijne moeder nam hem eene
vrouwe uit Egypteland.

22. Voorts geschiedde het terzelfder

tijd, dat Abimélech, mitsgaders Pichol

zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak,

zeggende: God is met u in alles wat
gij doet.

23. Zoo zweer mij nu hier bij God:
Zoo gij mij, of mijnen zoon, of mijns
zoons zoon liegen zult! Naar de wel-

dadigheid, die ik bij u gedaan heb, «zult

gij doen bij mij, en bij het land, waar-
in gij als vreemdeling verkeert.

a Gen. 14: 13.

24. En Abraham zeide : ik zal zwe-
ren.

25. Doch Abraham berispte Abimé-
lech ter oorzake van eenen waterput,

dien Abimélechs knechten met geweld
genomen hadden.

26. Toen zeide Abimélech : Ik heb
niet geweten, wie dit stuk gedaan heeft,

en ook hebt gij het mij niet aangezegd,
en ik heb er ook niet van gehoord, dan
heden.

27. En Abraham nam schapen en
runderen, en gaf ze aan Abimélech;
en die beiden maakten een verbond.

28. Doch Abraham stelde zeven ooi-

lammeren der kudde afzonderlijk.

29. Zoo zeide Abimélech tot Abra-
ham: Wat zullen hier deze zeven ooi-

lammeren, die gij afzonderlijk gesteld

iiebt?

30. En hij zeide: Dat gij de zeven
ooilammeren van mijne hand nemen
zult, opdat het mij tot eene getuige-

nisse zy, dat ik dezen put gegraven
heb.

31. Daarom noemde men die plaats

BerSéba, omdat die beiden daar gezwo-
ren hadden.

32. Alzoo maakten zy een verbond te

Berséba. Daarna stond Abimélech op,

en Pichol zijn krijgsoverste, en zij keer-

den weder naar der Philistijnen land.

33. En hij plantte een bosch in Ber-

8éba, ^en riep aldaar den Naam des

HEEREN, des eeuwigen Gods, aan.

a Gen. 4: 26.

34. En Abraham woonde als vreem-
deling vele dagen in der Philistynen
land.

HET XXII KAPITTEL.

Cjn het geschiedde na deze dingen, dat
God Abraham verzocht, en Hij zeide
tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie,

[hier] ben ik.

2. En Hij zeide : Neem nu uwen
zoon, «uwen eenige, dien gij liefhebt,

Izak, en ga henen naar het land Mo-
ria, en offer hem aldaar tot een brand-
offer, op één van de bergen, dien Ik
u zeggen zal. a Hebr. ll: 17.

3. Toen stond Abraham des morgens
vroeg op, en zadelde zijnen ezel, en
nam twee van zijne jongeren met
zich, en Izak zijnen zoon; en hij kloofde
hout tot het brandoffer, en maakte zich

op, en ging naar de plaatse, die hem
God gezegd had.

4. Aan den derden dag toen hief

Abraham zijne oogen op, en zag die

plaatse van verre.

5. En Abraham zeide tot zyne jon-

geren: Blijft gij hier met den ezel, en
ik en de jongen zullen henengaan tot

daar. Als wij aangebeden zullen heb-

ben, dan zullen wij tot u wederkeeren.
6. En Abraham nam het hout des

brandoffers, en leide het op Izak zijnen

zoon ; en hij nam het vuur en het mes
in zijne hand, en zij beiden gingen te

zamen.
7. Toen sprak Izak tot Abraham zij-

nen vader, en zeide: Mijn vader. En
hij zeide: Zie, [hier] ben ik, mynzoon.
En hij zeide : Zie het vuur en het hout;

maar waar is het lam tot het brand-

offer?

8. En Abraham zeide: God zal Zich
zelven een lam ten brandoffer voorzien,

mijn zoon. Zoo gingen zy beiden te

zamen.
9. En zy kwamen ter plaatse, die

hem God gezegd had; en Abraham
bouwde aldaar een altaar, en hij schik-

te het hout, en bond zynen zoon Izak,

en «leide hem op het altaar boven op
het hout. a Jac. 2: 21.

10. En Abraham strekte zyne hand
uit, en nam het mes, om zijnen zoon
te slachten.

11. Maar de Engel des HEEREN riep
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tot hem van den hemel, en zeide : Abra-
ham, Abraham! En hij zeide: Zie, [hier]

ben ik.

12. Toen zeide Hij: Strek uwe hand
niet uit aan den jongen, en doe hem
niets; want nu weet Ik, dat gij God-
vreezende zijt, en uwen zoon, uwen
eenige, van Mij niet hebt onthouden.

13. Toen hief Abraham zijne oogen
op, en zag om, en zie, achter was een
ram in de verwarde struiken vast met
zijne hoornen. En Abraham ging, en
nam dien ram, en offerde hem ten

brandoffer in zijns zoons plaats.

14. En Abraham noemde den naam
van die plaatse: De HEERE zal het
voorzien. Waarom heden ten dage
gezegd wordt: Op den berg des HEE-
REN zal het voorzien worden.

15. Toen riep de Engel des HEEREN
tot Abraham ten tweeden male van
den hemel,

16. En zeide: «Ik zwere &bij Mijzel-

ven, spreekt de HEERE : Daarom dat

gij deze zaak gedaan hebt, en uwen
zoon, uwen eenige, niet onthouden
hebt, a Luc. 1:173. öHebr.G: 13.

17. Voorzeker zal Ik u grootelij ks
zegenen, en uw zaad zeer vermenig-
vuldigen, als de sterren des hemels.en
als het zand, dat aan den oever der
zee is; «en uw zaad zal de poorte zijner

vijanden erfelijk bezitten.
a Gen. 24: 60.

18. En «in uwen zade zullen geze-

gend worden alle volken der aarde,
naardien gij mijner stemme gehoorzaam
geweest zijt. a Gen. 12: 3; 18: 18;

26: 4. Hand. 3: 25. Gal. 3: 8.

19. Toen keerde Abraham weder tot

zijne jongeren, en zij maakten zich

op, en zij gingen samen naar Berséba
;

en Abraham woonde te Berséba.
> 20. En het geschiedde na deze din-

gen, dat men Abraham boodschapte,
zeggende : Zie, Müca die heeft ook Nó,-

hor, uwen broeder, zonen gebaard:
21. Uz zijnen eerstgeborene, en Buz

ztjnen broeder, en Kémuël, den vader
van A'ram,

22. En Chésed, en Hazo, en Pildas,

en Ji'dlaph en Béthuël.
23. En Béthuël gewon Rebecca. Deze

acht baarde Müca aan Nahor, den broe-

der Abrahams.
24. En zijn bij wij f, welks naam was

Reü'ma, diezelve baarde ook Tébah, en
Gaham, en Tahas, en Maacha.

HET XXIII KAPITTEL.

En het leven van Sara was honderd
en zeven en twintig jaar ; dit waren
de jaren des levens van Sara.

2. En Sara stierf te Ki'rjath-A'rbai

dat is Hebron, in het land Kanaan; en
Abraham kwam om over Sera te rouw-
klagen, en haar te beweenen.

3. Daarna stond Abraham op van het
aangezichte *zijns dooden, en hy sprak
tot de zonen Heths, zeggende:

4. Ik ben een vreemdeling en bywo-
ner bij u; «geeft mij eene erfbegrafe-

nisse bij u, opdat ik mijnen doode van
voor mijn aangezicht begrave.

a Hand. 7 : 5.

5. En de zonen Heths antwoordden
Abraham, hem zeggende:

6. Hoor ons, mijn heere; gij zyteen
vorst Gods in het midden van ons;
begraaf uwen doode in de keure onzer
graven; niemand van ons zal zijn graf
voor u weren, dat gij uwen doode niet

zoudt begraven.
7. Toen stond Abraham op, en boog

zich neder voor het volk des lands, voor
de zonen Heths;

8. En hlj sprak met hen, zeggende:
Is het met uwen wille, dat ik mijnen
doode begrave van voor mijn aange-
zicht? zoo hoort mij, en spreekt voor
mij bij Éphron, den zone Zóhars,

9. Dat hij my geve de spelonk' van
Machpéla, die hij heeft, die in het einde
van zijnen akker is, dat hij ze mij om
het volle geld geve, tot eene erfbegra-

fenisse in het midden van u.

10. Éphron nu zat in het midden der
zonen Heths; en Éphron de Héthieter
antwoordde Abraham voor de ooren
der zonen Heths, aller dergenen, die

ter poorte zijner stad ingingen, zeg-

gende :

11. Neen, myn heere, hoor my. Den
akker geef ik u, ook de spelonk, die

daarin is, die geef ik u ; voor de oogen

* Hier en in vss. 4, 6, 8, 11, 13 en 15 ma^
niet: zyner doode, gelezen.daar ên het Hebr.
ên de Staten-overz. het manlijk geslacht heb-
ben. Het moet dan verstaan in den zin var,

1 ij k , waarbij aan geen geslachtsonderscheid
gedacht wordt.
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der zonen mijns volks geef ik u die;

begraaf uwen doode.

12. Toen boog zich Abraham neder
voor het aangezicht van het volk des
lands;

13. En hij sprak totÉphron, voor de
ooren van het volk des lands, zeggen-
de: In trouwe, zijt gij het? Eilieve,

hoor mij. Ik zal het geld des akkers
geven, neem het van mij, zoo zal ik

mijnen doode aldaar begraven.
14. En Éphron antwoordde Abraham,

zeggende tot hem:
15. Mijn heere, hoor mij. Een land

van vier honderd Sikkelen zilvei's, wat
is dat tussGhen mij en tusschen u? Be-
graaf slechts uwen doode.

16. En «Abraham luisterde naar
Éphron; en Abraham woog Éphron het
geld, waar hy van gesproken had, voor
de ooren der zonen Heths, vier honderd
Sikkelen zilvers, onder den koopman
gangbaar.

^ « Gen. 50: i3.

17. aAlzoo *kwamÉphrons akker, die

in Machpéla was, die tegenover Mamre
[lag], de akker en de spelonk, die daar-

in was, en al het geboomte, dat op
den akker [stond], dat rondom in zijne

gansche landpale was, a Hand. 7:i6.

18. Aan Abraham tot eene bezitting,

voor de oogen der zonen Heths, bij

allen, die tot zijner stadspoort ingingen.

19. En daarna begroef Abraham zijne

huisvrouwe Sara in de spelonk des
akkers van Machpéla, tegenover Mamre,
hetwelk is Hebron, in het land Kanaan.

20. Alzoo ging die akker en de spe-

lonk, die daarin was, over op Abraham
tot eene erfbegrafenisse van de zijde

der zonen Heths.

HET XXIV KAPITTEL.

Abraham nu was oud [en] wel bedaagd.
En de HEERE had Abraham in alles

gezegend.
2. Zoo sprak Abraham tot zijnen

knecht, den oudste zijns huizes, regee-

rende over alles, wat hij had : «Leg

* Werd gevestigd aan (zie St.-overz.) levert
thans geen zin, maar, gelijk de kantt. aangeeft,
heeft bet Hebr. stoiid op, eene beteekenis die

het naastovereenkomt met: kwam aan; waar-
voor in VS. 20 de vorm: ging over opmoest
komen, om de byvoeging: van de zyde der
zonen Heths.

toch uwe hand onder mijne heupe;
a*Gen. 47: 29.

3. Opdat ik u doe zweren bij den
HEERE, den God des hemels en den
God der aarde, «dat gij mijnen zoon
geene vrouwe nemen zult van de doch-
teren der Kanaanieten, in het midden
van dewelke ik woon; a Gen. 28: i.

4. Maar dat gij naar mijn land en
naar mijne maagschap trekken, en mij-
nen zoon Izak eene vrouwe nemen'
zult

5. En die knecht zeide tot hem : Mis-
schien zal die vrouwe mij niet willend
volgen in dit land. Zal ik dan uweni
zoon moeten wederbrengen in het landJ
waar gij uitgetogen zijt?

6. En Abraham zeide tot hem : Wacht
u, dat gij mijnen zoon niet weder daar-
henen brengt. ..i

7. «De HEERE, de God -des hemels,!
die mij uit mijns vaders huis en uit]

het land mijner maagschap genomen i

heeft, en die tot mij gesproken lieeft,!

en die mij gezworen heeft, zeggen- 1

de : ^Uwen zade zal Ik dit la.nd geven ; i

diezelve zal zijnen engel voor uw:
aangezichte zenden, dat gij voor mij-,

nen zoon van daar eene vrouwe neemt. '

a Gen. 12: 1. b Gen. 12: 7; 13: 15;
,

15: 18; 26: 4. Ex. 32: 13. Deut. 34: 4. Hand. 7:5. I

8. Maar indien de vrouwe u niet vol-

gen wil, zoo zult gij rein zijn van dezen
mijnen eed. Alleenlijk breng mijnen
zoon daar niet weder henen.

9. Toen leide de knecht zijne hand
onder Abrahams zijns heeren heupe,
en hij zwoer hem over deze zaak.

10. En die knecht nam tien kemelen
van zijns heeren kemelen, en toog he-

nen; en al het goed zijns heeren was
in zijne hand. En hij maakte zich op,

en toog henen naar Mesopotamia, naar
de stad Nahors.

11. En hij' deed de kemelen neder-

knielen buiten de stad, bij eenen wa-
terput, ten tijde des avonds, ten tyde,

als de -putsters uitkwamen.
12. En hij zeide: HEERE, Godmijns

heeren Abrahams, doe [ze] mij toch

heden ontmoeten, en doe weldadigheid
bij Abraham mijnen heere.

13. Zie, ik sta bij de waterfontein,

en de dochteren der mannen dezer

stad zijn uitgaande om water te putten
;

14. Zoo geschiede het, dat die jonge-
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dochter, tot dewelke ik zal zeggen :

Keig toch uwe kruik, datik drinke; en
Kij zal zeggen: Drink, en ik zal ook
uwe kemelen drenken ; diezelve [zij],

die Gij uwen knecht Izak toegewezen
hebt, en dat ik daaraan bekenne, dat
Gij weldadigheid bij mijnen heere ge-

daan hebt.

15. En het geschiedde, eer hij geëin-

digd had te spreken, zie, zoo kwam
Rebecca uit, «dewelke aan Béthuél ge-

boren was, den zoon van Mïlca, huis-

vrouwe van Nahor, den broeder Abra-
hams ; en zij 'had hare kruik op haren
schouder. a Gen. 22: 23.

16. En die jongedochter was zper

schoon van aangezicht, eene maagd, en
geen man had haar bekend ; en zij ging

af naar de fontein, en vulde hare kruik,

en ging op.

17. Toen liep die knecht haar te ge-

moet, en hij zeide: Laat mij toch een
weinig waters uit uwe kruik drinken.

18. En zij zeide: Drink, mijn heere.

En zij haastte zich, en liet hare kruik
neder op hare hand, en gaf hem te

drinken.
19. Als zij nu voleind had van hem

drinken te geven, zeide zij : Ik zal ook
voor uwe kemelen putten, totdat zij

voleind hebben te drinken.
20. En zij haastte zich, en goot hare

kruik uit in den drinkbak, en liep

weder naar den put om te putten,

en zij putte voor alle zijne kemelen.
21. En de man ontzette zich over

haar, stilzwijgende, om te merken, of

de HEERE zijnen weg voorspoedig ge-

maakt had of niet
22. En het geschiedde, als de keme-

len voleind hadden te drinken, dat die

man een gouden voorhoofdsiersel nam,
welks gewicht was een halve Sik-

kel, en twee armringen aan hare
handen, welker gewicht was tien [Sik-

kelen] gouds.
23. Want hy had gezegd: "Wiens

dochter zijt gij ? geef het mij toch te

kennen. Is er ook ten huize uws
vaders plaatse voor ons, om te ver-

nachten?
24. En zij had tot hem gezegd: «Ik

ben de dochter van Béthuël, den zoon
van Mïlca, dien zij Nahor gebaard heeft.

a Gen. 22: 23.

25. Voorts had zij tot hem gezegd:

Ook is er .stroo en veel voeders bij

ons, ook plaatse om te vernachten.
26. Toen neigde die man zyn hoofd,

en aanbad den HEERE;
27. En hij zeide: Geloofd zij de HEE-

RE, de God mijns heeren Abrahams,
die zijne weldadigheid en waarheid niet

nagelaten heeft van mijnen heere. Aan-
gaande mij, de HEERE heeft mij op
dezen weg geleid, ten huize van mijns
heeren broederen.

28. En. die jongedochter liep, en
gaf ten huize harer moeder te ken-
nen, gelijk deze zaken waren.

29. En Rebecca had eenen broeder,

wiens naam was Laban; en Laban
liep tot dien man naar buiten tot de
fontein.

30. En het geschiedde, als hij dat
voorhoofdsiersel gezien had, en de arm-
ringen aan zijns zusters handen; en
als hij gehoord had de woorden zijner

zuster Rebecca, zeggende: Alzoo heeft

die man tot mij gesproken ; zoo kwam
hij tot dien man, en zie, hy stond bij

de kemelen, bij de fontein.

31. En hy zeide : Kom in, gy geze-

gende des HEEREN, waarom zoudt
gij buiten staan ? Want ik heb het
huis bereid, en de plaats voor de ke-

melen.
32. Toen kwam die man naar het

huis toe, en men ontgordde de keme-
len, en men gaf den kemelen stroo en
voeder; en water om zijne voeten te

wasschen, en de voeten der mannen,
die bij hem waren.

33. Daarna werd hem te eten voor-

gezet. Maar hij zeide: Ik zal niet eten,

totdat ik mijne woorden gesproken heb.

En hij zeide: Spreek.
34. Toen zeide hij : Ik ben Abrahams

knecht.

35. En de HEERE heeft mijnen heere
zeer gezegend, zoodat hij groot gewor-
den is; en Hij heeft hem gegeven
schapen, en runderen, en zilver, en
goud, en knechten, en maagden, en ke-

melen, en ezelen.

36. En Sara, mijns heeren huisvrou-
we, heeft mynen heere eenen zoon
gebaard, nadat zij oud geworden was;
en hij heeft hem gegeven alles, wat hö
heeft.

37. En mijn heere heeft mij doen
zweren, zeggende : Gij zult mijnen zoon
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geene vrouwe nemen van de dochte-

ren der Kanaaiiieten, in welker land
ik wone;

88. Maar gij zult trekken naar mijns
vaders huis, en naar mijn geslacht,

en zult mü'nen zoon eene vrouwe ne-

men.
39. Toen zeide ik tot mijnen heere:

Misschien zal mij die vrouw niet volgen.

40. En hy zeide tot mij : De HEERE,
voor wiens aangezichte ik gewandeld
heb, zal zijnen engel met u zenden,
en Hij zal uwen weg voorspoedig ma-
ken, dat gij mijnen zoon eene vrouwe
neemt uit mijn geslacht en uit mijns
vaders huis.

41. Dan zult gij van mijnen eed rein

zijn, wanneer gij tot mijn geslacht
zult gegaan zijn ; en indien zij ze u niet

geven, zoo zult gij rein zijn van mij-

nen eed.

42. En ik kwam heden aan de fon-

tein, en ik zeide: O HEERE, God mijns
heeren Abrahams, zoo Gij nu mijnen
weg voorspoedig maken zult, op den-
welken ik ga;

43. Zie, ik sta bij de waterfontein;
zoo geschiede het, dat de maagd, die

uitkomen zal om te putten, en tot

dewelke ik zeggen zal: Geef mij toch
een weinig waters te drinken uit uwe
kruik

;

44. En zij tot mij zal zeggen : Drink
gij ook, en ik zal ook uwen kemelen
putten; dat deze die vrouw zij, die de
HEERE aan mijns heeren zoon heeft
toegewezen. '

45. Eer ik geëindigd had te spreken
in mijn hart, zie, zoo kwam Rebecca
uit, en had hare kruik op haren schou-
der, en zij kwam af tot de fontein en
putte. En ik zeide tot haar: Geef mij

toch te drinken.
46. Zoo haastte zij zich, en liet hare

kruik van zich neder, en zeide: Drink
gij, en ik zal ook uwe kemelen dren-

ken. En ik dronk, en zij drenkte ook
de kemelen.

47. Toen vraagde ik haar en zeide:

Wiens dochter zijt gij? En zij zeide:

De dochter van Béthuël, den zoon van
Nahor, welken Milca hem gebaard heeft.

Zoo leide ik het voorhoofdsiersel op
haar aangezicht en de armringen aan
hare handen;

48. En ik neigde myn hoofd en aan-

bad den HEERE; en ik loofde den HEE*
RE, den God mijns heeren Abrahams^
die mij op den rechten weg geleid
had, om de dochter van mijns heeren
broeder voor zijnen zoon te nemen.

49. Nu dan, zoo gijlieden weldadig-
heid en trouw aan mijnen heere doen
zult, geeft het mij te kennen, en zoO'

niet, geeft het mij [ook] te kennen, op-
dat ik mij ter rechter- of ter linkerhand
wende.

50. Toen antwoordde Laban en Bé-
thuël, en zeiden: Van den HEERE is-

deze zaak voortgekomen, wij kunnen
kwaad noch goed tot u spreken.

51. Zie, Rebecca is voor uw aange-
zicht, neem ze en trek henen; zij zij

uws heeren zoons vrouwe, gelijk de
HEERE gesproken heeft.

52. En het geschiedde, als Abrahams
knecht hunne woorden hoorde, zoo boog
hij zich ter aarde voor den HEERE.

53. Endeknechtlangdevoortzilveren
kleinoodiën, en gouden kleinoodiën, en
kleederen, en hij gaf ze aan Rebecca;
hy gaf ook aan haren broeder en hare
moeder kostelijkheden.

54. Toen aten en dronken zy, hij en
de mannen, die bij hem waren; en zy
vernachtten; en zij stonden 's morgens
op, en hij zeide: Laat mij trekken tot

mijnen heere.

55. Toen zeide haar broeder en hare
moeder: Laat de jongedochter [een] dag;

of tien bij ons blijven; daarna zult gy'

gaan.
56. Maar hy zeide tot hen: Houdt

mij niet op, dewijl de HEERE mijnen
weg voorspoedig gemaakt heeft; laat

mij trekken, dat ik tot mijnen hee-

re ga.

57. Toen zeiden zij: Laat ons de jon-

gedochter roepen, en haren mond vra-

gen.

58. En zij riepen Rebecca, en zeiden

tot haar: Zult gij met dezen man trek-

ken ? En zij antwoordde : Ik zal trek-

ken.

59. Toen lieten zy Rebecca, hunn»
zuster, en hare voedster trekken, mits-;

gaders Abrahams knecht en zyne man-
nen.

60. En zij zegenden Rebecca, en zei-

den tot haar: O onze zuster, word gijj

tot duizenden millioenen; en uw zaad'

bezitte de poort zijner haters.
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61. En Rebecca maakte zich op met
hare jongedochteren, en zij reden op
kamelen, en volgden den man. En die

knecht nam Rebecca, en toog henen.
62. Izak nu kwam van daar men

komt tot den «put Lachai-Róï; en hij

woonde in het zuiderland.
a Gen. 16: 14; 25: 11.

63. En Izak was uitgegaan om te

bidden in het veld, tegen het naken
van den avond. En hy hief zijne oogen
op, en zag toe, en zie, de kemelen kwa-
men.

64. Rebecca hief ook hare oogen op,

en zij zag Izak, en zij viel van den
kernel af.

65. En zy zeide tot den knecht: Wie
IS die man, die ons in het veld te ge-

moet wandelt? En de knecht zeide:

Dat is mijn heere. Toen nam zij den
sluier, en bedekte zich.

66. En de knecht vertelde Izak alle

de zaken, die hij gedaan had.
67. En Izak bracht ze in de tente

zijner moeder Sara; en hij nam Re-

becca, en zij werd hem ter vrouwe, en

hij had ze lief. Alzoo werd Izak getroost

na zijns moeders [dood].

HET XXV KAPITTEL.

En Abraham voer voort, en nam eene
vrouwe, welker naam was Ketüra.

2. aEn zij baarde hem Zimran, en
Jóksan, en Médan, en Midian, en Jis-

bak, en SÜah. a l Kron. l: 32.

3. En Jóksan gewon Séba enDédan;
en de zonen Dedans waren A'ssurim
en Létusim en Léümmim.

4. En de zonen van Midian waren
Épha, en Épher, en Hanoch, en Abida,
en Éidaa. Deze allen waren zonen van
Ketüra.

5. Doch «Abraham gaf Izak al wat
hy had. a Gen. 24: 36.

6. Maar den zonen der bijwijven, die

Abraham had, gaf Abraham geschen-
ken; en zond ze weg van zijnen zoon
Izak, terwijl hij nog leefde, oostwaarts
naar het oosterland.

7. Dit nu zijn de dagen der jaren
des levens Abrahams, dewelke hij ge-

leefd heeft, honderd en vijf en zeven-
tig jaar.

8. En Abraham gaf den geest en
stierf ain goeden ouderdom, oud en [des

levens] zat. En hij werd tot zijne vol-

ken verzameld. a Gen. 15: 15.

9. En Izak en Ismaël, zijne zonen,

begroeven hem in de spelonk van Mach-
péla, in den akker Éphrons, des zoon»
Zóhars, des Héthieters, dewelke tegen-

over Mamre is;

10. [In] den akker, dien Abraham
van Heths zonen gekocht had. Daar is

Abraham begraven, en Sara zijne huis-

vrouwe.
11. En het geschiedde na Abrahams

dood, dat God Izak, zijnen zoon, zegen-

de. En Izak woonde bij den put La-

chai-Róï.

12. Dit nu zijn de geboorten Ismaels,

des zoons Abrahams, dien Hagar, Sa-

ra's Egyptische dienstmaagd, 'Abraham
gebaard heeft.

13. En dit zijn de anamen der zonen
Ismaëls, met hunne namen naar hun.
ne geboorten. De eerstgeborene Ismaëls^

Nébajoth; daarna Kédar, en A'dbeël^

en Mïbsam, a l Kron. 1: 29.

14. En Mïsma, en Duma, en Massa,

15. Hadar, en Thema, Jétur, Naphis,

en Kédma.
16. Dit zijn de zonen Ismaëls, en dit

zyn hunne namen, in hunne dorpen
en paleizen, twaalf vorsten naar hunne
volkeren.

17. En dit zi,in de jaren des levens

Ismaëls, honderd en zeven en dertig

jaar; en hij gaf den geest, en stierf,

en hij werd verzameld tot zijne vol-

keren.

18. En zij woonden van Havila tot

Sur toe, hetwelk tegenover Egypte is,

daar gij gaat naar Assur. Hij heeft zich

nedergeslagen voor het aangezicht aller

zijner broederen.
19. Dit nu zijn de geboorten Izaks,

des zoons Abrahams: Abraham gewon
Izak.

20. En Izak was veertig jaar oud, als

hij Rebecca, de dochter Béthuëls, des

Syriërs, uit Paddan A'ram, de zustei

van Ldban den Syriër, zich ter vrouwe
nam.

21. En Izak bad den HEERE zeer, in

de tegenwoordigheid van zijne huis-

vrouwe, want zij was onvruchtbaar;
en de HEERE liet zich van hem ver-

bidden, «zoodat Rebecca, zijne huisvrou-

we, zwanger werd. a Rom. 9: lo.

22. En de kinderen stieten tegen malk'
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anderen in haar lijf. Toen zeide zij :

Is het zoo ? waarom ben ik dus ? En
zij ging om den HEERE te vragen.

23. En de HEERE zeide tot haar:

Twee volkeren zijn in uwen buik, en
twee natiën zullen zich uit uw inge-

wand vaneenscheiden ; «en het ééne
volk zal sterker zijn dan het andere
volk ; ^en de meerdere zal den minde-
re dienen. a 2 Sam. 8: 14. 5 Rom. 9: 12.

24. Als nu hare dagen vervuld waren
om te baren, zie, zoo waren tweelingen
in haren buik.

25. En de eerste kwam uit, ros; hij

was geheel als een haren kleed; daar-

om noemden zij zijnen naam Ezau.

26. En daarna kwam zijn broeder

nit, «wiens hand Ezau's verzenen hield
;

daarom noemde men zijnen naam Ja-

kob. En Izak was zestig jaar oud, als

hij ze gewon. a Hos. ]2: 4.

27. Als nu deze jongeren groot wer-

den, werd Ezau een man verstandig

op de jacht, een veldman; maar Jakob
werd een oprechtman ,wonende in tenten.

28. En Izak had Ezau lief, want het

wildbraad was naar zijnen mond, maar
Rebecca had Jakob lief.

29. En Jakob had een kooksel ge-

kookt. En Ezau kwam uit het veld en
was moede.

30. En Ezau zeide -tot Jakob : Laat
mij toch slorpen van dat roode, dat
roode daar, want ik ben moede. Daar-
om heeft men zijnen naam genoemd
Edom.

31. Toen zeide Jakob : Verkoop mij

op dezen dag uwe eerstgeboorte.

32. En Ezau zeide: «Zie, ik ga ster-

ven; en waartoe mij dan de eerstge-

boorte? a Jes. 22: 13. 1 Cor. 15: 32.

33. Toen zeide Jakob: Zweer mij op
dezen dag. En hij zwoer hem, en hij

verkocht Jakob zyne eerstgeboorte.

34. En Jakob gaf Ezau brood en het
linzenkooksel; en hi,i at en dronk; en
hij stond op en ging henen. Alzoo ver-

achtte Ezau de eerstgeboorte.

HET XXVI KAPITTEL.

Jljn er was honger in dat land, behalve
den eersten honger, die in de dagen
Abrahams geweest was. Daarom toog
Izak tot Abimélech, der Philistijnen ko-

ning, naar Gérar.

2. En de HEERE verscheen hem en
zeide : Trek niet af naar Egypte ; woon
in het land, dat Ik u aanzeggen. zal.

3. Woon als vreemdeling in dit land,
en Ik «zal met u z|jn en zal u zegenen;
want u en uwen zade zal Ik alle deze lan-

den geven, en ik zal den eed bevesti-

gen, dien Ik Abraham uwen vader
gezworen heb. a Gen. IS: 15; 15: 18. I

4. En «Ik zal uw zaad vermenigvuldi-
gen, als de sterren des hemels, en zal
uwen zade alle deze landen geven ; en
in uwen zade zullen gezegend worden
alle volken der aarde.

a Gen. 12: 3; 18: 18; 22: 18.
'

5. Daarom dat Abraham mijner stem-
me gehoorzaam .geweest is, en heeft
onderhouden mijn bevel, mijne geboden,
mijne inzettingen en mijne wetten.

6. Alzoo woonde Izak te Gérar.

7. En als de mannen van die plaats
hem' vraagden van zijne huisvrouwe.
zeide hij: Zij is myne zuster. Wanthü
vreesde te zeggen; Mijne huisvrouwe;
opdat mij misschien, [seide M}'], de man-
nen dezer plaats niet doeden, om Re-
becca, want zij was schoon van aan-
gezicht.

8. En het geschiedde, als hij eenen
langen tijd daar geweest was, dat Abi-

mélech, de koning der Philistijnen, ten
venster uitkeek, en hij zag, dat, zie,

Izak was jokkende met Rebecca zijne

huisvrouwe.
9. Toen riep Abimélech Izak, en zeide:

Voorwaar, zie, zij is uwe huisvi'ouwe.

Hoe hebt gij dan gezegd: Zij is mijne
zuster ? En Izak zeide tot hem : Want
ik zeide: Dat ik niet misschien,om ha-

rentwille sterve.

10. En Abimélech zeide : Wat is dit,

[dat] gij ons gedaan hebt? Lichtelijk;

hadde één van dit volk bü uwe huis-

vrouwe gelegen^ zoodat gy eene schuld

over ons zoudt gebracht hebben.

11. En Abimélech gebood het gansche
volk, zeggende: Zoo wie dezen man'
of zyne huisvrouwe aanroert, zal voor-

zeker gedood worden.
12. En Izak zaaide in datzelve land

en hij vond in datzelve jaar honderd
maten ; want de HEERE zegende hem.

13. En die man werd groot, ja, h^j

werd doorgaans grooter, tot hij zeer

groot geworden was.
14. En hij had bezitting van scha ,
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pen, en bezitting van runderen, en
groot gezinde, zoodat hem de Philistij-

nen benydden.
15. En alle de putten, die zijns vaders

knechten, in de dagen zijns vaders
Abrahams, gegraven iiadden, die stop-

ten de Philistijnen en vulden ze met
aarde.

16. Ook zeide Abimélech tot Izak :

Trek van ons, want gij zijt veel mach-
tiger geworden dan wij.

17. Toen toog Izak van daar, en hij

legerde zich in het dal Gérar, en woon-
de aldaar.

18. Als nu Izak wedergekeerd was,
groef hij die waterputten op, die zij

ten tijde zijns vaders Abrahams ge-

graven, en die de Philistijnen na Abra-
hams dood toegestopt hadden ; en hij

noemde hunne namen naar de namen,
waarmede zijn vader die genoemd
had.

19. De knechten Izaks dan groeven
in dat dal, en zij vonden aldaar eenen
put van levend water.

20. En de herders van Gérar twistten
met Izaks herders, zeggende : Dit water
hoort ons toe. Daarom noemde hij den
naam van dien put Ések, omdat zij

met hem gekeven hadden.
21. Toen groeven zij eenen anderen

put, en daar twistten zij ook over;
daarom noemde hij zijnen naam Sïtna.

22. En hij brak op van daar, en groef
eenen anderen put, en zij tw-istten

over dien niet. Daarom noemde hij zij-

nen naam Eehobóth, en zeide : Want
nu heeft ons de HEERE ruimte ge-

maakt, en wij zijn gewassen in dit

land.

23. Daarna toog hij van daar op naar
Berséba.

24. En de HEERE verscheen hem in

denzelven nacht, en zeide: Ik ben de
God Abrahams uws vaders; vrees niet,

want Ik ben met u; en Ik zal u ze-

genen, en uw zaad vermenigvuldigen,
om Abrahams m;ins knechts wille.

25. Toen bouwde hij daar een altaar,

en riep den Name des/HEEREN aan.
En hij sloeg aldaar zijne tente op; en
Izaks knechten groeven daar eenen
put.

26. En Abimélech trok tot hem van
Gérar, met Ahüzzath, zijnen vriend, en
Pichol, zijnen krijgsoverste.

27. En Izak zeide tot hen: "Waar 'i-;

zijt gij tot mij gekomen, daar gij nir

haat, en hebt mij van u weggezon-
den ?

28. En zij zeiden: Wij hebben mer-
kelijk gezien, dat de HEERE met u is;

daarom hebben wij gezegd: Laat toch.

eenen eed tusschen ons zijn, tusschen

ons en tusschen u; en laat ons een
verbond met u maken.

29. Zoo gij bij ons kwaad doet, ge-

lijk als wij u niet aangeroerd hebben,

en gelijk als wij bij u alleenlijk goed
gedaan hebben, en hebben u in vrede

laten vertrekken! Gij zijt nu de geze-

gende des HEEREN.
30. Toen maakte hij hun eenen maal-

tijd, en zij aten en dronken.
31. En zij stonden des morgens vroeg

op, en zwoeren de een den ander.

Daarna liet ze Izak gaan, en zij togen
van hem in vrede.

32. En het geschiedde ten zelven

dage, dat Izaks knechten kwamen en
boodschapten hem van de zake des

puts, dien zij gegraven hadden, en
zij zeiden hem : Wij hebben water ge-

vonden.
38. En hi,i noemde dien Séba : daar-

om is de naam dier stad Ber-Séba, tot

op dezen dag.

34. Als nu Ezau veertig jaar oud
was, nam hy tot eene vrouwe Judith,

de dochter van Beë'ri, den Héthieter,

en Basmath, de dochter Élons, des He-
thieters.

35. En «deze waren voor Izak en
Rebecca eene bitterheid des geestes.

a Gen. 27: 46.

HET XXVII KAPITTEL.

CjU het geschiedde, als Izak oud ge-

worden was en zijne oogen donker ge-

worden waren, dat hij niet zien kon,

toen 'riep hij Ezau, zijnen grootsten

zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon. En
hij zeide tot hem: Zie, [hier] ben ik.

2. En hij zeide: Zie nu, ik ben oud
geworden,. ik wéét den dag mijns doods
niet.

3. Nu dan, neem toch uw gereed-

schap, uwen pijlkoker en uwen boog,

en ga uit in het veld, en jaag mij een
wildbraad,

^-«i. En maak mij smakelijke spüzen.
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zooals ik ze gaarne heb, en breng ze

mij, dat ik ete; opdat mijne ziele u
zegene, eer ik sterve.

5. Rebecca nu hoorde toe, als Izak
tot zijnen zoon Ezau sprak. En Ezau
ging in het veld, om een wildbraad te

jagen, dat hij het inbrachte.

6. Toen sprak Rebecca tot Jakob,
haren zoon, zeggende : Zie, ik heb uwen
vader tot Ezau, uwen broeder, hooren
spreken, zeggende :

7. Breng mij een wildbraad en maak
mij smakelijke spijzen, dat ik ete ; en
ik zal u zegenen voor het aangezichte
des HEEREN, vóór mijnen dood.

8. Nu dan, mijn zoon, hoor mijne
Btem in hetgenedat ik u gebiede.

9. Ga nu henen tot de kudde, en
liaal mij van daar twee goede 'geiten-

bokskens; en ik zal ze uwen vader
maken tot smakelijke spijzen, gelijk

als hij gaarne heeft.

10. En gij zult ze uwen vader bren-
gen, èn hij zal eten ; opdat hij u zege-

ne vóór zijnen dood.
11. Toen zeide Jakob tot Rebecca,

zijne moeder : Zie, mijn broeder Ezau
is een harig man, en ik ben een glad
man.

12. Misschien zal mij mijn vader be-

tasten, en ik zal in zijne oogen zijn

als een bedrieger: zoo zoude ik eenen
vloek over mij halen, en niet eenen
zegen.

13. En zijne moederzeidetothem : Uw
vloek zij op mij, mijn zoon ; hoor alleen
naar mijne stem, en ga, haal ze mij.

14. Toen ging hij, en hij haalde ze, en
bracht ze aan zijne moeder; en zijne

moeder maakte smakelijke spijzen, ge-

lijk als zijn vader gaarne had.
15. Daarna nam Rebecca van Ezau,

haren grootsten zoon, de kostelijke
k leederen, die zij bij zich in huis had,
en zij trok ze Jakob, haren kleinsten
zoon, aan.

16. En de vellen van de geitenboks-
kens trok zij over zijne handen en
over de gladdigheid van zijnen hals.

17. En zij gaf de smakelijke spijzen,

©n het brood, hetwelk zij toebereid had,
in de hand van Jakob, haren zoon.

18. En hij kwam tot zijnen vader,
en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie,

J/lier] ben ik; wie zijt gü, mijn zoon?
19. En Jakob zeide tot zijnen vadei":

Ik ben Ezau, uw eerstgeborene; ik heb
gedaan, gelijk als gij tot mij gespro-
ken hadt. Rijs toch op, zit, en eet
van mijn wildbraad, opdat uwe ziele

mij zegene.
20. Toen zeide Izak tot zijn zoon:

Hoe is dit, [dat] gij het zoo haastiglijk
gevonden hebt, mijn zoon? En hy zei-

de : Omdat de HEERE uw God my [dat]

heeft doen ontmoeten.
21. En Izak zeide tot Jakob: Nader

toch, dat ik u betaste, mijn zoon, of
gij mijn zoon Ezau zelf zijt, of niet.

22. Toen kwam Jakob naderbij, tot

zijnen vader Izak, die hem betastte.

En hij zeide : De stem is Jakobs stem,
maar de handen zijn Ezau's handen.

23. Doch hij kende »hem niet, omdat
zijne handen harig waren, gelijk zijns

broeders Ezau's handen; en hij zegen-
de hem.

24. En hij zeide: Zijt gij mijn zoon
Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het.

25. Toen zeide hij : Stel het nabij •

mij, dat ik van het wildbraad mijns
zoons ete, opdat mijne ziele u zegene.
En hy stelde het nabij hem, en hij at

i

Hij bracht hem ook wijn, en hij dronk.
26. En zijn vader Izak zeide tot hem*.!

Kom toch naderbij, en kus mij, mijn zoon.
27. En hij kwam naderbij, en h^ !

kuste hem. Toen rook hij den reuk i

zijner kleederen, en zegende hem. En
hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is.

als de reuk des velds, hetwelk de HEERE
gezegend heeft.

28. Zoo geve u dan God van den
dauw des hemels, en de vettigheden
der aarde, en menigte van tarwe en
most. a Hebr. 11: 20.

29. Volken zullen u dienen, en natiën
zullen zich voor u nederbuigen. Wees
heere over uwe broederen, en uws moe-
ders zonen zullen zich voor u nederbui-

gen. aVervloekt moet hij zijn, zoo wie
u vervloekt; en zoo wie u zegent, zij ge-

zegend, a Gen. 12: 3.

30. En het geschiedde, als Izak vol-

eind had Jakob te zegenen, zoo ge-

schiedde het, toen Jakob maar even van
zijns vaders Izaks aangezicht uitgegaan
was, dat Ezau, zijn broeder, van zyne
jacht kwam.

31. Hy nu ook maakte smakeiyke
spijzen, en bracht ze tot zijnen vader.

En hy zeide tot zynen vader: M\jn va-
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der rijze op, en ete van het wiklbraad
zijns zoons, opdat uwe ziele mij zegene.

82. En Izak, zijn vader, zeide tot

he-ra: Wie zijt gij? En hij zeide: Ik
ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau.

33. Toen verschrikte Izak met zeer

groote verschrikking gansch zeer, en
zeide: Wie is hij dan, die het wildbraad
gejaagd en tot mij gebracht heeft? En
ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt,
«n heb hem gezegend ; ook zal hij ge-

zegend wezen.
34. Als «Ezau de woorden zijns va-

ders hoorde, zoo schreeuwde hij met
eenen grooten en bitteren schreeuw
gansch zeer; en hij zeide tot zijnen

vader: Zegen mij, ook mij, mijn vader.
d Hebr. 12: 17.

35. En htj zeide: Uw broeder is ge-

tomen met bedrog, en heeft uwen ze-

gen weggenomen.
86. Toen zeide hij: Is het niet, om-

dat men zijnen naam noemt Jakob,
dat hij mij nu twee malen heeft bedro-

gen? «Mijne eerstgeboorte heeft hij ge-

nomen, en zie, nu heeft hij mijnen
zegen genomen. Voorts zeide hij : Hebt
gij dan geenen zegen voor mij be-

waard? a Gen. 25: 33.

87. Toen antwoordde Izak, en zeide

tot Ezau : Zie, ik heb hem tot een heere
over u gezet, en alle zijne broedei's heb
ik hem tot knechten gegeven; en ik

heb hem met koorn en most onder-
steund. Wat zal ik u dan nu doen,
mijn zoon?

88. En Ezau zeide tot zijnen vader:
Hebt gij [maar] dezen éénen zegen,

mijn vader? zegen mij, ook mij, mijn
vader. En «Ezau hief zijne stem op,

en weende. a Hebr. 12 : 17.

39. Toen antwoordde zijn vader Izak
en zeide tot hem: Zie, de vettigheden
der aarde zullen uwe woningen zijn, en
van den dauw des hemels van boven
af [zult gij gezegend zijn].

40. En' op uw zwaard zult gij leven,

€n zult uwen broeder dienen. Doch het
zal geschieden, als gij heerschen zult, dan
zult gij zijn juk van uwen hals afrukken.

41. En Ezau haatte Jakob om dien

zegen, waarmede zijn vader hem geze-

gend had; en Ezau zeide in zijn hart:

I)e dagen van den rouw mijns vaders
naderen, en ik zal mijnen broeder Ja-

kob dooden.

42. Toen Rebecca deze woorden Ezau's,

haars grootsten zoons, geboodschapt
werden, zoo zond zij henen en ontbood
Jakob, haren kleinsten zoon, en zeide

tot hem: Zie, uw broeder Ezau troost

zich over u, dat hij u dooden zal.

43. Nu dan, mijn zoon, hoor naar
mijne stem, en maak u op, vlied gij naar

Haran, tot Lé,ban, mijnen broeder,

44. En blijf bij hem eenige dagen,

totdat de hittige gramschap uws broe-

ders keere;

45. Totdat de toorn uws broeders van
u afkeere, en hij vergeten hebbe, het-

gene gij hem gedaan hebt. Dan zal ik

zenden, en u van daar nemen. Waar-
om zoude ik ook van u beiden beroofd

worden op éénen dag?
46. «En Rebecca zeide tot Izak: Ik

heb verdriet aan mijn leven vanwege
de dochteren Heths. Indien Jakob een
vrouwe neemt van de dochteren Heths,

gelijk deze zijn, van de dochteren de-

zes lands, waartoe zal mij het leven

zijn? a Gen. 26: 35.

E
HET XXVIH KAPITTEL.

liu Izak riep Jakob, en zegende hem;
en gebood hem, en zeide hem: Neemgee-
ne vrouwe van de dochteren Kanaaus.

2. «Maak u op, ga naar Pó.ddan-A'ram,

ten huize van Béthuél, uws moeders
vader, en neem u van daar eene vrouwe,
van de dochteren van Ló,ban, uws moe-
ders broeder, a Hos. 12: 13.

3. En God almachtig zegene u, en
make u vruchtbaar, en vermenigvul-
dige u, dat gij tot eenen hoop volke-

ren wordt,
4. En Hu geve u den zegen Abra-

hams, u, «en uwen zade met u, opdat
gij erfelijk bezit het land uwervreem-
delingschappen, hetwelk God Abraham
gegeven heeft, a Gen. 12: 7;13:15; 15:18;

24: 7; 26: 3. Deut. 34: 4. Hand. 7: 5.

5. Alzoo zond Izak Jakob weg, dat

hij toog naar Pé,ddan-A'ram, tot Lé,ban,

Béthuëls zoon, den Syriër, den broeder
van Rebecca, Jakobs en Ezau's moeder.

6. Als nu Ezau zag, dat Izak Jakob
gezegend, en hem naar Paddan-A'ram
weggezonden had, om zich van daar
eene vrouwe te nemen, [en] als hy hem
zegende, dat hij hem geboden had, zeg-

gende: Neem geene vrouwe van de
dochteren Kanaans;
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7. En dat Jakob zijnen vader en zij-

ner moeder gehoorzaam geweest was,
en naar Paddan-A'ram getrokken was

;

8. En dat Ezau zag, dat de dochteren
Kanaans kwaad waren in de oogen
Izaks zijns vaders

;

9. Zoo ging Ezau tot Ismaël, en nam
zich tot eene vrouwe boven zijne vrou-
wen, Malialath, de dochter Ismaëls des
zoons Abrahams, de zuster van^Nébaj oth.

10. Jakob dan toog uit van Berséba,
en ging naar Haran.

11. En hij geraakte op eene plaats,

waar hij vernachtte, want de zon was
ondergegaan. En hij nam van de stee-

nen dier plaats, en maakte zijne hoofd-
peluw, en lelde zich te slapen te dier-

zelver plaatse.

12. En hij droomde, en zie, eene lad-

der was gesteld op de aarde, welker
opperste aan den hemel raakte, en
zie, «de engelen Gods klommen daar-
langs op en neder. a Joh. i: 52.

13. En zie, de HEERE stond op de-

zelve, en zeide: Ik *ben de HEERE, de
God uws vaders Abrahams, en de God
Izaks : dit land, waar gij op ligt te sla-

pen, ^zal Ik u geven, en uwen zade.
a Gen. 35: 1, 3; 48: 3. & Deut. 12: 20; 19: 8.

14. En uw zaad zal wezen als het
stof der aarde, en gij zult uitbreken
[in menigte], westwaarts, en oostwaarts,
en noordwaarts, en zuidwaarts; en «in

u, en in uwen zade zullen alle geslach-
ten des aardbodems gezegend worden.

a Gen. 12: 3; 18: 18; 22: 18; 26: 4.

15. En zie, Ik ben met u, en Ik zal

u behoeden overal, waar gij henen trek-

ken zult, en Ik zal u wederbrengen in

ditzelve land. Want Ik zal u niet ver-

laten, totdat Ik zal gedaan hebben,
hetgene Ik tot u gesproken heb.

16. Toen nu Jakob van zi.jnen slaap
ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de
HEERE aan deze plaatse, en ik heb
het niet geweten.

17. En hij vreesde en zeide: Hoe
vreeselijk is deze plaatse! Dit is niet

dan een huis Gods, en dit is de poorte
des hemels.

18. Toen stond Jakob des morgens
vroeg op, en hij nam dien steen, dien
hij tot zijne hoofdpeluw gelegd had,
en azette hem tot een opgericht tee-

ken, en goot daar olie boven op.

a Gen. 31: 13; 35: 14.

19. En hij noemde den naam dier
plaatse Béth-El; daar toch de naam
der stad te voren was Luz.

^

20. En Jakob beloofde eene gelofte,
zeggende: Wanneer God met mij ge-
weest zal zyn, en my 'behoed zal heb-'
ben op dezen weg, dien ik reize, ea'
mij gegeven zal hebben brood om te
eten en kleederen om aan te trekken;!

21. En ik ten huize mijns vaders;
in vrede zal wedergekeerd zijn, zoo'
zal de HEERE mij tot eenen God zijn.!

22. En deze steen, dien ik tot eenj
opgericht teeken gezet heb, zal een'
huis Gods wezen, en alles, wat Gij my

{

geven zult, daarvan zal ik U voorze-
ker de tienden geven

HET XXIX KAPITTEL.

Toen hief Jakob zijne voeten op, en
ging naar het land der kinderen van
het oosten.

2. En hij zag toe, en zie, er was een
put in het veld; en zie, daar waren
drie kudden schapen nevens dien ne-

derliggende, want uit dienzelven put
drenkten zij de kudden; en er was
een groote steen op d^n mond van
dien put.

8. En derwaarts werden alle de kud-
den verzameld, en zij wentelden den
steen van den mond des puts, en drenk-
ten de schapen, en legden den steea

weder op den mond van dien put, op
zijne plaats.

4. Toen zeide Jakob tot hen: Mijne
broeders, vanwaar zijt gij ? En zij zei-

den: Wij zijn van Hé.ran.

5. En hij zeide tot hen : Kent gij La-

ban, den zone Nahors? En zij zeiden:

Wij kennen [hem].

6. Voorts zeide hij tot hen: Is het
wel met hem ? En zij zeiden : Het is

wel; en zie, Rachel, zijne dochter, die

komt met de schapen.
7. En hij zeide : Ziet, het is nog hoog

dag, het is geen tijd, dat het vee ver-

zameld worde; drenkt de schapen, gaat
henen, weidt [ze], .

8. Toen zeiden zij : Wij kunnen niet,

totdat alle de kudden te zamen zullen

verzameld zijn, en dat men den steen

van den mond des puts afwentele, op-

dat wij de schapen drenken.
9. Als hij nog met hen sprak, zoo
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kwam Rachel met de schapen, die haren
vader toebehoorden, want zij was eene
herderin.

10. En het geschiedde als Jakob Ra-
chel zag, de dochter van Laban, zijns

moeders broeder, en de schapen van
i
Laban, zijns moeders broeder, dat Ja-

'' kob toetrad, en wentelde den steen van
den mond des puts, en drenkte de
schapen van Laban . zijns moeders
broeder.

11. En .Jakob Jsiiste Rachel; en hij

hief zijne stem op, en weende.
12. En Jakob gaf Rachel te kennen,

dat hij haars vaders broeder was, en
dat hij de zoon van Rebecca was. Toen
liep zij henen, en gaf het haren vader
te kennen.

13. En het geschiedde, als Laban die

tijding lioorde van Jakob, zijns zusters

zoon, zoo liep hij hem te gemoet, en
omhelsde hem, en kuste hem, en bracht
hem tot zijn huis. En hij vertelde La-
ban alle deze dingen.

14. Toen zeide hem Laban: Voor-
waar, gij zijt mijn gebeente en mijix

vleesch. En hij bleef bij hem eene volle

maand.
15. Daarna zeide Laban tot Jakob :

Omdat gij mijn broeder zijt. zoudtgij
]nij deshalve om niet dienen ? Verklaar
mij, wat zal uw loon zijn?

16. En Laban had twee dochters: de
naam der grootste was Lea, en de
naam der kleinste was Rachel.

17. Doch Lea had teedere oogen;
maar Rachel was schoon van gedaante,
en schoon van aangezicht.

18. En Jakob had Rachel lief, en hij

zeide: «Ik zal u zeven jaren dienen, om
Rachel, uwe kleinste dochter.

a Hos. 12: 1.3.

19. Toen zeide Laban : Het is beter,

dat ik ze u geve, dan dat ik ze eenen
anderen man geve; blijf bij mij.

20. Alzoo diende Jakob om Rachel
zeven jaren; en die waren in zijne

oogen als eenige dagen, omdat hij ze
liefhad.

21. Toen zeide Jakob tot Laban:
Geef mijne huisvrouwe, want mijne
dagen zijn vervuld, dat ik tot haar
inga.

22. Zoo verzamelde Laban alle de
njannen dier plaats, en maakte «enen
maaltijd.

23. En het geschiedde des avonds,

dat hij zijne dochter Lea nam, eu
bracht ze tot hem; en hij ging tot

haar in.

24. En Laban gaf haar Zilpa, zijne

dienstmaagd, aan Lea, zijne dochter,

tot eene dienstmaagd.
25. En het geschiedde des morgens,

en zie, het w^as Lea. Daarom zeide hij

tot Laban: Wat is dit, [dat] gij mij

gedaan hebt ? Heb ik niet bij u gediend

om Rachel ? Waarom hebt gij mij dan
bedrogen ?

26. En Laban zeide: Men doet alzoo

niet te dezer onzer plaatse, dat men
de kleinste uitgeve vóór de eerstge-

borene.
27. Vervul de week van deze; dan

zullen wij u ook die geven, voor den
dienst, dien gij nog andere zeven jaren

bij mij dienen zult.

28. En Jakob deed alzoo: en hij ver~

vulde de week van deze. Toen gaf hij

hem Rachel, zijne dochter, hem tot

eene vrouwe.
29. En Laban gaf aan zijne dochter

Rachel zijne dienstmaagd Bilha, haar
tot eene dienstmaagd.

30. En hij ging ook in tot Rachel,

en had ook Rachel liever dan Lea.

En hij diende bij hem nog andere ze-

ven jaren.

. 3l! Toen nu de HEERE zag, dat

Lea gehaat was, opende Hij hare baar- •

moeder; maar Rachel was onvrucht-

baar.

32. En Lea w^erd bevrucht, en baardo

eenen zoon, en zij noemde zijnen naam
Ruben; want zij zeide: Omdat de HEE-
RE mijne verdrukking heeft aangezien,

daarom zal mijn man mij uu lief-

hebben.
33. En zij werd weder bevrucht, en

baarde eenen zoon, en zeide: Dewijl de

HEERE gehoord heeft, dat ik gehaat
was, zoo heeft Hij mij ook dezen ge-

geven. En zij noemde zijnen naam Si-

meon.
34. En zij werd nog bevrucht, en

baarde eenen zoon, en zeide: Nu zal

zich ditmaal mijn man bij mij voegen,
dewijl ik hem drie zonen gebaard heb.

Daarom noemde zij' zynen naam Levi.

35. En zij werd weder bevrucht, en
baarde eenen zoon, en zeide: Ditmaal
zal ik den HEERE loven. Daarom noem-
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de zy zijiien naam Judii. En zij hield

op van baren.

HET XXX KxVPITTEL.

Als nu Eachel zag, dat zij aan Jakob
niet baarde, zoo benijdde Èacliel hare
zuster ; en zij zeide tot Jakob ; Geef
mij kinderen; of indien niet, zoo ben
ik dood.

2. Toen ontstak Jakobs toorn tegen
Rachel, en hij zeide: Ben ik dan in

plaats van God, die des buiks vrucht
van u geweerd heeft?

3. En zij zeide: Zie, daar is mijne
dienstmaagd Billia, ga tot haar in; dat

zij op iTiijne knieën bare, en Ik ook uit

haar gebouwd worde.
4. Zoo gaf zij hem hare dienstmaagd

Bilha tot eene vrouwe ; en Jakob ging
tot haar in.

5. En Bilha werd zwanger, en baar-

de aan Jakob eenen zoon.

6. Toen zeide Pachel : God heeft mij

gericht, en ook mijne stemme verhoord,

en heeft mij eenen zoon gegeven.
Daarom noemde zij zijnen naam Dan.

7. En Bilha, Rachels dienstmaagd,
werd weder bevrucht, en baarde aan
Jakob den tweeden zoon.

8. Toen zeide Rachel : Ik heb wor-
stelingen Gods met mijne zuster ge-

worsteld ; ook heb ik de overhand
gehad. En zij noemde zijnen naam Xaph-
thali.

9. Toen nu Lea zag, dat zij ophield
van baren, nam zij ook hare dienst-

maagd Zi'lpa, en gaf die aan Jakob tot

eene vrouwe.
10. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baar-

de aan Jakob eenen zoon.

11. Toen' zeide Lea: Er komt een
hoop. En zij noemde zijnen naam
Gad.

1 2. Daarna baarde Zilpa, Lea"s dienst-

maagd, aan Jakob den tweeden zoon.

13. Toen zeide Lea: Tot mijn geluk :

want de dochters zullen mij gelukkig
achten. En zij noemde zijnen naam
A'ser.

14. En Ruben ging in de dagen des
larvvenoogstes, en hij vond Dudaïm
in het veld, en hij bracht ze tot zijne

moeder Lea. Toen zeide Rachel tot

Lea : Geef mij toch van uws zoons
Dudaïm.

15. En zij zeide tot haar ; Is het wefi^
nig, dat gy mijnen man genomen hebt^'
dat gij ook mijns zoons Dudaïm ne-
men zult ? Tóen zeide Rachel : Daarom
zal hij dezen nacht voor uws zoons
Dudaïm bij u liggen.

16. Als nu Jakob des avonds uit het
veld kwam, ging Lea uit hem te ge-
moet, en zeide: Gij zult tot mij inko-
men: want ik heb u om loon zekerlijk
gehuurd voor mijns zoons Dudaïm. Én
hij lag dien nacht bij haar.

17. En God verhoorde Lea, en zij werd
bevrucht, en baarde aan Jakob den vijf-

den zoon.

18. Toen zeide Lea: God heeft mijn
loon gegeven, nadat ik mijne dienst-

maagd mijnen man gegeven heb. En
zij noemde zijnen naam Issaschar.

19. En Lea werd wederom bevrucht,
en zij baarde aan Jakob den zesden
zoon.

20. En Lea zeide: God heeft my,
mij [heeft Hij] begiftigd met eene goede
gifte; ditmaal zal mijn m^an bij mij
wonen; want ik heb hem zes zonen
gebaard. En zij noemde zijnen naam
Zébulon.

21. En zij baarde daarna eene doch-
ter; en zij noemde haren naam Dina.

22. God dacht ook aan Rachel, en
God verhoorde ze, en opende hare baar-

moeder.
23. En zij werd bevrucht, en baarde

eenen zoon; en zij zeide: God heeft

mijne smaadheid weggenomen.
24. En zij noemde zijnen naam Jozef,

zeggende : De HEERE voege mij eenen
anderen zoon daartoe.

25. En het geschiedde, als Rachel
Jozef gebaard had, dat Jakob tot L4-

ban zeide: Laat mij vertrekken, dat

ik ga tot mijne plaatse, en. naar mijn
l9,nd.

26. Geef mijne vrouwen en mijne
kinderen, om dewelke ik u gediend

heb, dat ik vertrekke; want gij weet
mijnen dienst, dien ik u gediend heb.

27. Toen zeide Laban tot hem: Zoo
ik nu genade gevonden heb in uwe
oogen; ik heb waargenomen, dat de

HEERE mij om uwentwille gezegend'

heeft.

28. Hij zeide dan : Noem mij uitdruk-,

keiijk uw loon, dat ik geven zal. j

29. Toen zeide hij tot hem : Gij weef^^
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hoe ik u gediend heb, en hoe uw vee
bij my geweest is.

8C. Want het weinige, dat gij vóór
mij gehad hebt, dat is tot eene me-
nigte uitgebroken; en de HEERE heeft

u gezegend bij mijnen voet; nu dan,

wanneer zal ik ook werken voor mijn
huis ?

31. En hij zeide : Wat zal ik u geven ?

Toen zeide Jakob: Gij zult mij niet

met al geven, indien gij mij deze zaak
doen zult: Ik zal wederom uwe kudde
weiden [en] bewaren.

32. Ik zal heden door uwe gansche
kudde gaan, daarvan afzonderende al

het gespikkelde en geplekte vee, en al

het bruine vee onder de lammeren, en
het geplekte en gespikkelde onder de
geiten; en zulks zal mijn loon zijn.

33. Zoo zal mijne gerechtigheid op
den dag van morgen met mij betui-

gen, als gij komen zult over mijn loon,

voor uw aangezicht: al wat niet ge
spikkeld en geplekt is onder de geiten,

en bruin onder de lammeren, dat zy bij

my gestolen.

34 Toen zeide Laban: Zie, och ja,

,:et zy naar uw woord.
35. En hij zonderde af ten zelfden

dage de gesprenkelde en geplekte bok-

ken, en alle de gespikkelde en geplekte
geiten, alles waar wit aan was, en al

het bruine onder de lammeren; en hij

gaf ze in de hand zijner zonen.
36. En hii stelde eenen weg van drie

dagen tusschen zich en tusschen Jakob

;

en Jakob weidde de overige kudde
Labans.

37. Toen nam zich Jakob roeden van
groen populierhout, en van hazelaar,
en van kastanje; en hij schelde daarin
witte strepen, ontblootende het witte,

hetwelk aan die roeden was. i

38. En hij leide deze roeden,, die hij

gescheld had, in de goten, [en] in de
drinkbakken van het water, waar de
kudde kwam drinken, tegenover de
kudde; en zij werden verhit, als zij

kwamen om te drinken.
39. Als dan de kudde verhit werd bij

de roeden, zoo lammerde de kudde ge
sprenkelde, gespikkelde en geplekte.

40. Toen scheidde Jaki tb de lammeren,
en hii wendde het gezicht der kudde
op het gesprenkelde en al het bruine
onder Labans kudde; en hij stelde zyne

kudde afzonderlyk, en hij zette ze niet

bij Labans kudde.
41. En het geschiedde, telkens als

de kudde der vroegelingen verhit werd,
zoo stelde Jakob de roeden voor de
oogen der kudde in de goten, opdat zy
hittig werden bij de roeden.

42. Maar als de kudde spade hittig

werd, zoo stelde hy ze niet; zoodat de
spadelingen Laban en de vroegelingen
Jakob toekwamen.

43. En die man brak gansch zeer uit

[in menigte], en hij had vele kudden,
en dienstmaagden, en dienstknechten,
en kemelen, en ezelen.

HET XXXI KAPITTEL.

1 oen hoorde hij de woorden der zonen
Labans, zeggende : Jakob heeft geno-
men alles, wat onzes vaders was, en
van hetgene, dat onzes vaders was,
heeft- hij alle deze .heerlijkheid ge-

maakt.
2. Jakob zag ook het aangezichte

Labans aan, en zie, het was jegens
hem niet als gisteren [en] eergisteren.

3. En de HEERE zeide tot Jakob:
Keer weder tot het land uwer vaderen,
en tot uwe maagschap ; en Ik zal met
u zijn.

4. Toen zond Jakob henen, en riep

Rachel en Lea op het veld tot zijne

kudde;
5. En hij zeide tot haar: Ik zieuws

vaders aangezichte, dat het jegens my
niet is als gisteren [en] eergisteren:

doch de God mijns vaders is bij my
geweest.

6. En gijlieden weet, dat ik met ai

mijne macht uwen vader gediend heb.

7. Maar uw vader heeft bedriegelijk

met mij gehandeld, en heeft myn loon

tien malen veranderd. Doch God heeft

hem niet toegelaten, om aan mij kwaad
te doen,

8. Wanneer hij aldus zeide: De ge
spikkelde zullen uw loon zijn; zoo lam-
merden alle de kudden gespikkelde;

en wanneer hij alzoo zeide : De gespren-

kelde zullen uw loon zijn; zoo lammer-
den alle de kudden gesprenkelde.

9. Alzoo heeft God uwen vader het

vee ontrukt, en mij gegeven.
10. En het geschiedde ten tijde, als

de kudde hittig werd, dat ik mijne
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oogen ophief, en ik zag in den droom,
'

en zie, de bokken, die de kudden be-

klommen, waren gesprenkelde, gespik-

kelde, en hagelvlekkige.

11. En de Engel Gods zeide tot mij

in den droom: Jakob. En ik zeide: Zie,

[hier] ben ik.

12. En Hij zeide: Hef toch uwe oogen

op, en zie; alle bokken, die de kudde
beklimmen, zijn gesprenkelde, gespik-

kelde en hagelvlekkige; want Ik heb

gezien alles, wat Laban u doet.

13. Ik ben die God van Bethel, «al-

waar gij het opgerichte teeken gezalfd

hebt, waar gij Mij eene gelofte beloofd

hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dezen

lande, en keer weder in het land uwer
maagschap. a Gen. 28: 13, 14, 15, enz.

14. Toen antwoordde Rachel en Lea,

en zij zeiden lot hem: Is er nog voor

ons een deel of erfenisse in onzes va-

ders huis?
15. Zijn .wij niet vreemden van hem

geacht?" Want iiij heeft ons verkocht,

en hij heeft ook steeds ons geld ver-

teerd.

16. Want al de rijkdom, welken God
onzen vader heeft ontrukt, die is onze

en onzer zonen. Nu dan, doe alles, wat
God tot u gezegd heeft.

17. Toen maakte zich Jakob op, en

laadde zijne zonen en zijne vrouwen op

kemelen.
18. En hij voerde al zijn vee weg,

en al zijne have, die hij verworven
had, het vee dat hij bezat, hetwelk hij

te Paddan-A'ram verworven had, om te

komen tot Izak, zijnen vader, naar het

land Kanaan.
19. Laban nu was gegaan, om zijne

schapen te scheren; zoo stal Rachel

de Teraphim, die haar vader had.

20. En Jakob ontstal zich van het

harte Labans, des Syriërs, overmits hij

hem niet te kennen gaf, dat hij vlood.

21. En. hij vlood, en al wat het zijne

was, en hij maakte zich op, en voer

over de rivier; en hij zette zijn aange-

zicht naar het gebergte Gilead.

22. En ten derden dage werd Laban
geboodschapt, dat Jakob gevloden was.

23. Toen nam hij zijne broeders met
zich, en jaagde hem achterna, eenen

weg van zeven dagen; en hij kreeg

hem op het gebergte Gileads.

24. Doch God kwam tot Laban. den

Syriër, in eenen droom des nachts^
en Hij zeide tot hem: Wacht u, dat
gij met Jakob niet spreekt noch goed
noch kwaad.

25. En Laban achterhaalde Jakob,
Jakob nu had zijne tente geslagen op
dat gebergte; ook sloeg Laban met
zijne broederen [de zijne] op het ge-

bergte Gileads.

26. Toen zeide Laban tot Jakob: Wat
hebt gij gedaan, dat gij u van mijn
harte ontstolen hebt, en mijne dochte-
ren ontvoerd hebt, als gevangenen met
het zwaard?

27. Waarom zijt gij heimelijk ge-

vloden en hebt [n] mij ontstolen? en
hebt het mij niet aangezegd, dat ik

n geleid -hadde met vteugde en met
gezangen, met trommel en met harp?

28. Ook hebt gij mij niet toegelaten
mijne zonen en mijne dochteren te

kussen. Nu, gij hebt dwaselijk gedaan
[zoo] doende.

2ü. Het ware in de macht mijner
hand aan ulieden kwaad te doen; maar
de God van ulieder vader heeft tot mij

gisteren nacht gesproken, zeggende:
Wacht u, van met Jakob te spreken of
goed of kwaad.

30. En nu, gij hebt immers willen

vertrekken, omdat gij zoo zeer begee-

rig waart naar uws vaders huis ; waar-
om hebt gij mijne goden gestolen?

31. Toen antwoordde Jakob, en zeide

tot Laban: Omdat ik 'vreesde; want ik

zeide: Opdat gij niet misschien uwe
dochteren mij ontweldigdet.

32. Bij denwelken gij uwe goden vin-

den zult, laat hem niet leven. Onder-
zoek gij voor onze broederen, wat bij

mij is, en neem het totu. Want Jakob
wist niet, dat Rachel ze gestolen had.

33. Toen ging Laban in Jakobs tent,

eh in Lea's tent, en in der beide dienst-

maagden tent, en hij vond niets; en
als hij uit Lea's tent gegaan was,
kwam hij in Rachels tent.

34. Maar Rachel had de Teraphim
genomen, en zij had ze in eens kemel&
zadeltuig gelegd, en zij zat daarop. En
Laban betastte die gansche tent, en hij

vond niets.

35. En zij zeide tot haren vader:

Dat [de toorn] niet ontsteke in mijns
heeren oogen, omdat ik voor uw aan-

gezicht niet kan opstaan, want [het
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<faat] mij naar der vrouwen wijze. En
hij doorzoclit, maar hij vond de Tera-

phim niet.

36. Toen ontstak Jalcob, en twistte

met Lciban; en Jakob antwoordde en
zeide tot Laban: Wat is myne over-

treding, wat is mijne zonde, dat gij mij

[200] hittiglijk hebt nagejaagd?
37. Als gij al mijn huisraad betast

hebt, wat hebt gij gevonden van al het

huisraad uws huizes? Leg het hier voor

mijne broederen en uwe broederen, en
laat ze richten tusschen ons beiden.

38. Deze twintig jaren ben ik bij 11

geweest; uwe ooien en uwe geiten heb-

ben niet misdragen, en de rammen
uwer kudde heb ik niet gegeten.

39. Het verscheurde heb ik tot u niet

gebracht, ik-heb het geboet; gij hebt het

van mijne hand geëischt, het ware des

daags gestolen, of des nachts gestolen.

40. Ik ben geweest, dat mij bij dag
de hitte verteerde, en bij nacht de

vorst, en dat mijn slaap van mijne
oogen week.

41. Ik ben nu twintig jaren in uwen
huize geweest; ik heb u veertien jaren
gediend om uwe beide dochteren, en
zes jaren om uwe kudde; en gij hebt
mijn loon tien malen veranderd.

42. Ten ware dat de God mijns va-

ders, de God Abrahams, en de Vreeze
Izaks, bij mij. geweest ware, zekerlijk

gij zoudt mij nu ledig weggezonden heb-

ben. God heeft mijne ellende en den
arbeid mijner handen aangezien, en
heeft u gisteren nacht bestraft.

43. Toen antwoordde Laban en zeide

tot Jakob: Deze dochters zijn mijne
dochters, en deze zonen zijn mijne zo-

nen, en deze kudde is mijne kudde,
ja al wat gij ziet, dat is mijn; en wat
zoude ik dezen mijnen dochteren heden
doen? of haren zonen, die zij gebaard
hebben?

44. Nu dan, kom, laat ons een ver-

bond maken, ik en gij, dat het tot een
getuigenisse zij tusschen mij en tus-

schen u.

45. Toen nam Jakob eenen steen, en
hü verhoogde hem [tot] een opgericht

teeken,

46. En Jakob zeide tot zijne broede-

ren: Vergadert steenen. En zij namen
'steenen, en maakten eenen hoop; en
zy aten aldaar op dien hoop.

47. En Laban noemde hem Jeg.lr

Sahadütha; maar Jakob noemde dien

Gïlead.

48. Toen zeide Laban: Deze hoop zij

heden een getuige tusschen mij en tus-

schen u. Daarom noemde men zijnen

naam Güead;
49. En Mizpa; omdat hij zeide: Dat

de HEERE opzicht neme tusschen mij

en tusschen u, wanneer wij de een van
den ander zullen verborgen zijn.

50. Zoo gij mijne dochteren beleedigt,

en zoo gij brouwen neemt boven mijne

dochteren, niemand is bij ons: zie toe,

God zal getuige zijn tusschen mij en

tusschen u.

5L Laban zeide voorts tot Jakob:

Zie, daar is deze zelve hoop, en zie,

daar is dit opgericht teeken, hetwelk

ik opgeworpen heb tusschen mij en

tusschen u;

52. Deze zelve hoop zij getuige, en

dit opgericht teeken zij getuige, dat ik

tot u voorbij dezen hoop niet komen
zal, en dat gij tot mij voorbij dezen

hoop en dit opgericht teeken niet ko-

men zult ten kwade.
53. De God Abrahams en de God

Nahors, de God huns vaders richte

tusschen ons. En Jakob zwoer bij de

Vreeze zijns vaders Izaks.

54. Toen slachtte Jakob eene slach-

ting op dat gebergte, en hij noodigde

zijne broederen, om brood te eten. En
zij aten brood, en vernachtten op dat

°"eber'-''te.

55. "eu Laban stond des morgens

vroeg op, en kuste zijne zonen en zij-

ne dochteren, en zegende ze; en La-

ban trok henen en keerde weder tot

zijne plaatse.

HET XXXn KAPITTEL.

Jakob toog ook zijns weegs, en de «en-

gelen Gods ontmoetten hem.
a Gen. 48: 16.

2. En Jakob zeide, met dat hij ze

zag: Dit is een heirleger Gods; en hy

noemde den naam derzelver plaatse

Mahanaïm.
3. En Jakob zond boden uit voor

zijn aangezicht tot Ezau, zijnen broe-

der, naar het land Séïr, de landstreek

Edoms.
4. En hij g.ebood liun, z.eg.gejt\de-. Zoo
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zult giJ zeggen tot mijnen heere, tot
Ezau: Zoo zegt Jakob, uw knecht: Ik
heb als vreemdeling gewoond bij La-
ban, en heb er tot nu toe vertoefd

;

5. En ik heb ossen, en ezelen, scha-
pen, en knechten, en maagden ; en ik

heb gezonden, om • mijnen heere aan
te zeggen, opdat ik genade vinde in
uwe oogen.

6. En de boden kwamen weder tot
Jakob, zeggende: Wij zijn gekomen tot
uwen broeder, tot Ezau; en ook trekt
hij u te gemoet, en vier honderd man-
nen met hem.

7. Toen vreesde Jakob zeer, en hem
was bange. En hij verdeelde dat volk,
dat met hem was, en de schapen, en
de runderen, en de kemels, in twee
heiren.

8. Want hij zeide : Indien Ezau op
het eene heir komt en slaat het, zoo
zal het overgeblevene heir ontkomen.

9. Voorts zeide Jakob : O God mijns
vaders Abrahams en God mijns vaders
Izaks, o HEERE, die tot mij gezegd
hebt : «Keer weder tot uw land en tot

uwe maagschap, en Ik zal wel bij u doen.
a Gen. 31 : 13.

10. Ik ben geringer dan alle deze
weldadigheden, en dan alle deze trouw,
die Gij aan uwen knecht gedaan hebt

;

want ik ben met mijnen staf over de-

zen Jordaan gegaan en nu ben ik tot

twee heiren geworden.
11. Ruk mij toch uit mijns broeders

hand, uit Ezau's hand : want ik vreeze
hem, dat hij niet tnisschien kome en
mij sla, de moeder met de zonen.

12. Gij hebt immers gezegd : «Ik zal

gewisselijk bij u weldoen, en Ik zal

uw zaad stellen als het zand der zee,

dat vanwege de menigte niet geteld
kan worden. a Gen. 28 : 13.

13. En hij vernachtte aldaar dien-

zelfden nacht ; en hij nam van hetge-

De, dat hem in zijne hand kwam, een
geschenk voor Ezan, zijnen broeder:

14. Twee honderd geiten en twintig

bokken, twee honderd ooien en twin-

tig rammen,
15. Dertig zoogende kemelinnen met

hare veulens, veertig koeien en tien

varren, twintig ezelinnen en tien jonge
ezels.

16. En hij gaf ze in de hand zijner

knechtau, eike kudde afzonderlijk. En

hij zeide tot zijne knechten : Öaat gij-

lieden door, voor mijn aangezicht, en
stelt ruimte tusschen kudde en tusschen
kudde.

17. En hij gebood den eerste, zeg-
gende : Wanneer u Ezau, mijn broeder,
ontmoeten zal, en u vragen, zeggende:
Wiens zijt gij ? en waarhenen gaat gij ?

en wiens zijn deze voor uw aange-
zicht ?

18. Zoo zult gij zeggen : Dat is een
geschenk uws knechts Jakobs, gezon-
den tot mijnen heere, tot Ezau ; en zie,

hijzelf is ook achter ons.

19. En hij gebood ook den tweede,
ook den derde, ook allen, die de kud-
den nagingen, zeggende: Naar ditzelfde

woord zult gij spreken tot Ezau, als

gij hem vinden zult.

20. En gij zult ook zeggen : Zie, uw
knecht Jakob is achter ons. Want hij

zeide: Ik zal zijn aangezicht verzoe-

nen met dit geschenk, dat voor mijn
aangezicht gaat, en daarna zal ik zijn

aangezicht zien ; misschien zal hij mijn
aangezicht aannemen.

21. Alzoo ging dat geschenk henen
voor zijn aangezicht; doch hijzelf ver-

nachtte dienzelfden nacht in het leger.

22. En hij stond op in dienzelfden

nacht, en hij nam zijne twee vrouwen,
en zijne twee dienstmaagden, en zijne

elf kinderen, en hij toog over het veer
Jabbok.

23. En hij nam ze, en deed ze over
die beek trekken ; en hij deed over-

trekken hetgene hij had.

24. Doch Jakob bleef alleen over;

en een man worstelde met hem, totdat

de dageraad opging.

25. En toen Hij zag, dat Hij hem
niet overmocht, roerde Hij het gewrich-

te zijner heup aan, zoodat het ge-

wrichte van Jakobs heup verwrongen
werd, als Hij met hem worstelde.

26. «En Hij zeide : Laat Mij gaan,

want de dageraad is opgegaan. Maar
hij zeide: Ik zal U niet laten gaan^
tenzij dat Gij mij zegent, a Hos. 12 : 4.

27. En Hij' zeide tot hem : Hoe is uw
naam? En hij zeide: Jakob.

28. Toen zeide Hij : «Uw naam zal

voortaan niet Jakob heeten, maar Isra-

ël ; want giJ hebt u vorstelijk gedra-

gen met God en met de menschen, en
hebt overmocht. a Gen. 35 : 10.
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29. En Jakob vraagde en zeide : Geef
toch uwen naam te kennen. En Hij

zeide : Waarom is het, dat gij naar
mtjnen naam vraagt? En Hij zegende
hem aldaar.

30. En Jakob noemde den naam dier

plaats Pniël ; want, [zeide hij], ik heb
God gezien [van] aangezichte tot aan-

gezichte, en mijne ziel is gered ge-

weest.
31. En de zon rees hem op, als hij

door Pnüël gegaan was ; en hij was
hinkende aan zijne heup.

32. Daarom eten de kinderen Israels

de verrukte zenuw niet, die op het

gewricht der heup is, tot op dezen dag,

omdat Hij het gewrichte van Jakobs
heup aangeroerd had aan de verrukte
zenuw.

HET XXXIII KAPITTEL.

Üjn Jakob hief zijne oogen op en zag
;

en zie, Ezau kwam, en vier honderd
mannen met hem. Toen verdeelde hij

de kinderen onder Lea, en onder Ra-
chel, en onder de twee dienstmaag-
den. *

2. En hij stelde de dienstmaagden
en hare kinderen vooraan ; en Lea en

• hare kinderen meer achterwaarts; maar
Kachel en Jozef de achterste.

3. En hij ging voorbij hun aange-
zicht henen, en hij boog zich zeven
malen ter aarde, totdat hij bij zijnen
broeder kwam.

4. Toen liep Ezau hem te gemoet,
en nam hem in den arm, en viel hem
aan den hals, en kuste hem ; en zij

weenden,
5. Daarna hief hij zijne oogen op,

en zag die vrouwen en die kinderen,
en zeide : Wie zijn deze bij u ? En hij

zeide : De kinderen, die God uwen
knecht genadiglijk verleend heeft.

6. Toen traden de dienstmaagden toe,

zy en hare kinderen, en zij bogen
zich neder.

7. En Lea trad ook toe, met hare
kinderen, en zij bogen zich neder; en
daarna trad Jozef toe, en Rachel, en
bogen zich neder.

8. En hij zeide: [Voor] wien is u al
dit heir, dat ik ontmoet heb ? En hij

zeide : Om genade te vinden in de
oogen mijns heeren.

9. Maar Ezau zeide : Ik heb er veel,

mijn broeder, het zij uwe, wat gij

hebt.

10. Toen zeide Jakob: Och neen, in-

dien ik nu genade in uwe oogen ge-
^ vonden heb, zoo neem mijn geschenk
van mijne hand; dtiarom, omdat ik

uw aangezichte gezien heb, als had ik

Godes aangezichte gezien, en gij hebt
welgevallen aan mij genomen.

11. Neem toch mijnen zegen, die u

toegebracht is, dewijl het God mij ge-

nadiglijk verleend heeft, en dewyl ik

alles heb. En hij hield bij hem aan,

zoodat hij het nam.
12. En hij zeide : Laat ons reizen

en voorttrekken ; en ik zal voor u trek-

ken.

13. Maar hij zeide tot hem: Mijn
heere weet, dat deze kinderen teeder
zijn, en dat ik zoogende schapen en
koeien bij mij heb; indien men ze

maar éénen dag afdrijft, zoo zal de
geheele kudde sterven.

14. Mijn heere trekke toch vooruit,

voor het aangezicht zijns knechts ; en
ik zal mij op mijn gemak als leids-

man voegen naar den gang van het

werk, hetwelk voor mijn aangezicht
is, en naar den gang dezer kinde-
ren, totdat ik bij mijnen heere te Séïr

kome.
15. En Ezau zeide; Laat mij toch

van dit volk, dat met mij is, u bijstel-

len. En hij zeide: Waartoe dat? Laat
mij genade vinden in mijns heeren
oogen.

16. Alzoo keerde Ezau dien dag we-
derom zijns weegs naar Séir toe.

17. Maar Jakob reisde naar Süccoth,
en bouwde een huis voor zich, en
maakte hutten voor zijn vee; daarom
noemde hij den naam dier plaats Süccoth.

18. "En Jakob kwam behouden [tot]

de stad Sichem, welke is in het land
Kanaan, als hij kwam van Paddan-
A'ram. En hij legerde zich in het ge-

zicht der stad, a Joz. 24: 32. Hand. 7: 16.

19. En hij kocht een deel desvelds,
waarop hij zijne tent gespannen had,
van de hand der zonen Hémors, des
vaders van Sichem, voor honderd stuk-

ken gelds.

20. En hij richtte aldaar een altaar

op, en noemde het: De God Israels

[is] God.
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H1%T XXXIV KAPITTEL.

J^n "Dina. de dochter van Lea, die zij

Jakob yebaard had, ging uit, om de
dochteren van dat land te bezien.

« Gen. 30: 21.

2. Sichem nu, de zoon van Hémor,
den Hévieter, den landvorst, zag ze,

en hij nam ze, en lag bij liaar en ver-

krachtte ze.

3. En zijne ziel kleefde aan Dina,
Jakobs dochter; en hij had de jon|e-
dochter lief, en sprak naar het hart
van de jongedochter.

4. Sichem sprak ook tot zijnen va-

der Hémor, zeggende: Xeem mij deze
dochter tot eene vrouwe.

5. Toen Jakob hoorde, dat hij zijne

dochter Dina verontreinigd had, zoo
waren zijne zonen met het vee in

het veld; en Jakob zweeg, totdat zij

kwamen.
6. En Hémor, Sichems vader, ging

uit tot Jakob, om met hem te spreken.
7. En de zonen Jakobs kwamen van

het veld, als zij dit hoorden, en het
smartte dezen mannen, en zij ontsta-
ken zeer, omdat hij dwaasheid in Is-

raël gedaan had, Jakobs dochter besla-

pende, hetwelk alzoo niet zoude ge-

daan worden.
8. Toen sprak Hémor met hen, zeg-

gende. Mijns zoons Sichems ziel is ver-

liefd op ulieder dochter; geeft ze hem
toch tot eene vrouwe;

9. En verzwagert u met ons
;

geeft
ons uwe dochteren, en neemt voor u
onze dochteren;

10. En woont met ons; en het land
zal voor uw aangezicht zijn; woont, en
handelt daarin, en stelt u tot bezit-

ters daarin.

11. En Sïchem zeide tot haren va-

der, en tot hare broederen: Laat mij
genade vinden in uwe oogen; en wat
gij tot mij zeggen zult, zal ik gevenf

12. Vergroot zeer over mij den bruid-

schat en het geschenk; en ik zal ge-

ven, gelijk als gij tot mij zult zeggen;
geeft mij slechts de jongedochter totj

eene vrouwe.
13. Toen antwoordden Jakobs zonen

aan Sichem en Hémor, zijnen vader,
bedriegelijk, en spraken (overmitsdathij
Dina, hunne zuster, verontreinigd had),

14. En zü zeiden tot hen: Wij zullen

I
deze zake niet kunuen doen, dat \vlj«

onze zuster aan eenen man geven zou-
den, «die de voorhuid heeft: want dat
ware ons eene schande. a Gen. i7.

15. Doch hieiin zullen wij u ter wille

zijn: zoo gij wordt gelijk als wij, dat
onder u besneden worde .al wat man-
nelijk is;

16. Dan zullen wij u onze dochteren
geven, en uwe dochteren zullen wij

ons nemen, en wij zullen met u wo-
nen, en wij zullen tot één volk zijn.

17. Maar zoo gij naar ons niet zult

hooren, om besneden te worden, zoo
zullen wij onze dochter nemen, en
wegtrekken.

18. En hunne woorden waren goed
in de oogen van Hémor, en in de oogen
van Sichem, Hémors zoon.

19. En de jongeling vertoefde niet,

deze zaak te doen; want hij had lust

in Jakobs dochter, en hij was geëerd
boven al zijns vaders huis.

20; Zoo kwam Hémor en Sichem,
zijn zoon, tot hunner stadspoorte, en
zij spraken tot de mannen hunner stad,

zeggende:
21. Deze mannen zijn vreedzaam met

ons; daarom laat ze in dit land wo-
nen en daarin handelen, en het land'

(ziet, het is wijd van begrip) voor hun
aangezicht zijn; wij zullen ons hunne
dochteren tot vrouwen nemen, en wij

zullen onze dochteren hun geven.

22. Doch hierin zullen deze mannen
ons ter wille zijn, dat zij met ons wo-
nen, om tot één volk te zyn, als al

wat mannelijk is onder ons besneden
wordt, gelijk als zij besneden zijn.

23. Hun vee, en hunne bezitting, en
alle hunne beesten, zullen die niet

onze zijn? Alleen laat ons hun ter wille

zijn, en zij zullen met ons wonen.
24. En zij hoorden naar Hémor, en

naar Sichem, zijnen zoon, allen,

die ter zijner stadspoorte uitgingen;

en zij werden besneden, al wat man-
nelijk was, allen, die ter zijner stads-

poorte uitgingen.

25. En het geschiedde ten derden da-

ge, toen zij in de smart waren, «zoo

namen de twee zonen Jakobs, Simeon
en Levi, broeders van Dina, een iege-

lijk zijn zwaard, en kwamen stoute-

lü'k in de stad, en doodden al wat man-
nelijk was. a Gen. 49; 6.

;
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•26. Zij sloegen ook Hémor, en zijnen

ziion Sichem, dood met de sdiorpte des

zwaards; en zij namen Dina uit Si-

chems hais, en gingen van daar.

27. De zonen Jakobs kwamen over

de verslagenen, en plunderden de stad,

omdat zij hunne zuster verontreinigd

hadden.
28. Hunne schapen, en hunne run-

deren, en hunne ezelen, en hetgene
dat in de stad, en hetgene dat in het

veld was, namen zij.

29. En al hun vermogen , en alle

hunne kleine kinderen en hunne vrou-

wen voerden zij gevankelijk weg, en
plunderden ze, en al vvut binnens-

huis was.
30. Toen zeide Jakob tot Simeon en

't Levi: Gij hebt mij beroerd, mits
ijiij stinkende te maken onder de in-

woners dezes lands, onder de Kanaanie-
ten, en onder de Phérezieten; en ik

ben weinig volks in getal. Zoo zij zich

tegen mij verzamelen, zoo zullen zij

inij slaan, en ik zal verdelgd worden,
ik en mijn huis.

31; En zij zeiden: Zoude hij dan [met]

onze zuster als [met] eene hoer doen?

HET XXXV KAPITTEL.

iJaarna zeide God tot Jakob : Maak u
op, trek op naar Bethel, en woon aldaar;

en maak daar een altaar dien God, «die

u verscheen, ^toen gij vluchttet voor
het aangezicht uws broeders Ezau's.

a Gen. 28: 12, 13. b Gen. 27: 43.

2. Toen zeide Jakob tot zijn huisge-

zin en tot allen, die bij hem waren:
Loet weg de vreemde goden, die in

liet midden van u zijn, en reinigt u,

en verandert uwe kleoderen;
S. En laat ons ons opmaken, en op-

trekken naar Bethel; en ik zal da,ar

een altaar maken dien God, die mij
antwoordt ten dage mijner benauwd-
heid, en met mij geweest is, op den
weg, dien ik gewandeld heb.

4. Toen gaven zij Jakob alle die

vreemde goden, die in hunne hand wa-
ren, en de oorsierselen, die aan hunne
ooren waren, en Jakob verborg ze onder
den eikenboom, die bij Sichem is.

5. En zij reisden henen; en Godes
verschrikking was over de steden, die

rondom hen waren, zoodat zij de zo-

nen Jakobs niet achterna joegen.

6. Alzoo kwam Jakob te Luz, het-

welk is in het land Kanaan (dat is

Bethel), hij en al het volk, dat bij

lieiu was.

7. En hij bouwde aldaar een altaar,

en «noemde die plaatse El Béth-El: want
God was hem aldaar geopenbaard ge-

weest, als hij voor ziins broeders aan-

gezichte vluchtte. a Gen. 28: 19.

8. En Debóra, de voedster van Re-

becca, stierf, en zij werd begraven on-

der aan Bethel, onder dien eik, welks
naam hij noemde, A'llon-Bachüth.

9. En öGod verscheen Jakob weder-

om, als hij vaii Paddan-A'ram geko-

men was, en Hij zegende hem.
a Hos. 12: 5.

10. En God zeide tot hem: Uw naam
13 JaJvob; «uw naam zal voortaan niet

Jakob genoemd worden, maar Israël

zal uw naam zijn; en Hij' noemde zij-

nen naam Israël.
a Gen. 32 : 28. 2 Kon. 17 : 31.

11. Voorts zeide God tot hem: «Ik

ben God, de Almachtige, wees vrucht-

baar en vermenigvuldig. ^Een volk, ja

een hoop der volken zal uit u worden,
en t-koningen zullen uit uwe lende-

nen voortkomen.
a Gen. 17: 1; 28: 3;

48: 3. b Gen; 17: 6, 16. c Matth. 1. 6.

12. En dit land, dat Ik aan Abra-

ham en Izak gegeven heb, dat zal Ik

u geven ; en uw-en zade na u zal Ik

dit land geven.

13. Toen voer God van hem op, in

die plaatse, waar Hij met hem gespro-

ken had.

14. En Jakob «stelde een opgericht tee-

ken op, in die plaatse, waar Hij met hem
gesproken had; een steenen opgericht

teeken; en hij stortte daarop dran kof-

fer en goot olie daarover. « Gen. 28: is.

15. En Jakob noenide den naam dier

plaatse, alwaar God met hem gespro-

ken had, Béth-EI.

16. En zij reisden van Bethel; en er

was , nog eene kleine streek lands om
tot Éphrath te komen; en Rachel baar-

de, en zij had het hard in haar baren.

17. En het geschiedde, als zij hei;

hard had in haar baren, zoo zeide de

vroedvrouw tot haar: Vrees niet, want
dezen zoon zult gij ook hebben.

18. En het geschiedde, als hare ziele

uitging (want zij stierf), dat ?ij zijnen
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naam noemde Béfl-óni; maar zijn va-

der noemde hem Benjamin.
19. «AIzoo stierf Rachel; en zij werd

begraven aan den weg naar Ephrath,
dat is Bethlehem. - o Gen. 48: 7.

20. En Jakob richtte een gedenktee-
ken op boven liaar graf; dat ishctge-
denkteeken van Rachels graf tot op
dezen dag.

21. Toen verreisde Israël; en hij span-
de zijne tente op gene zijde van Mig-
dal-E'der.

22. En het geschiedde, als Israftl in

dat land woonde, dat Ruben henenging,
en «lag bij Bilha, zijns vaders bij wijf;

en Israël hoorde het. En de zonen Ja-

kobs v^^aren twaalf. « Gen. 49: 4

23. 'iDe zonen van Lea waren: Ru-
ben, Jakobs eerstgeborene, daarna Si-

meon, en Levi, en Juda, en Issaschar,

en Zebulon. a Gen. 46: 8. Ex. 1: 2.

24. De zonen Rachels: Jozef enBen-
jamm.

25. En de zonen van Bilha, Rachels
dienstmaagd: Dan en Naphthali.

26. En de zonen van Zilpa, Lea's
dienstmaagd: Gad en Aser. Dat zijn

Jakobs zonen, die hem geboren zijn

in Paddan-Aram.
27 En Jakob kwam tot Izak, zijnen

v?der, in Mamre, te Kirjath-Arba, het-

welk is Hebron, waar Abraham als

vreemdeling had verkeerd, en Izak.

28. En de dagen Izaks Waren hon-
derd jaar en tachtig jaar.

29. En Izak «gaf den geest en stierf.

en werd verzameld tot zijne volkeren,
oud en zat van dagen. En zijne zonen
Ezau en Jakob begroeven hem.

a Gen. 25 : 8.

HET XXXVI KAPITTEL.

Dit «nu zijn de geboorten Ezau's, wel-
ke is Edom. o l Kron. 1: .35.

2. Ezau nam zijne vrpuwen uit de
dochteren van Kanaan, Ada, de doch-
ter Élons, des Héthieters, en Aholiba-
ma, de dochter van Ana, de dochter
van Zibeon, den Hi'vieter;

3. En B^smath, Ismaëls dochter, Né-
bajoths zuster.

4. Ada nu baarde aan Ezau Éliphaz,

en Basmath baarde Réhuël,
5. En Aholibama baarde Jéhus, en

Jaölam, -en Kórah. Dit zijn Ezau's zo-

nen, die hem geboren zijn in het land
Kanaan.

6. Ezau nu had genomen zijne vrou-
wen, en zijne zonen, en zijne dochters,
on alle de zielen zijns huizes, en zijn
vee, en alle zijne beesten, en al zijne
bezitting, die hij in den lande Kanaan
verworven had, en was vertrokken
naar een [ander] land, van het aange-
zichte zijns broeders Jakobs.

7. Want hunne «have was te veel,

om samen te wonen ; en het land hun-
ner vreemdelingschappen kon ze niet
dragen vanwege hun vee. n Gen. 13: 6.

8. Derhalve «woonde Ezau op het
gebergte Séïr. Ezau is Edom.

a .Toz. 24: 4.

9. Dit nu zijn de geboorten van Ezau,
den vader der Edomieten, op het ge-

bergte Séïr.

10. Dit zijn de namen de.- zonen
Ezau's: Éliphaz, de zoon van Ada,
Ezau's huisvrouwe, Réhuël, de zoon van
Basmath, Ezau's huisvrouwe.

11. En de zonen van Éliphaz waren :

Téman, Omar, Zépho, en Gaëtham, en
Kénaz.

12. En Ti'mna was Éhphaz', des zoons
Ezau's,^ bijwijf, en zij baarde aan Éli-

phaz Amalek. Dit zijn de zonen van
Ada, Ezau's huisvrouwe.

13. En dit zijn de zonen Réhuëls: Na-
hath, en Zérah, Samma, en Mïzza. Dat
zijn geweest de zonen van Basmath,
Ezau's huisvrouwe.

14. En dit zijn geweest de zonen van
Aholibama, dochter van Ana, dochter
van Zibeon, Ezau's huisvrouwe : en zij-

baarde aan Ezau Jéhus, en Jaëlam, en?

Kórah.
15. Dit zijn de vorsten der zonen

Ezau's: de zonen van Éliphaz, Ezau'a
eerstgeborene, waren : de vorst Téman,
de vorst Omar, de vorst Zépho, do
vorst Kénaz,

16. De vorst Kórah, de vorst Gaë-
tham, de vorst Amalek. Dat zijn de
vorsten van Éliphaz in den lande

Edom; dat zijn de zonen van Ada.

17. En dit zyn de zonen Réhuëls,

des zoons van Ezau : de vorst Né,hath,

de vorst Zérah, de vorst Samma, de

vorst' ly^'zza. Dat zijn de vorsten Ré-

huëls in den lande Édoms. Dat zijn de

zonen van Brismath. de huisvrouwe
Ezau's.
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IS. En dit zijn de zonen van Aholi-

Mma, de huisvrouwe Ezau's: de vorst

Jéhus, de vorst Jaelam, de vorst Kórah.
Dat zijn de vorsten van A^holibama,

de dochter van Ana, de huisvrouwe
Ezau's.

19. Dat zijn de zonen Ezau's, en dat

zijn hunlieder vorsten. Die is Edom.
20. «Dit zijn de zonen van Séïr den

Hórieter, inwoners van dat land: Ló-

tan, en Sóbal, Zibeon, en Ana,
a 1 Kron. 1: 38.

21. En Dison, en Ézer, en Disan.

Bat zijn de vorsten der Hórieten, zo-

nen van Séïr, in het land van Edom.
22. En de zonen Lótans vaaren Hó-

ri en Hémam; en Lótans zuster was
Timna.

23. En dit zijn de zonen Sóbals : Al-

van,^ en Manahath, en Ébal, en Sépho,
en Ónam.

24. En^ dit zijn de zonen Zibeons:
Aja en Ana. Hij is die Ana, die de

muilen in de woestijn gevonden heeft,

toen hij zijns vaders Zibeons ezels

weidde.
25. En dit zijn de zonen van Ana

:

Dison; en Aholibama was de dochter
van Ana.

26. En dit zijn de zonen Disons:
Hémdan, en Ésban, en I'thran, en Ché-
ran.

27. Dit zijn de zonen Ézers: Bilhan,

CD Zaavan, en Akan.
^ 28. Dit zijn de zonen Disans : Uz en
Aran.

29. Dit zijn de vorsten der Hórieten :

de vorst Lótan, de V9rst Sóbal, de
vorst Zibeon, de vorst Ana,

30. De vorst Dison, de vorst Ézer,

de vorst Disan. Dit zijn de vorsten der
Hórieten, naar hunne vorsten in den
lande Séïr.

31. «En dit zijn de koningen, die ge-

regeerd hebben in den lande Edom,
«er een koning regeerde over de kin-

deren Israels. d 1 KrOB. 1: 43.

32. Béla dan, de zone Béors, regeerde
in Edom; en de naam zijner stadwas
Dinh^ba.

33. En Béla stierf; en Jóbab, de zoon
Tan Zérah, van Bózra, regeerde in zijne

plaats.

34. En Jóbab stierf; en Hüsam, uit

der Temanieten land, regeerde in zijne

plaats.

35. En Hüsam stierf; en in zijne

plaats regeerde Hadad, de zone Bédads,
die Midian versloeg in den velde Mo-
abs; en de naam zijner stad was A'vith.

36. En Hadad stierf; en Samla, van
Masreka, regeerde in zijne plaats.

37. En Samla stierf; en Saul, van
Kehobóth, aan de rivier, regeerde in

zijne plaats.
*38. En Saul stierf; en Baal-Hanan,

de zone A'chbors, regeerde in zijne

plaats.

39. En Baal-Hanan, de zone A'chbors,

stierf; en Hadar regeerde in zijne plaats;

en de naam zijner stad wasPahu; en
de naam zijner huisvrouwe was Mehe-

tabeél, eene dochter van Hatred, de

dochter van Mézahab.
40. «En dit zijn de namen der vor-

sten van Ezau, naar hunne geslachten,

naar hunne plaatsen, met hunne na-

men: de vorst Timna, de vorst A'lva,

de vorst Jétheth, a l Kron. 1: 51.

41. De vorst Aholibama, de vorst Ela,

de vorst Pinon,
42. De vorst Kénaz, de vorst Téman,

de vorst Mibzar,

43. De vorst Magdiël, de vorst Iram.

Dit zijn de vorsten Edoms, naar hunne
woningen, in den lande hunner be-

zitting. Hij is Ezau, de vader van

Edom.

HET XXXVII KAPITTEL.

Jijn Jakob woonde in het «land der

vreemdelingschappen zijns vaders, in

het land Kanaan. a Gen. 36: T.Hebr. 11:9.

2. Dit zijn Jakobs geschiedenissen.

Jozef, zynde een zoon van zeventien

jaar, weidde de kudde met zijne broe-

ders, en hij was een jongeling, met de

zonen van Bilha, en de zonen van
Zïlpa, zijns vaders vrouwen. En Jozef

bracht hun kwaad gerucht tot hunnen
vader.

3. En Israël had Jozef lief boven
alle zijne zonen; want hij was hem
een zoon des ouderdoms; en hij maakte
hem eenen veelvervigen rok.

4. Als nu zyne broeders zagen, dat

hun vader hem boven alle zijne broe-

déren liefhad, ^haatten zij hem, en
konden hem niet vredelijk toespreken.

a Gen. 49: 23.

5. Ook droomde Jozef eenen droom*
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dien hij zijnen broederen vertelde.

Dies haatten zij hem nog te meer.
6. En hij zeide tot hen: Hoort toch

dezen droom, dien ik gedroomd heb.

7. En ziet, wij waren schooven bin-

dende in het midden des velds; en
ziet, mijne, schoof stond op, en bleef

ook staande, en. ziet, uwe schooven
kwamen rondom, ^ en bogen zich neder
voor mijne schoof.

8. Toen zeiden zijne broeders tot

hem : Zult gij dan ganschelijk over ons
regeeren? zult gij dan ganschelijk over

ons heerschen? Zoo haatten zij hem
nog te meer om zijne droomen en om
zijne woorden*

9. En hij droomde nog eenen ande-

ren droom en verhaalde dien zijnen

broederen; en .hij zeide: Ziet, ik heb
nog eerjen droom gedroomd, en ziet,

de zon, en de maan, en elf sterren bo-

gen zich voor mij neder.

10. En als hij het aan zijnen vader
en aan zijne broederen verhaalde, be-

strafte hem zijn vader, en zeide tot

hem : AVat is dit voor eenen droom,
dien gij gedroomd hebt? Zullen wij dan
ganschelijk komen, ik, en uwe moeder,
en uwe broeders, om ons voor u ter

aarde te buigen?
11. Zijne broeders dan «benijdden

hem; doch zijn vader bewaarde deze

zaak. a Hand. 7: 9.

12. En zijne broeders gingen henen,

om de kudde van hunnen vader te

weiden bij Sichem.
13. Zoo zeide Israël tot Jozef: Wei-

den uwe broeders niet bij Sïchem?
Kom, dat ik u tot hen zende. En
hij zeide tot hem : Zie, [hier] ben ik.

14. En hij zeide tot hem: Ga toch

henen, zie naar den welstand van uwe
broederen en naar den welstand van
de kudde, en breng mij een woord
wederom. Zoo zond hij hem uit het dal

Hebron, en hij kwam te Sïchem.
15. En een man vond hem (want

zie, hij was' dwalende in het veld).

Zoo vraagde hem deze man, zeggende:

Wat zoekt gij?

16. En hij zeide: Ik zoek mijne broe-

deren; geef mij toch te kennen, waar,
zij weiden.

17. Zoo zeide die man: Zij zijn van
hier gereisd, want ik hoorde ze zeggen :

Laat ons naar Dóthan gaan. Jozef dan

ging zijnen broederen na, en vond ze
te Dóthan.

18. En zij zagen hem van verre. En
eer hij tot hen naderde, sloegen zij te-

gen hem eenen listigen raad, om hem
te dooden.

19. En zij zeiden de een tot den an-
der : Ziet, daar komt deze meester-
droomer aan.

20. Nu komt dan, en laat ons hem
doodslaan, en hem in eenen. dezer kui-

len werpen ; en wij zullen zeggen :

Een boos dier heeft hem opgegeten.
Zoo zullen wij zien, wat van zijne droo-

men worden zal.

21. Ruben hoorde dat, en verloste

hem, uit hunne hand ; «en hij zeide: Laat
ons hem niet aan het leven slaan.

a Gen. 42 : 22.

22. Ook zeide Ruben tot hen: Ver-

giet geen bloed, werpt hem in dezen
kuil, die in de woestijn is, en legt de
hand niet aan hem; opdat hij hem uit

hunne hand verloste, om hem tot zijnen

vader weder te brengen.
23. En het' geschiedde, als Jozef tot

zijne broederen kwam, zoo togen zy

Jozef zijnen rok uit, den veelvervigen

rok, dien hij aanhad.
24. En zij namen hem en wierpen

hem in den kuil. Doch de kuil was le-

dig, daar was geen water in.

25. Daarna zaten zij neder om brood
te eteu, en hieven hunne oogen op en
zagen, en ziet, een reizend gezelschap

van Ismaëlieten kwam uit Gïlead; en
hunne kemelen droegen specerijen en
balsem en mirre; reizende, om dat af

te brengen' naar Egypte.
'26. Toen zeide/Juda tot zijne broe-

deren: Wat gewin zal het zijn, dat wij-

onzen broeder doodslaan, en zijn bloed

verbergen ?

27. Komt, en laat ons hem aan deze

Ismaëlieten verkoopen, en onze hand
zij niet aan hem; want hij is onze broe-

der, ons vleesch. En zijne broeders

hoorden naar [hem].

28. Als nu de Midianietische koop-

lieden voorbij togen, zoo trokken en

hieven zij Jozef op uit den kuil, en «ver-

kochten Jozef dezen Ismaëlieten voor

twintig zilverhngen. Die brachten Jozef

naar Egypte. a Vs. lOS: 17. Hand. 7: 9.

29. Als nu Ruben tot den kuil we-

derkeerde, zie, zoo was Jozef niet ia
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-den kuil. Toen scheurde hij zijne klee-

deren.

30. En hij keerde weder tot zijne

broederen, en zeide: De jongeling is

er niet ; en ik, waar zal ik henengaan ?

31. Toen namen zij .Jozefs rok, en
zij slachtten eenen geiten bok, en zij

• doopten den rok in het bloed.

32. En zij zonden den veelvervigen

rok, en deden hem tot hunnen vader
brengen, en zeiden: Dezen hebben wij

gevonden; beken toch, of deze uws
zoons rok zij, of niet.

33. En hij herkende hem, en zeide :

Het is mijns zoons rok; «een boos dier

heeft hem opgegeten ;
voorzeker is

Jozef verscheurd. a Gen. 44: 28.

34. Toen scheurde Jakob zijne klee-

deren, en leide eenen zak om zijne len-

denen; en hij bedreef rouw over zijnen

zoon vele dagen.
'

35. En alle zijne zonen en alle zijne

dochteren maakten zich op, om hem te

troosten; maar hij weigerde zich te

laten troosten, en zeide: «Want ik zal,
' rouw bedrijvende, tot mijnen zoon in

bet graf nederdalen. Alzoo beweende
hem zijn vader, a Gen. 42: 38; 44: 29, 31.

36. «En de Medanieten verkochten
hem in Egypte, aan Pótiphar, Pharaö's
hoveling, overste der trawanten.

a Gen. 39: 1. Ps. 105: 17.

HET XXXVIII KAPITTEL.

.rjn .
het geschiedde ten zeiven tijde, dat

Juda van zijne broederen aftoog, en
hij keerde in tot eenen man van Adül-
lam, wiens naam was Hira.

2. En «Juda zag aldaar de dochter van
«en Kanaanietisch man, wiens naam
was Sua; en hij nam ze, en ging tot

haar in. a l Kron. 2: 3.

3. En zij werd bevrucht, en baarde
eenen zoon ; en hij noemde zijnen
naam Er.

4. Daarna werd zij weder bevrucht,
en baarde eenen zoon ; en zij noemde
zijnen naam Onan.

5. En zi) voer nog voort, en baarde
eenen zoon, en zij noemde zijnen
naam «Sela; doch hij was te Chézib,
toen zij hem baarde. a Num. 26: 20.

6. Juda nu nam eene vrouwe voor
Er, zijnen eerstgeborene, en haar naam
was Thamar.

7. Maar Er, de eerstgeborene van
Juda, was kwaad in des HEEREX
oogen ; daarom doodde hem de HEERE,

8. Toen zeide Juda tot Onan: Gain
tot uws broeders huisvrouwe, en trouw
ze in uws broeders naam, en verwek
uwen broeder zaad.

9. Doch Ónan, wetende, dat dit zaad

voor hem niet zoude zijn, zoo geschiedde

het, als hij tot zijns broeders huis-

vrouwe inging, dat hij het verdierf te-

gen de aarde, om zijnen broeder geen

zaad te geven.
10. En het was kwaad in des HEE-

REN oogen, wat hij deed; daarom
doodde Hij hem ook.

11. Toen zeide Juda tot Thamar, zijne

schoondochter: Blijf weduwe in uws
vaders huis, tot dat mijn zoon Sela

groot worde. A^ant hij zeide: Dat niet

misschien deze ook sterve, gelijk zijne

broeders. Zoo ging Thamar henen, en

bleef in haars vaders huis.

12. Als nu vele dagen verloopen wa-

ren, stierf de dochter van Sua, huis-

vrouwe van Juda. Daarna troostte zich

Juda, en ging op tot zijne schaapscheer-

ders naar Timna toe, hij en Hira, zijn

vriend, de Adüllamieter.

13. En men gaf Thamar te kennen,

zeggende: Zie, uw schoonvader gaat

op naar Timna, om zijne schapen te

scheren.

14. Toen leide zij de kleederen barer

weduwschap van zich af, en zij bedekte

zich met eenen sluier en bewimpelde

zich, en zette zich aan den ingang der

twee fonteinen, die op den weg naar

Timna is; want zij zag, dat Sela groot

geworden was, en zij hem niet ter

vrouwe was gegeven.
15. Als Juda haar zag, zoo hield hij

ze voor eene hoer, overmits zij haar

aangezicht bedekt had.

16. En hij week tot haar naar den

weg, en zeide : Kom toch, laat mij tot

u ingaan. Want hij wist niet, dat zij

zijne schoondochter was. En zij zeide:

Wat zult gij mij geven, dat gij tot mij

ingaat?
17. En hij zeide: Ik zal u eenen gei-

tenbek van de kudde zenden. En zy

zeide: Zoo gij pand zult geven, totdat

gij het zendt.
• 18. Toen zeide hij: Wat pand is het,

dat ik u geven zal ? En zij zeide : Uwen
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zegelring, en uw snoer, en uwen staf,

die in uwe hand is. Hetwelk hij haar
gaf, en ging tot haar in ; en zij ontving
by hem.

19. En zij maakte zich op, en ging
henen, en leide haren sluier van zich

af, en zy trok de kleederen van haar
weduwschap aan.

20. En Juda zond den geitenbek door
de hand van zijnen vriend, den Adül-
lamieter, om het pand uit de hand der
vrouw te nemen ; maar hij vond ze

niet.

21. En hij vraagde den lieden van
hare plaats, zeggende : Waar is de hoer,

die bij deze twee fonteinen aan den
weg was ? En zy zeiden : Hier is geene
hoer geweest.

22. En hij keerde weder tot Juda,
en zeide: Ik heb ze niet gevonden; en
ook zeiden de lieden van die plaats:

Hier is g(>ene hoer geweest.
23. Toen zeide Juda: Zij neme het

voor zich, opdat wij misschien niet tot

verachting worden. Zie,, ik heb dezen
bok gezonden; maar gij hebt haar niet

gevonden.
24. En het geschiedde omtrent na

drie maanden, dat men Juda te ken-
nen gaf, zeggende: Thamar, uwe schoon-
dochter, heeft gehoereerd, en ook zie,

zij is zwanger van hoererij. Toen zeide

Juda: Breng ze voor, dat zij verbrand
worde.

25. Als zij voorgebracht werd, zond
zy tot haren schoonvader, om te zeg-

gen: Bij den man, wiens deze dingen
zijn, ben ik zwanger; en zij zeide: Be-

ken toch, wiens deze zegelring, en deze
snoeren, en deze staf zijn.

26. En Juda herkende ze, en zeide:

Zij is rechtvaardiger dan ik, daarom,
omdat ik haar aan mijnen zoon Sela

niet gegeven heb. En hij bekende ze

voortaan niet meer.
27. En het geschiedde ten tijde, als

zij baren zoude, zie, «zoo wai-en twee-

Kngen in haren buik. a iKron. 2:4.

28. En het geschiedde, als zij baarde,

dat [een] de hand uit gaf, en de vroed-

vrouw nam ze, en zij bond eenen schar-

laken [draad] om zijne hand, zeggende:
Deze komt eerst uit.

29. Maar het geschiedde, als hij zijne

hand weder intoog, zie, zoo kwam zijn

broeder uit: en zy zeide: Hoe zijt gij

doorgebroken ? Op u is de breuke. En
men noemde zijnen naam öPérez.

o Matth. 1: 3.

30. En daarna kwam zyn broeder
uit, om wiens hand de scharlaken
[draad] was. En men noemde zynen
naam Zéra.

HET XXXIX KAPITTEL.

J ozef nu «werd naar Egypte afgevoerd;
en Pótiphar, Pharaö's hoveling, een
overste der trawanten, een Egyptisch
man, kocht hem uit de hand der Is-

maëlieten, die hem derwaarts afgevoerd
hadden. a Gen. 37: 28. Ps. 105: 17.

2. En de HEERE «was met Jozef,

zoodat hij een voorspoedig man was;
en hij was in zijns heeren, des Egyp-
tenaars huis. a vs. 21. Hand. 7 : 9.

3. Als nu zijn heere zag, dat de HEE-
RE met hem was, on dat de HEERE
al wat hij deed, door zijne hand voor-

spoedig maakte,
4. Zoo vond Jozef genade in zijne

oogen, en diende hem; en hij stelde

hem over zijn huis; en al wat hij had,

gaf hij in zijne hand.
5. En het geschiedde van toen af,

dat hij hem over zijn huis, en overal
wat het zijne was, gesteld had, dat de
HEERE des Egyptenaars huis zegende,,

om Jozefs wille; ja de zegen des HEE-
REN was in alles, wat hij had, in het
huis en in het veld.

6. En hij liet alles, wat hij had, in

Jozefs hand, zoodat hij met hem van
geen ding kennisse had, behalve van
het brood, dat hij at. En Jozef was
schoon van gedaante, en schoon van
aangezicht.

7. En het geschiedde na deze din-

gen, «dat zijns heeren huisvrouwe hare

oogen op Jozef wierp, en zij zeide:

Lig bij my. a Spr. 7: 13.

8. Maar hij weigerde het en zeide

tot zijns heeren huisvrouwe: Zie, mijn

heere heeft geen kennisse met mij,

wat er in het huis zij ; en al wat h^f

heeft, dat heeft hij in mijne hand ge-

geven.
9. Niemand is grooter in dit huis

dan ik, en hij heeft voor mij niets ont-

houden dan u, daarin dat gij zijne-

huisvrouwe zijt ; hoe zoude ik dan dit

een zoo groot kwaad doen, en zondigen

tegen God ?
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10. En het geschiedde, als zij Jozef

dag op dag aanspral^, en hij naar haar
niet hoorde, om bij haar te liggen [en]

bij haar te zijn,

11. Zoo gebeurde het op zulk eenen
dag, dat hij in het huis kwam om zijn

werk te doen ; en niemand van de
lieden des huizes was daar binnens-

huis.

12. En zij greep hem bij zijn kleed,

zeggende: Lig bij mij. En hij liet zijn

kleed in hare hand en vluchtte, en ging
uit naar buiten.

13. En het geschiedde, als zij zag, dat

hij zijn kleed in hare hand gelaten had,

en naar buiten gevlucht was,
14. Zoo riep zij de lieden van haar

huis, en sprak tot hen, zeggende : Ziet,

hij heeft ons den Hebreeuwschen naan
ingebracht, om met ons te spotten

;

hij is tot mij gekomen, om bij mij te

liggen, en ik heb geroepen met luider

stemme.
15. En het geschiedde, als hij hoorde,

dat ik mijne stem verhief, en riep, zoo
liet hij zijn kleed bij mij, en vluchtte,

en ging uit naar buiten.

16. En zij leide zijn kleed bij zich,

totdat zijn heere in zijn huis kwam.
17. Toen sprak zij tot hem naar die-

zelfde woorden, zeggende: DeHebreeuw-
sche knecht, dien gij ons hebt inge-

bracht, is tot mij gekomen, om met
mij te spotten;

18. En het is geschied, als ik mijne
stem verhief en riep, dat hu zijn kleed
bij mij liet, en vluchtte naar buiten.

19. En het geschiedde, als zijn heere
de woorden zijner huisvrouwe hoorde,
die zij tot hem sprak, zeggende: Naar
deze zelfde woorden heeftmij uw knecht
gedaan; zoo ontstak zijn toorn.

20. En Jozefs heere nam hem, en
leverde «hem in het gevangenhuis, ter

plaatse, waar des konings gevangenen
gevangen waren. Alzoo was hij daar
in het gevangenhuis. a Ps. 105: is.

21. Doch de HEERE was met Jozef,

en wendde [zijne] goedertierenheid tot

hem, en gaf hem genade in de oogen
des oversten van het gevangenhuis.

22. En de overste van het gevangen-
huis gaf alle de gevangenen, die in het
gevangenhuis waren, in Jozefs hand;
en al wat zij daar deden, deed hij.

^ 23. De overste van het cevajiganhuis

zag gansch op geen ding, dat in zijne

hand was, overmits dat de HEERE met
hem was; en wat hij deed, dat deed
de HEERE wel gedijen.

E.

HET XL KAPITTEL.

n het geschiedde na deze dingen,

dat de Schenker des konings van Egypte,
en de Bakker, zondigden tegen hunnen
heere, tegen den koning van Egypte

;

2. Zoodat Pharaö zeer toornig werd
op zijne twee hovelingen, op den over-

ste der schenkers en op den overste
der bakkers.

3. En hij leverde ze in bewaring,
ten huize des oversten der trawanten,
in het gevangenhuis, ter plaatse waar
Jozef gevangen was.

4. En de overste der trawanten be-

stelde Jozef bij hen, dat hij ze diende;
en zij waren [sommige] dagen in be-

waring.
5. Zij droomden nu beiden eenen

droom, elk zijnen droom, in éénen nacht,

elk naar de uitlegginge zijns drooms,
de Schenker en de Bakker, die des ko-

nings van Egypte waren, die gevan-
gen waren in het gevangenhuis.

'

6. En Jozef kwam des morgens tot

hen, en hij zag ze aan, en zie, zij wa-
ren ontsteld.

7. Toen vraagde hij den hovelingen
van Pharaö, die bij hem waren in

hechtenis van het huis zijns heeren,

zeggende: Waarom zijn uwe aange-
zichten heden kwalijk gesteld?

8. En zij zeiden tot hem : Wij hebben
eenen droom gedroomd, en er is nie-

mand, die hem uitlegge. En Jozef zeide

tot hen: Zijn de uitleggingen niet Godes?
vertelt [ze] mij toch.

9. Toen vertelde de overste der schen-

kers Jozef zijnen droom, en hij zeide

tot hem: In mijnen droom, zie, zoo

was een .wijnstok voor mijn aangezicht;

10. En aan den wijnstok waren drie

ranken; en hij was als bottende, zijn

bloeisel ging op, zijne trossen brachten
rijpe druiven voort.

11. En Pharaö's beker was in mijne
hand-; en ik nam die druiven, en drukte
ze uit in Pharaö's beker, en ik gaf den
beker op Pharaö's hand.

12. Toen zeide Jozef tot hem: Dit is

zijne uitlegging; ^9 drie ranken z'jn

dr.io., dagp.n
;
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13. Binnen nog drie dagen zal Pha-
raö uw hoofd verheffen, en zal ii in

uwen staat herstellen, en gij zultPha-
raö's beker in zijne hand geven, naar
de vorige wijze, toen gij zijn Schen-
ker waart.

14. Doch gedenk mijner bij uzelven,
wanneer het u wol gaan zal, en doe
toch weldadigheid aan mij, en doe van
mij melding bij Pharaö, en maak, dat
ik uit dit huis kome.

15. Want ik ben diefelijk ontstolen
uit der Hebreen land; en ook heb ik

]iier niets gedaan, dat zij mij in dezen
kuil gezet hebben.

16. Toen de overste der bakkers zag,

dat hij eene goede uitlegging gedaan
had, zoo zeide hij tot Jozef: Ik was
ook in mijnen droom, en zie, drie ge-

traliede korven waren op mijn lioofd.

17'. En in den oppersten korf was
van alle spijze van Pharaö, die bak-

kerswerk is ; en het gevogelte at die

uil den korf, van boven mijn hoofd.

18. Toen antwoordde Jozef, en zeide:

Dit is zijne uitlegging: De drie korven
zijn drie dagen;

19. Binnen nog drie dagen zal Pha-
raö uw hoofd verheiïen van boven u,

en hij zal u aq,n een hout hangen, en
het gevogelte zal uw vleesch van bo-

ven u eten.

20. En het geschiedde ten derden
dage, ten dage van Pharaö's geboorte,

dat hij allen' zijnen knechten eenen
maaltijd maakte; en hij verhief het
lioofd des oversten der schenkers, en
liet hoofd des oversten der bakkers, in

liet midden zijner knechten.
21. En hij deed den overste der schen-

kers wederkeeren tot zijn schenkambt,
zoodat hij den beker op Pharaö's hand
gaf;

22. Maar den overste der bakkers hing
hij op; gelijk Jozef hun uitgqlegd had.

23. Doch' de overste der schenkers
gedacht aan Jozef niet, maar vergathem.

HET XLI KAPITTEL.

.rjn het geschiedde ten einde van twee
volle jaren, dat Pharaö droomde, en
zie, hij stond aan de rivier.

2. En zie, er kwamen op lüt die ri-

vier zeven koeien, schoon van aanzien

en vet A'^an yleÊSch. en 7Ji breidden in

liet gras.

3. En zie, zeven andere koeien kw;-.-

men na die op uit de rivier, leelijkvan
aanzien en dun van vleesch; en '/.['

stonden bij [de andere] koeien aan de::

oever van de rivier,

4. En die koeien, leelijk van aanzien
en dun van vleesch, aten op die zeven
koeien, schoon van aanzien en vet.

Toen ontwaakte Pharaö.
5. Daarna sliep hij en droomde an-

dermaal ; en zie, zeven aren rezen op,

in éénen halm, vet en goed.

6. En zie, zeven dunne en van den
oostenwind verzengde aren, schoten na
deze uit.

7. En de dunne aren verslonden de
zeven vette en volle aren. Toen ont-

waakte Pharaö, en zie, het was een
droom.

8. En het geschiedde in den morgen-
stond, dat zijn ge«t verslagen was,

en hij zond henen, en «riep alle de
too venaars van Egypte, en alle de wij-

zen, die daarin waren ; en Pharaö ver-

telde hun zijnen droom; maar er was
niemand, die hem aan Pharaö uitleide.

a Dan. 2: 2.

9. Toen sprak de overste der schen-

kers tot Pharaö, zeggende: Ik gedenk
heden aan mijne zonden.

10. Pharaö was zeer vertoornd op

zijne dienaars, en leverde mij in bewa-
ring ten huize van den overste der tra-

wanten, mij en den overste der bakkers.

11. En oin éénen nacht droomden
wij eenen droom, ik en hij; wij droom-

den, elk naar de uitlegginge zijns

droom S. a Gen. 40: 5.

12. En aldaar was bij ons een He-

breenwsch jongeling, een knecht van

den overste der trawanten ; en wij ver-

telden ze hem, en hij leide ons onze

droomen uit, aan een ieder leide hij

ze uit naar zijnen droom.
13. En gelijk hij ons uitleide, alzoo

is het geschied. Mi,j heeft hij hersteld

in mijnen staat en hem gehangen.

14. Toen zond Pharaö "en riep Jozef,

en zij deden hem haastelijk uit den

kuil komen. En men schoor hem en men
veranderde zijne kleederen, en hij kwam
tot Pharaö. a rs. 105: 20. Dan. 2: 25.

15. En Pharaö sprak tot Jozef: Ik

heb eenen droom gedroomd, en er is

niemand, die hem uitlegge; maar ik

heb van u hooren zeggen, [als] gü
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•eenen droom hoort, dat gij hem uitlegt,

16. En Jozef antwoordde Pharaö, zeg-

gende: Het is buiten mij. GodzalPha-
raö's welstand aanzeggen,

11. Toen sprak Pharaö tot Jozef:

Zie, in mijnen droom stond ik aan den
oever der rivier;

18. En zie, er kwamen op uit de ri-

vier zeven koeien, vet van vleesch en
schoon van gedaante, en zij weidden
in het gras.

19. En zie, zeven andere koeien kwa-
men op na deze, mager en zeerleelijk

van gedaante, rank van vleesch. Ik

heb diergelijke van leeUJkheid niet ge-

zien in den ganschen Egyptelande.
20. En die ranke en leeiijke koeien

-at^n die eerste zeven vette koeien op
;

21. Dewelke in haren buik inkwa-
men; maar, men merkte niet, dat zij

in haren buik ingekomen waren; want
haar aanzien was leelijk, gelijk als in den
beginne. Toen ontwaakte ik.

22. Daarna zag ik in mijnen droom,
en zie, zeven aren rezen op in éénen
halm, vol en goed.

23. En zie, zeven dorre, dunne [en]

van den oostenwind verzengde aren
schoten na deze uit;

24. En de zeven dunne aren verslon-

den die zeven goede aren. En ik heb het
den toovenaars gezegd, maar er was
niemand, die het mij verklaarde.

25. Toen zeide Jozef tot Pharaö: Pha-
raö's droom die is één. Hetgene God is

doende, heeft Hij Pharaö te kennen
gegeven.

:' 26. Die zeven schoone koeien zijn

zeven jaren ; die zeven schoone aren
zijn ook zeven jaren. De droom die iséén.

27. En die zeven ranke en leeiijke

koeien,- die na gene opkwamen, zijn

zeven jaren; en die zeven ranke, van
den oostenwind verzengde aren zullen
zeven jaren des hongers wezen.

28. Dit is het woord, hetw^elk ik tot

Pharaö gesproken heb; hetgene dat God
is doende, heeft Hij Pharaö vertoond.

29. Zie, de zeven aankomende jaren,
zal er groote overvloed in het gansche
land van Egypte zijn.

30. Maar na deze zullen er opstaan
zeven jaren des hongers; dan zal in

het land van Egypte al die overvloed
vergeten w'orden, en de honger zal het
land verteren.

31. Ook zal de overvloed in het land

niet gemerkt worden, vanwege dienzel-

ven honger, die daarna wezen zal;

want hij zal zeer zwaar zijn.

32. En aangaande dat die droom aan
Pharaö ten tweeden male is herhaald,

is, omdat de zake van God vast besloten

is, en dat God haast, om ze te doen,

33. Zoo zie nu Pharaö naar eenen
verstandigen en wijzen man, en zette

hem over het land van Egypte.
34. ï^haraö doe [zoo], en bestelle op-

zieners over het land, en neme het

vijfde deel des lands van Egypte in

de zeven jaren des overvloeds.

35. En dat zij alle spijze van deze
aankomende goede jaren verzamelen,
en koren opleggen, onder de hand van
Pharaö, tot spijze in de steden, en be-

waren het.

36. Zoo zal de spijze zijn tot voor-

raad voor het land, voor zeven jaren

des hongers, die in Egypteland wezen
zullen, opdat het land van honger niet

verga.

37. «En dit woord was goed in de
oogen van Pharaö, en in de oogen aller

zijner knechten. a Hand. 7: lo.

38. «Zoo zeide Pharaö tot zijne knech-

ten: Zouden wij wel eenen man vin-

den als dezen, in welken Gods Geest zij?

a Ps. 105: 22.

39. Daarna zeide Pharaö tot Jozef:

Naardien God u dit alles heeft kond
gedaan, zoo is er niemand [zoo] ver-

standig en wijs, als gij.

40. Gij zult «over mijn huis zijn, en
op uw bevel zal al mijn volk [de hand]

kussen; alleen dezen troon zal ik groo-

ter zijn dan gij. a Ps. 105: 21.

41. Voorts sprak Pharaö tot Jozef:

Zie, ik heb u over gansch Egypteland
gesteld.

42. En Pharaö nam zijnen ring van
zijne hand af en deed hem. aan Jozefs

hand, en liet hem fijne linnen kleede-

ren aantrekken, en leide eene gouden
keten aan zijnen hals.

43. En hy deed hem rijden op den
tweeden wagen, dien hij had; en zij rie-

pen voor zijn aangezicht: Knielt! Alzoo
stelde hij hem over gansch Egypteland.

44. En Pharaö zeide tot Jozef: Ik

ben Pharaö; doch zonder u zal niemand
zijne hand of zijnen voet opheffen in

gansch Egypteland.
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45. En Pharao noemde Jozefs naam
Zaphnath Paanéah, en gaf hem A'snath,
de dochter van Potiphéra, overste van
On, tot eene vrouwe. En Jozef toog
uit door het land van Egypte.

46. Jozef nu was dertig jaar oud,
als hij stond voor het aangezicht van
Pharaö, koning van Egypte. En Jozef
ging uit van Pharaö's aangezicht, en
hij toog door gansch Egypteland.

47. En het land bracht voort in de
zeven jaren des overvloeds bij hand-
vollen.

48. En hij vergaderde alle spijze der
zeven jaren, die in Egypteland was,
en deed de spijze in de steden; de
spijze van het veld van elke stad, het-

welk rondom haar was, deed hij daar
binnen.

49. Alzoo bracht Jozef bijeen zeer
veel koren, als het zand der zee, totdat
men ophield te tellen, want des was
geen getal.

50. «En Jozef werden twee zonen
geboren, eer er een jaar des hongers
aankwam, die A'snath, de dochtervan
Potiphéra, overste van On, hem baarde.

a Gen. 46: 20; 48: 5.

51. En Jozef noemde den naam des
eerstgeborenen Manasse. Want, [zeide

hij], God heeft mij doen vergeten al

mijne moeite en het gansche huis mijns
vaders.

52. En den naam des tweeden noemde
hij Ephraïm. Want, [zeide hij], God heeft
mij doen wassen in het land mijner
verdrukking.

53. Toen eindigden de zeven jaren
des overvloeds, die in Egypte geweest
was.

54. «En de zeven jaren des hongers
begonnen aan te komen, gelijk als Jo-

zef gezegd had. En er was honger in

alle de landen, maar in gansch Egypte-
land was brood, a Gen. 45: 6. Ps. 105: 16.

55. Als nu gansch Egypteland hon-
gerde, riep het volk tot Pharaö om
brood. En Pharaö zeide tot alle Egy'p
tenaren: Gaat tot Jozef, doet wat hij

u zegt.

56. Als dan honger over het gansche
land was, zoo opende Jozef alles, waarin
[iets] was, en verkocht aan de Egypte-
naren ; want de honger werd in Egyp-
teland sterk.

57. En alle landen kwamen in Egypte

tot Jozef, om te koopen ; want de hon-
ger was in alle landen sterk.

HET XLII KAPITTEL.

Toen Jakob zag, dat er koren in Egypte
was, zoo zeide Jakob tot zijne zonen ;

Waarom ziet gij op malkanderen?
2. Voorts zeide hij: Ziet, «ik heb ge-

hoord, dat er koren in Egypte is; trekt
daarhenen af, en koopt ons [koren] van
daar, opdat wij leven en niet sterven.

a Hand. 7: 12.

3. Toen togen Jozefs tien broederen
af, om koren uit Egypte te koopen.

4. Doch Benjamin, Jozefs broeder^
zond Jakob niet met zijne broederen.
Want hij zeide: Opdat hem niet mis-
schien het verderf ontmoete!

5. Alzoo kwamen Israels zonen om
te koopen, onder degenen, die daar
kwamen: want de honger was in het
land Kanaan.

6. Jozef nu was Regent over dat
land ; hij verkocht aan al het volk des
lands. En Jozefs broederen kwamen
«en bogen zich voor hem [met^ de aan-
gezichten ter aarde. a Gen. 37: 7.

7. Als Jozef zijne broederen zag, zoo-

kende hij ze. Maar hij hield zich vreemd
tegen hen, en sprak hard met hen, en.

zeide tot hen: Van waar komt gij? En
zij zeiden: Uit het land Kanaan, om
spijze te koopen.

8. Jozef dan kende zijne broederen;
maar zij kenden hem niet.

9. Toen gedacht Jozef «aan de droo-

men, die hij van hen gedroomd had.

En hij zeide tot hen: Gij zijt verspieders,

gij zijt gekomen om te bezichtigen, waar
het land bloot is. a Gen. 37: 5.

10. En zij zeiden tot hem ; Neen, mijn
heere, maar uwe knechten zijn geko-

men, om spijze te koopen.
11. Wij allen zijn ééns mans zonen;

wij zijn te goeder trouw; uwe knech-

ten zijn geen verspieders.

12. En hij zeide tot hen : Neen, maar
gij zijt gekomen, om te bezichtigen, waar
het land bloot is.

13. En zij zeiden: Wij uwe knechten
waren twaalf gebroeders, ééns mans
zonen, in het land Kanaan; en zie, «de

kleinste is heden bij onzen vader ; doch
de één die is niet [meer], a Gen. 43: 29.

14. Toen zeide Jozef tot hen: Dat ia
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het, wat ik tot u gesproken heb, zeg-

gende: Gij zijt verspieders.

15. Hierin zult gij beproefd worden :

[Zoo waarlijk als] Pharaö leeft, indien gij

van hier zult uitgaan, tenzij dan, wan-
neer uw kleinste broeder herwaarts zal

gekomen zijn.

16. Zendt éénen uit u, die uwen broe-

der hale; maar weest gijlieden gevan-
gen, en uwe woorden zullen beproefd
worden, of de waarheid bij u zij. En
indien niet, [zoo ivaarlijk als] Pharaö
leeft, zoo zyt gij verspieders.

17. En hij zette ze samen drie dagen
in bewaring.

18. En ten derden dage zeide Jozef

tot hen: Doet dit, zoo zult gij leven;

ik vreeze God.
19. Zoo gij te goeder trouw zijt, zoo

zij één uwer broederen gebonden in

het huis uwer bewaring; en gaat gij

henen, brengt het koren voor den hon-
ger uwer huizen.

20. En «brengt uwen kleinsten broe-

der tot mij, zoo zullen uwe woorden
waar gemaakt worden; en gij zult

niet sterven. En zij deden alzoo.
a Gen. 43: 5; 44: 23.

21. Toen zeiden zij de een tot den
ander: Voorwaar, wij zijn schuldig aan
onzen broeder, wiens benauwdheid der
ziele wij zagen, toen hij ons om gena-
de bad, maar wij hoorden niet. Daar-
om komt deze benauwdheid over ons.

22. En Euben antwoordde hun, zeg-

gende : «Heb ik het tot u niet gezegd,
toen ik zeide : Zondigt niet aan dezen
jongeling? Maar gij hoordet niet; en
ook zijn bloed, ziet, het wordt gezocht.

a Gen. 37: 21, 22.

23. En zij wisten niet, dat het Jozef
hoorde : want er was een taalman tus-

schen hen.

24. Toen wendde hij zich om, van
hen af, en weende; daarna keerde hij

weder tot hen, en sprak tot hen, en
nam Simeon van hen, en bond hem
voor hunne oogen.

25. En Jozef gebood, dat men hunne
zakken met koren vullen zoude, ,en

dat men hun geld wederkeerde, een
iegelijk in zijnen zak, en dat men hun
teerkost gave tot den weg. En men
deed hun alzoo.

26. En zij laadden hun koren op
hunne ezels, en togen van daar.

27. Toen één [hunner] zijnen zak
opendeed, om zijnen ezel voeder te ge-

ven in de herberg, zoo zag hij zijn

geld, want zie, het was in den mond
van zijnen zak.

28. En hij zeide tot zijne broederen :

Mijn geld is wedergekeerd, daartoe

ook, ziet, het is in mijnen zak. Toen
ontging hunlieden het hart en zij ver-

schrikten, de een tot den ander zeg-

gende : Wat is dit, [dat] ons God ge-

daan heeft?
29. En zij kwamen in het land Ka-

naan, tot Jakob, hunnen vader ; en zQ

gaven hem te kennen al hun weder-

varen, zeggende :

30. Die man, de heere van dat land,

heeft hard met ons gesproken ; en h^
heeft ons gehouden als verspieders des

lands.

31. Maar wij zeiden tot hen : Wy
zijn te goeder trouw ; wij zijn geen ver-

spieders.

32. Onzer waren twaalf gebroeders,-

onzes vaders zonen; de één die is niet

[meer], en de kleinste is heden bij on-

zen vader in het land Kanaan.
33. En die man, de heere van dat

land, zeide tot ons : Hieraan zal ik be-

kennen, dat gijlieden te goeder trouw

züt: laat één uwer broederen bij mij^

en neemt voor den honger uwer hui-

zen, en trekt henen,

34. En brengt uwen kleinsten broe-

der tot mij; zoo zal ik weten, dat gg
geen verspieders zijt, maar dat gij te

goeder trouw zijt; uwen broeder zal ik

u wedergeven, en gij zult in dit Islyk!

handelen.
35. En het geschiedde, als zij hun-

ne «zakken ledigden, zie, zoo had een

iegelijk den bundel zijns gelds in zijneu

zak, en zij zagen de bundelen huns
gelds, zij en hun vader, en zij warea
bevreesd. a vers 25; Gen 44: 1.

36. Toen zeide Jakob, hun vader, tot

hen : Gij berooft mij van kinderen. Jo-

zef die is er niet, en Simeon die is er

niet, nu zult gij Benjamin wegnemen.
Alle deze dingen zijn tegen mij.

37. Toen sprak Ruben tot zijnen va-

der, zeggende : Dood twee mijner zo-

nen, zoo ik hem tot u niet wederbrenge.

Geef hem in mijne hand, en ik za;l

hem weder tot u brengen.
38. Maar hij zeide: Mijn zoon zal mot
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iilieaen niet aftrekken ; want zijn broe-

der is dood, en hij is alleen overge-

bleven. Zoo hem een verderf ontmoet-
te op den weg, dien gij zult gaan, zoo
zoiidt gij mijne grauwe haren met
droefenisse ten grave doen nederdalen.

HET XLIII KAPITTEL.

I)e honger nu werd zwaar in dcit land.

2. Zoo geschiedde het, als zij den
leeftocht, dien zij uit Egypte gebracht
hadden, opgegeten hadden, dat hun va-

der tot hen zeide : Keert wederom,
koopt ons een weinig spijze.

3. Toen sprak • Juda tot hem, zeg-

gende : Die man heeft ons op het hoog-

ste betuigd, zeggende: Gij zult mijn
aangezicht niet zien, tenzij dat uw
broeder met u zij.

4. Indien gij onzen broeder met ons
zendt, wij zullen aftrekken en u spijze

koopen.
5. Maar «indien gij [hem] niet zendt,

wij zullen niet aftrekken. Want die

man heeft tot ons gezegd : ^Gij zult

mijn aangezicht niet zien, tenzij dat
uw broeder met u zij.

a Gen. 42: 20. h Gen. 44: 23.

6. En Israël zeide : "Waarom hebt gij

zoo kwalijk aan mij gedaan, dat gij

dien man te kennen gaaft, of gij nog
een en broeder hadt?

7. En zij zeiden : Die man vraagde
zeer nauw naar ons en naar onze maag-
schap, zeggende: Leeft uw vader nog?
hebt gij nog eenen broeder? Zoo gaven
wij het hem te kennen, volgens diezelfde

woorden. Hebben v/ij juist geweten, dat

hij zeggen zoude: Brengt uwen broe-

der af?
8. Toen zeide .luda tot Israël, zijnen

vader : Zend den jongeling met mij,

zoo zullen wij ons opmaken en reizen,

opdat wij leven en niet sterven, noch
w\j, noch gij, noch onze kinderkens.

9. Ik zal borg voor hem zijn ; «van
mijne hand zult gij hem eischen. In-

dien ik hem tot u niet brenge en hem
voor uw aangezicht stelle, zoo zal ik

alle dagen tegen u gezondigd hebben.
a Gen. 44: 32.

10. Want hadden wij niet gezuimd,
voorwaar, wij waren aireede twee maal
wedergekomen.

11. Toen zeide Israël, hun vader, tot

hen: Is het nu alzoo, zoo doet dit:

neemt van het loffelijkste dezes lands
in uwe vaten, en brengt dien man een
geschenk henen af : een weinig bal-

sem, en een weinig honig, specerijen,

en mirre, terpentijnnoten, en aman-
delen,

12. En neemt dubbel geld in uwe
hand ; en brengt het geld, hetwelk in,

den mond uwer zakken wedergekeerd
is, weder in uwe hand ; misschien is

het eene feil.

13. Neemt ook uwen broeder mede; en
maakt u op, keert weder tot dien man.

14. En God, de Almachtige, geve u
barmhartigheid voor het aangezicht
van dien man, dat hij uwen anderen
broeder en Benjamin met u late gaan.
En mij aangaande, als ik van kinderen
beroofd ben, zoo ben ik beroofd.

15. En die mannen namen dat ge-

schenk en namen dubbel geld in hunne
hand, en Benjamin. En zij maakten
zich op en togen af naar Egypte, en
zij stonden voor Jozefs aangezicht.

16. Als Jozef Benjamin met hen zag,

zoo zeide hij tot dengene, die over zijn

huis was : Breng deze mannen naar
het huis toe, en slacht slachtvee, en
maak [het] gereed ; want deze mannen
zullen te middag met mij eten.

17. De man nu deed, gelijk Jozef ge-

zegd had ; en de man bracht deze man-
nen ten huize Jozefs.

18. Toen vreesden deze mannen, om-
dat zij ten huize Jozefs gebracht wer-

den, en zeiden : Ter oorzake van dat

geld, dat in het begin in onze zakken
wedergekeerd is, worden wij ingebracht,

opdat hij ons overrompele, en ons

overvalle, en ons tot slaven neme, met
onze ezelen.

19. Daarom naderden zij tot dien

man, die over Jozefs huis was, en zij

spraken tot hem aan de deur van het huis,

20. En zij zeiden; Och, mijn hee-

re, «wij waren in het begin gewisselijk

afgekomen, om spijze te koopen.
a Gen. 42: 3.

21. Het is nu geschied, «als wij in

de herberg gekomen waren, en wij on-

ze zakken opendeden, zie, zoo was
ieders mans geld in den mond van
zijnen zak, ons geld in zijn gewicht;

en wij hebben dat wedergebracht in

onze hand a Gen. 42: 27, 35.
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22. Wij hebben ook ander geld in

onze hand afgebracht; om spijze te

koopen. Wij weten niet, wie ons geld

in onze zakken geleid heeft.
^

23. En hij zeide : Vrede zij ulieden,

vreest niet. Uw God en uws vaders

God heeft u eenen schat in uwe zak-

ken gegeven ; uw geld is tot mij ge-

komen. En hij bracht Simeon tot hen
uit.

24. Daarna bracht de man deze man-
nen in Jozefs huis, «en hij gaf water, en

zij wieschen hunne voeten ; hij gaf

ook hunnen ezelen voeder.
d Gen. IS: 4.

25. En zij bereidden het geschenk,

totdat Jozef kwam op dën middag;
want zü hadden gehoord, dat zij al-

daar brood eten zouden.
; 26. Als nu Jozef te huis gekomen
was, zoo brachten zij hem het geschenk,
hetvv-elk in hunne hand was, in het

huis ; en zij «bogen zich voor hem ter

aarde. d Gen. 37: 10; 42: 6.

27. En' hij vraagde ze naar [hunnen]

welstand, en zeide~: Is het wel met
iiw^en vader, den oude, waar gij van

' zeidet? leeft hij nog?
28. En zij zeiden .: Het is wel met uwen

knecht, onzen vader, -hij leeft nog. En
zij neigden het hoofd en bogen zich

neder.
29. En hij hief zijne oogen op, en

zag Benjamin, zijnen broeder, zijner

moeders zoon, en zeide : Is dit uw klein-

ste broeder, «waar gij tot mij van zei-

det ? Daarna zeide hij : Mijn zoon, God
zij U genadig. « Gen. 42: 13.

30. En Jozef haastte zich, want zijn
' ingewand ontstak jegens zijnen broe-

der, en hij zocht te weenen; en hij

ging in eene kamer, «en weende al-

daar, a Gen. 45:2.

31., Daarna wiesch hij zijn aangezicht,
en kwam uit; en hij bedwong zich-

zelven, en zeide: Zet brood op.

32. En zij richtten voor hem aan in

het bijzonder, en voor hen in het bij-

zonder, ,en voor de Egyptenaren, die

met hem aten, in het bijzonder; want
de Egyptenaars mogen geen brood eten
met de Hebreen, dewijl zulks den Egyp-
tenaren een gruwel is.

33. En zij zaten voor zijn aangezicht,
de eerstgeborene naar zijne eerstge-

boorte, en de jongere naar zijne jonk-

heid. Dies verwonderden zich de man-
nen onder malkan deren.

34. En hij langde hun van de gerech-

ten, die voor hem waren. Maar Benja-

mins gerecht was vijf maal grooter,

dan de gerechten van hen allen. En
zij dronken, en zij werden dronken
met hem.

HET XLIV KAPITTEL.

Tjn hij gebood dengene, die over zijn

huis was, zeggende : Vul de zakken
dezer mannen met spijze, naar dat zij

zullen kunnen dragen, en leg ieders

mans geld in den mond van zijnen

zak
;

2. En mijnen beker, den zilveren be-

ker, zult gij leggen in den mond van
den zak des kleinsten, met het geld

van zijn koren. En hij deed naar Jozefs

woord, hetwelk hij gesproken had.

3. Des morgens, als het licht. werd,

zoo liet men deze mannen trekken, hen
en hunne ezelen.

4. 'Zij zijn ter stad uitgegaan, zij wa-

ren niet verre gekomen, als Jozef tot

dengene, die oyer zijn huis was, zeide:

Maak u- op en jaag die mannen ach-

terna; en als gij ze zult achterhaald

hebben, zoo zult gij tot hen zeggen:

Waarom hebt gij kwaad voor goed ver-

golden?
5. Is het deze niet, waar mijn heere

uit drinkt? en waarbij hij [iets] zeker-

lijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk

gedaan, wat gij gedaan hebt.

6. En hij achterhaalde ze, en sprak

tot hen diezelve woorden.
7. En zij zeiden tot hem: Waarom

spreekt mijn heere zulke woorden ?

Het zij verre van uwe knechten, dat

zij zoodanig een ding doen zouden.

8. Zie, het geld, dat wij in den mond
onzer, zakken vonden, hebben wij tot

u uit den lande Kanaan wedergebracht:

hoe zouden wij dan uit uws heeren

huis zilver of goud stelen?

9. Bij denwelken van uwe knechten
hij gevonden zal worden, dat hij sterve;

eri ook zullen wij mijnen heere tot sla-

ven zijn.

10. En hij zeide: Dit zij nu ook al-

zoo, naar uwe woorden. Bij wien hij

gevonden wordt, die zij mijn slaaf, maar
gijlieden zult onschuldig zijn.
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11. En ZÜ haastten zich, en een
iegelijk zette zijnen zak af op de aar-

de, en een iegelijk opende zijnen zak.

12. En hij doorzocht, beginnende met
den grootste en voleindigende met den
kleinste. En die beker werd gevonden
in Benjamins zak.

13. Toen scheurden zij hunne klee-

deren ; en ieder man laadde zijnen
ezel op, en zij keerden weder naar de
stad.

14. En Juda kwam met zijne broe-

deren in Jozefs huis, want hij was nog
zelf aldaar. En zij vielen voor zijn aan-
gezicht neder ter aarde.

15. En Jozef zeide tot hen : Wat daad
is dit, die gij gedaan hebt? Weet gij niet,

dat zulk een man als ik [dat] zekerlijk

waarnemen zoude?
16. Toen zeide Juda: Wat zullen wij

tot mijnen heere zeggen? wat zullen

wij spreken? en wat zullen wij ons
rechtvaardigen? God heeft de onge-
rechtigheid uwer knechten gevonden

;

zie, wij zijn myns heeren slaven, zoo
wij, als hij, in wiens hand de beker
gevonden is.

17. Maar hij zeide: Het zij verre van
mij zulks te doen. Die man, in wiens
hand die beker gevonden is, die zal

mijn slaaf zijn; doch trekt gijlieden op
in vrede tot uwen vader.

18. Toen naderde Juda tot hem, en
zeide: Och mijn heere, laat toch uwen
knecht een woord spreken voor mijns
heeren ooren, en laat uwen toorn tegen
uwen knecht niet ontsteken: want gij

zijt even gelijk Pharaö.
19. Mijn heere vraagde zijnen knech-

ten, zeggende: Hebt gijlieden eenen
vader, of broeder?

20. Zoo zeiden wij tot mijnen heere:
Wij hebben eenen ouden vader, en
eenen jongeling des ouderdoms, den
kleinste, wiens broeder dood is, en hij

is alleen van zijne moeder overgeble-
ven, en zijn vader heeft hem lief.

21. Toen zeidet gij tot uwe knech-
ten: «Brengt hem af tot mtj, dat ik

mijn oog op hem sla. a Gen. 42: 15.

22. En wij zeiden tot mynen heere:
Die jongeling zal zijnen vader niet kun-
nen verlaten; indien hy zijnen vader
verlaat, zoo zal hij sterven.

23. Toen zeidet gij tot uwe knech-
ten : «Indien uw kleinste broeder met

u niet afkomt, zoo zult gij mijn aan-
gezicht niet meer zien. a Gen. 43: 3, 5.

24. En het is geschied, als wy tot
uwen knecht, mynen vader, opgetrok-
ken zijn, ' en wij hem mijns heeren
woorden verhaald hebben;

25. En dat onze vader gezegd heeft :

Keert, weder, koopt ons een weinig
spijze

;

26. Zoo hebben wy gezegd : Wy zul-

len niet kunnen aftrekken. Indien
onze kleinste broeder bij ons is, zoo
zullen wij aftrekken. Want wij zullen
diens mans aangezicht niet kunnen
zien, zoo deze onze kleinste broeder
niet bij ons is.

27. Toen zeide uw knecht, mijn va-
der, tot ons : Gijlieden weet, dat er
mij mijne huisvrouwe twee gebaard
heeft.

28. En de één is van mij uitge-

gaan, «en ik heb gezegd: Voorwaar,
hij is gewisselijk verscheurd geworden.
En ik heb hem niet gezien tot nu
toe. a Gen. 37:33,,

29. Indien gij nu dezen ook van my n'
aangezicht wegneemt, en hem een ver-

derf ontmoette, «zoo zoudt gij mijne'
grauwe haren met jammer ten grava
doen nederdalen. a Gen. 42: 38.

80. Nu dan, als ik tot uwen knecht,
mijnen vader, kome, en de jongeling '

niet bij ons is, (alzoo zijne ziele aan
dezes ziele gebonden is)

31. Zoo zal het geschieden, als hij
;

ziet, dat de jongeling er niet is, dat
hij sterven zal; en uwe knechten zul-

len de grauwe haren uws knechts, on-

zes vaders, met droefenisse ten grave
doen nederdalen.

32. Want uw knecht is voor dezen
jongeling borg bij mijnen vader, zeg-

,

gende : «Zoo ik hem tot u niet weder- !

brenge, zoo zal ik tegen mijnen vader
te allen dage gezondigd hebben.

a Gen. 43: 9.

33. Nu dan, laat toch uwen knecht
voor dezen jongeling mijns heeren

;

slaaf blijven, en laat den jongeling met '

zyne broederen optrekken.
34. Want hoe zoude ik optrekken

tot mijnen vader, indien de jongeling
j

niet met mij ware? opdat ik den jam-
;

mer niet zie, welke mijn vader over-
,

komen zoude.
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HET XLV KAPITTEL.

loen kon zich Jozef niet bedwingen
voor allen, die bij hem stonden, en hij

riep: Doet alle man van mij uitgaan!

En er stond niemand bij hem, als

Jozef zich aan zijne broederen beleend

maakte.
2. En hij verhief zijne stemme, met

weenen, zoodat het de Egyptenaars
hoorden, en dat het Pharaö's huis

hoorde.
3. En Jozef zeide tot zijne broede-

ren: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader
nog? En zijne broeders konden hem
niet antwoorden, want zij waren ver-

schrikt voor zijn aangezicht.

4. En Jozef zeide tot zijne broede-

ren : Nadert toch tot mij. En zij nader-

den : Toen zeide hij : «Ik ben Jozef, uw
broeder, Mien gij naar Egypte verkocht
hebt. a Hand. 7:13.

6 Gen. 37: 28. Ps. 105: 17. Hand. 7: 9.

5. Maar nu, «weest niet bekommerd,
en [de toorn] ontsteke niet in uwe
oogen, omdat gij mij hierhenen ver-

kocht hebt. Want God heeft mij voor
uw aangezicht gezonden, tot behoude-
nisse des levens. a Gen. 50: 19, 20, 21.

6. Want het zijn nu twee jaren des
hongers in het midden des lands; en
er zijn nog vijf jaren, in dewelke geene
ploeging noch oogst zijn zal.

7. Doch God heeft mij voor ulieder

aangezicht henen gezonden, om u een
overblijfsel te stellen op de aarde, en
om u bij het leven te behouden door
eene groote verlossing.

8. Nu dan, gij hebt mij herwaarts
niet gezonden, maar God zelf, die mij
tot Pharaö's vader gesteld heeft, en
tot eenen heere over zijn gansche huis,

en regeerder in het gansche land van
Egypte.

9. Haast u, en trekt op tot mijnen
vader, en zegt tot hem: Alzoozegtuw
zoon Jozef: God heeft mij tot eenen
heere over den ganschen Egyptelande
gesteld. Kom af tot my, en vertoef
niet.

10. En gi^j zult in den lande Gosen
wonen, en nabü mij wezen, gij en uwe
zonen, en uwer zonen zonen, en uwe
schapen, en uwe runderen, en al wat
gij hebt.

11. En ik zal u aldaar onderhouden ;

want er zullen nog vijf jaren des hon-

gers zijn, opdat gij niet verarmt, gij,

en uw huis, en alles wat gij hebt.

12. En ziet, uwe oogen zien het, en
de oogen mijns broeders Benjamins, dat

mijn mond tot u spreekt.

13. En boodschapt mijnen vader al

mijne heerlijkheid in Egypte, en alles

wat gij gezien hebt; en haast u, en «brengt
mijnen vader herwaarts af. a Hand. 7: 14.

14. En hij viel aan Benjamins, zijns

broeders, hals, en weende; en Benjamin
weende aan zijnen hals.

15. En hij kuste alle zijne broede-

ren , en hij weende over hen. En
daarna spraken zijne broeders met
hem.

16. Als dit gerucht in het huis Pha-
raö's gehoord werd, dat men zeide:

Jozefs broeders zijn gekomen, was het
goed in de oogen Pharaö's, en in de
oogen zijner knechten.

17. En Pharaö zeide tot Jozef: Zeg
tot uwe broederen: Doet dit: laadt uwe
beesten, en trekt henen, gaat naar het

land Kanaan;
18. En neemt uwen vader en uwe

huisgezinnen, en komt tot mij; en ik

zal u het beste van Egypteland ge-

ven, en gij zult het vette dezes lands

eten.

19. Gij zijt toch gevolmachtigd. Doet
dit, neemt u uit Egypteland wagenen
voor uwe kinderkens en voor uwe
vrouwen, en voert uwen vader, en
komt. •

20. En uw oog verschoone uw huis-

raad niet; want het beste van gansch
Egypteland, dat zal uwe zijn.

21. En de zonen Israels deden alzoo.

Zoo gaf Jozef hun wagenen, naar Pha-
raö's bevel ; ook gaf hij hun teerkost

op den weg.
22. Hij gaf hun allen, ieder een,

wisselkleederen ; maar Benjamin gaf hij

drie honderd zilverlingen en vijf wissel-

kleederen.

23. En zijnen vader desgelijks zond
hij tien ezelen, dragende van het beste

van Egypte, en tien ezelinnen, dragende
koren, en brood, en spijze voor zijnen

vader op den weg.
24. En hij zond zijne broeders he-

nen ; en zij vertrokken. En hy zeide tot

hen : Weest niet verstoord op malkan-
deren op den weg.
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25. En zij trokken op uit Egypte, en
zij kwamen in het land Kanaiin tot

hunnen vader Jakob.

26. Toen bóodsciiapten zij hem, zeg-

gende: Jozef leeft nog, ja ook is hij

regeerder in gansch Egypteland! Toen
bezweek zijn hart, want hij geloofde

ze niet.

27. Maar als zij tot hem gesproken
hadden alle de woorden van Jozef, die

hij tot hen gesproken had, en dat hij

de wagens zag, die Jozef gezonden had
om hem te voeren, zoo werd Jakobs,

huns vaders, geest levend.

28. En Israël, zeid

e

: Het is genoeg',

mijn zoon Jozef leeft nog !ik zal gaan,

en hem zien, eer ik sterve.

HET XLYI KAPITTEL.

lijn Israel verreisde met al wat hij

had, en hij kwam te Berséba, en hij

offerde offeranden' den God zijns vaders
Izaks.

2. En God sprak tot Israël in ge-

zichten des nachts, en zeide : Jakob,

Jakob i En hij zeide : Zie, [MerYhen ik.

o. En Hij zeide : «Ik ben die God,
UW'S vaders God ; vrees niet van af te

trekken naar Egypte, ^want Ik zal u

aldaar tot een groot volk zetten.

a Gen. 26: 24; 28: 13; 32 : 9. ö Gen. 13: 16;

16: 10; 17: 2; 22: 17; 26: 24; 35: 11; 48: 4.

4. «Ik zal met u aftrekken naar Egyp-
te, en Ik zal u doen [w/etZei-] optrekken,
mede optrekkende; en' Jozef zal zijne

hand op uwe oogen leggen. aNum. 20 : 15.

Deut. 10: 22. Joz. 24: 4, 5, 6.

Ps. 105: 23, 24, enz. Jes. 52: 4. Hos. 11: 1.

5. "Toen maakte zich Jakob op van
Berséba. En de zonen Israels voerden
Jakob, hunnen vader, en hunne kin-

derkens, en hunne vrouwen, op de
wagens, die Pharaö gezonden had, om
hem te voeren. «Hand. 7: 15.

6. En zij namen hun vee, en hunne
have , die zij in den lande Kanaan
verv/orven hadden, en zij kwamen
in Egypte, Jakob en al zijn zaad
met hem.

7. Zijne zonen, en de zonen zijner

zonen met hem, zijne dochteren, en
zijner zonen doehteren, en al zijn zaad
bracht hij met zich in Egypte.

8. «En dit zijn de namen der zonen
Israels, die in Egypte, kwamen :,.JnJs.ob

en zijne zonen. Do eerstgeborene Jakobar
Ruben. a Ex. 1: 2; 6: 1.3. Nam. 26: 5.

1 Kron. 5: 1, enz.; 6: 1, enz.; 7: 1, enz.; 8: 1, enz.

9. En Rubens zonen : Hanoch, eii

Pallu, en Hézron, en Carmi.
10. «En Simeons zonen: Jémuël, on

Jamin, en óhad, en Jachin. en Zóhar,
en Saul, de zoon eener Kanaanietischa
VrOUAVe.

'

. aEx.6:l4.1 Kron.4:21.

11. «En de zonen van Levi : Gérson,
Kéhath, en Merari. a 1 Kron. 6: 1.

12. En «de zonen van Juda: Er, en
Ónan, en Sela, en Pérez, en Zérah.
Doch Er en Ónan waren gestorven in

het land Kanaan; ''en Pérez' zonen
waren Hézron en Hamul.

a Gen. 38: 3, 4, 5. b 1 Kron. 2: 5.
,

13. En Tssaschars zonen : Ti'ila. en
Pr\a,en Job, en Simron.

14. En Zebulons zonen: - '>"' en
Élon, en Jahleêl.

15. Dit zijn Lea's zoufu, luc yjj .Ja-

kob gebaard heeftin Paddan-Aram, met
Dina, zijne dochter. Alle de zielen

zijner if.onen en zijner dochteren waren
drie en dertig.

16. «En Gads zonen: Zïphjon,

Chaggi, Schüni, en Ézbon, Éri, en Aródi,.

en Aréli. « 1 Kron. 5 : 11.

17. «En Asers zonen: I'mna, en I'sva^

en Tschvi, en Beri'a, en Sera, hunlieder

zuster; en de zonen van Beria : Héber,
en Malchiël. a 1 Kron. 7 : 30.

18. Dit zijn de zonen van Zilpa, «die

Laban aan zijne dochter Lea gegeven
had. En zij baarde Jakob deze zestien

zielen. a Gen. 29: 24.

19. De zonen van Rachel, Jakobs
huisvrouwe : Jozef, en Benjamin.

20. En «Jozef werden geboren in-

Egypteland : Manasse en Ephraïm, die

hem Asnath, de dochter van Po tiphéra,

den overste te On, baarde.
a Gen. 41 : 50 ; 48 : 5.

21. «En Benjamins zonen : Béla,_ Bé-

cher, en Asbel, Géra, en Naa'man, Échi,.

en Ros, Miippim, en Hiippim, en Ard.
a 1 Kron. 7: 6; 8: 1.

22. Dit zijn Rachels zonen, die Jakob
geboren zijn , al te zamen veertien

zielen.

23. En Dans zonen : Chüsim.
24. «En de zonen van Naphthali :

Jachzeël, en Giini, en Jézer, en Sil-

lem. a 1 Kron. 7: 13.

25. Dit zijn de zonen van Bil ha. «di»
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Laban aan zijne dochter Eachol gege-
ven had. En zij baarde ze Jakob ; zij

waren allen zeven zielen, a Gen. 29: 29.

26. Alle de zielen, die met Jakob in

Egypte kwamen, uit zijne heup gespro-
ten, uitgenomen de vrouwen der zonen
Jakobs , waren allen zes en zestig

zielen.

27. En Jozefs zonen, die hem in Egyp-
te geboren zijn, waren twee zielen. «Alle
de zielen des huizesJakobs,diein Egypte
kwamen, waren zeventig.

a Dent. 10 : 22. Hand. 7 : 14.

28. En hij zond Jnda voor zijn aan-
gezicht henen tot Jozef, om voor zijn

aangezicht aanwijzing te doen naar
Gosen; en zij kwamen in het land
Gosen.

29. Toen spande Jozef zijnen wagen
aan, en toog op, zijnen vader Israël te

gemoet naar Gosen. En als hij zich aan
hem vertoonde, zoo viel hij hem aan
zijnen hals, en weende lang aan zijnen
lials.

30. En Israël zeide tot Jozef : Dat ik
nu sterve, nadat ik uw aangezicht ge-
zien heb, dat gij nog leeft!

31. Daarna zeide Jozef tot zijne broe-
deren, en tot zijns vaders huis: Ik zal
optrekken en Pharaö boodschappen, en
tot hem zeggen : Mijne broeders en
mijns vaders huis, die in het land Ka-
naiin waren, zijn tot mij gekomen.

32. En die mannen zijn schaapher-
ders, want het zijn mannen, die met
vee omgaan; en zij hebben hunne scha-
pen, en hunne runderen, en al wat zij

hebben, medegebracht.
33. Wanneer het nu geschieden zal,

dat Pharaö ulieden zal roepen, en zeg-
gen: Wat is uwe hanteering?

34. Zoo zult gij zeggen : Uwe knech-
ten zijn mannen, die van onze jeugd
af tot nu toe met vee omgegaan heb-
ben, zoo w\\ als onze vaders; opdat gij

in het land Gosen moogt wonen: «want
alle schaapherder is den Egyptenaren
een gruwel. a Gen. 43: 32. Exod. 8: 26.

HET XLVII KAPITTEL.

loen kwam Jozef, en boodschapte
Pharaö, en zeide: Mijn vader, en mijne
broeders, en hunne schapen, en hunne
runderen, met alles wat zij hebben,
^ijn gekomen uii den lande Kanaan;|

acn zie, zij zijn in het land Gosen,
a Gen. 45: 10.

2. En hij nam een deel zijner broe-
deren, [te weten] vijf mannen, en hij

stelde ze voor Pharaö's aangezicht,
3. Toen zeide Pharaö tot zijne broe-

deren: Wat is uwe hanteering? En zij

zeiden tot Pharaö: «Uwe knechten zijn

schaapherders, zoo wij als onze va-
ders, a Gen. 46: 34.

4. Voorts zeiden zij tot Pharaö: Wij
zijn gekomen, om als vreemdelingen
in dezen lande te wonen, want er is

geene weide voor de schapen, die uwe
knechten hebben, dewijl de honger
zwaar is in het land Kanaan. En nu,
laat toch uwe knechten in den lande
Gosen wonen.

5. Toen sprak Pharaö tot Jozef, zeg-
gende: Uw vader en uwe broeders zijn

tot u gekomen;
6. Egypteland dat is voor uw aange-

zicht; doe uwen vader en uwe broeders
in het beste van het land wonen ; laat ze
in het land Gosen wonen, en zoo gij

weet, dat er onder hen kloeke mannen
zijn, zoo zet ze tot veemeesters over
hetgene dat ik heb.

7. En Jozef bracht zijnen vader Ja-
kob mede, en stelde hem voor Pha-
raö's aangezicht. En Jakob zegende
Pharaö.

8. En Pharaö zeide tot Jakob: Hoe
vele zijn de dagen der jaren uws levens?

9. En Jakob zeide tot Pharaö: De da-
gen der jaren «mijner vreemdeling-
schappen zijn honderd en dertig jaren.
Weinig en kwaad zijn de dagen der
jaren mijns levens geweest, en hebben
niet bereikt de dagen van de jaren des
levens miiner vaderen, in de dagen
hunner vreemdelingschappen.

a Ps. 119: 19. Hebr. 11: 9, 13.

10. En Jakob zegende Pharaö, en
ging uit van Pharaö's aangezicht.

11. En Jozef bestelde voor Jakob en
voor zijne broederen woningen, en hij

gaf hun eene bezittinge in Egypteland,
in het beste van het land, in het land
van Raméses, gelijk als Pharaö gebo-
den had.

12. En Jozef onderhield zijnen vader,
en zijne broeders, en het gansche huis
zijns vaders, met brood, tot den mond
der kinderkens toe.

13. En er was geen brood in het
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gansche land, want de honger was zeer
zwaar; zoodat het land van Egypte en
het land Kanaan raasden vanwege dien
honger.

14. Toen verzamelde Jozef al het
geld, dat in Egypteland en In het land
Kanaan gevonden werd, voor het koren,
dat zy kochten; en Jozef bracht dat
geld in Pharaö's huis. ;:

15. Als nu het geld uit Egypteland
en uit het land Kanaan verdaan was,
kwamen alle de Egy'ptenaars tot Jozef,

zeggende: Geef ons brood, wantwaarom
zouden wij in uwe tegenwoordigheid
sterven? want het geld ontbreekt.

16. En Jozef zeide: Geeft uw vee,

zoo zal ik het u geven voor uw vee,

indien het geld ontbreekt.
17. Toen brachten zij hun vee tot

Jozef. En Jozef gaf hun brood voor
paarden, en voor het vee der schapen,
en voor het vee der runderen, en voor
ezels. En hij voedde ze met brood dat-

zelve jaar, voor al hun vee.

18. Toen datzelve jaar voleind was,
zoo kwamen zij tot hem in het tweede
jaar, en zeiden tot hem: Wij zullen

het voor mijnen hcere niet verbergen
;

alzoo het geld verdaan is, en de bezit-

ting der beesten [gekomen] aan mijnen
heere, zoo is er niets anders overgeble-

ven voor het aangezicht mijns heeren,

dan ons lichaam en ons land.

19. Waarom zullen wy voor uwe
oogen sterven, zoo wij als ons land*?

Koop ons en ons land voor brood; zoo

zullen wij en ons land Pharaö dienst-

baar zijn; en geef zaad, opdat wij leven,

en niet sterven, en het land niet woest
worde.

20. Alzoo kocht Jozef het geheele

land van Egypte voor Pharaö. Want de

Egyptenaars verkochten een ieder zij

nen akker, dewijl de honger sterk over

hen geworden was. Zoo werd het land
Pharaö's eigen.

21. En het volk aangaande, dat zette

hij over in de steden, van het ééne
uiterste der palen van Egypte, tot hot

andere uiterste daarvan.
22. Alleen het land der priesteren

kocht hij niet. Want de priesters had-

den hun bescheiden deel van Pharaö,
en zy aten hun bescheiden deel, het
welk hun Pharaö gegeven had; daarom
verkochten zij hun land niet.

23. Toen zeiae Jozef tot het volkr
Ziet, ik heb heden u en uw land ge-
kocht voor Pharaö; ziet, daar is zaad
voor u, opdat gij het land bezaait.

24. Doch met de inkomsten zal het
geschieden, dat gij Pharaö het vijfde-

deel zult geven, en de vier deelen
zullen voor u zijn, tot zaad des velds^

en tot uwe spijze en dergenen, die in

uwe huizen zijn, en om te eten voor-

uwe kinderkens.
25. En zij zeiden : Gij hebt ons leven

behouden. Laat ons genade vinden in
mijns heeren oogen, en wij zullen Pha-
raö's knechten zijn.

26. Jozef dan stelde ditzelve in tot

eene wet, tot dezen dag, over het land
van Egypte, dat Pharaö het vijfde deel

zoude hebben; behalve dat alleen het
land der priesteren van Pharaö niet

werd.
27. Zoo woonde Israël in het land

van Egypte, in het land Gosen. En zij

stelden zich tot bezitters daarin, en
zij werden vruchtbaar, en vermeerder-
den zeer.

28. En Jakob leefde in het land van
Egypte zeventien jaar; zoodat de dagen
van Jakob, de jaren zijns levens, ge-

weest zijn honderd en zeven en veer--

tig jaar. -

'

29. Als nu de dagen Israels nader-

den, dat hij sterven zoude, zoo riei>

hij zijnen zoon Jozef, en zeide tot hemr
Indien ik nu genade gevonden heb in

uvve oogen, zoo aleg toch uwe hand.

onder myneheup, en doe weldadigheid
en trouwe aan mij, en begraaf mij

toch niet in Egypte, o Gen. 24: 2.

80. Maar dat ik bij mijne vaderen
ligge. Hierom zult gij mij uit Egypte
voeren, en mij in hun graf begra-

ven. En hij zeide: Ik zal doen naar
uw woord.

31. En hy zeide: Zweer mij. En h^
zwoer hem. «En Israël boog zich naar

het hoofdeinde van het bed.
a Hebr. 11; 21.

HET XLVIII KAPITTEL.

Het geschiedde nu na deze dingen,

dat men Jozef zeide: Zie, uw vader is

krank. Toen nam hij zijne twee zonea
met zich, Manasse en Ephraïm.

2. En men boodschapte Jnkob, sa.
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men zeide: Zie, uw zoon Jozef komt
tot u. Zoo versterkte zich Israël en
zat op het bed.

3. Daarnazeide Jakob tot Jozef: God,
«de Almachtige, is ^mij verschenen te

Luz, in den lande Kanailn, en Hij heeft

mij gezegend;
a Gen. 17: 1. b Gen. 35: 6.

4. En Hij heeft tot mij gezegd: «Zie,

Ik zal u vruchtbaar maken, en u ver-

menigvuldigen, en u tot eenen hoop
van volkeren stellen; en Ik zal uwen
zade na u dit land tot eene eeuwige
bezittinge geven. a Gen. 28: 3; 35: 11.

5. Nu dan, uwe twee zonen, «die u
in Egypteland geboren waren, eer ik in

Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne.
Ephraïm en Manasse zullen mijne zijn,

als Ruben en Simeon.
a Gen. 41: 50; 46: 20.

6. Maar uw geslacht, dat gij na hen
zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zul-

len naar hunner broederen naam ge-

noemd worden in hun erfdeel.

7. Toen ik nu van Paddan kwam,
«zoo is Rachel bij mij gestorven in het
land Kanaan, op den weg, als het nog
eene kleine streek lands was om tot

Éphrath te komen; en ik begroef ze

aldaar aan den weg van Éphrath, het-

welk is Bethlehem. a Gen. 35: ]9.

8. En Israël zag de zonen van Jozef,

en zeide: "Wiens zijn deze?
9. En Jozef zeide tot zijnen vader:

Zij zijn mijne zonen, die mij God hier

gegeven
,
heeft. En hij zeide: Breng ze

toch tot mij, dat ik ze zegene.
10. Doch Israels oogen waren zwaar

van ouderdom, hij kon niet zien. En
hij deed ze naderen tot zich; toen
kuste hij ze, en omhelsde ze.

11. En Israël zeide tot Jozef: Ik had
niet gemeend uw aangezfcht te zien;

maar zie. God heeft mij ook uw zaad
doen zien.

12. Toen deed ze Jozef uitgaan van
zijne knieën; en hij boogzich voor zijn

aangezicht neder ter aarde.

13. En Jozef nam die beiden, Ephra-
ïm met zijne rechterhand, tegenover
Israels linkerhand, en Manasse met
zijne linkerhand, tegenover Israels rech-

terhand, en hij deed ze naderen tot

hem.
14. Maar Israël strekte zijne rechter-

hand uit, en leide ze op Ephraïms

hoofd, hoewel hij de minste was, en
zijne linkerhand op Manasse's hoofd.

Hij bestierde zijne handen voorbedach-

teiijk ; want Manasse was de eerst-

geborene.
15. En hij «zegende Jozef, en zeide-:

De God, voor wiens aangezichte mijne
vaders Abraham en Izak gewandeld
hebben, die God, die mij gevoed heeft,

van dat ik was, tot op dezen dag,
a Hebr. 11: 21.

16. «Die Engel, die mij verlost heeft

van alle kwaad, zegene deze jongeren,

en dat in hen mijn naam genoemd
worde, en mijner vaderen Abrahams
en Izaks naam, en dat zij vermenig-
vuldigen als visschen in menigte, in

het midden des lands.
a Gen. 31: 42; 32: 1,

17. Toen Jozef zag, dat zijn vader

zijne rechterhand op Ephraïms hoofd

leide, zoo was het kwaad in zijne oogen,

en hij ondervatte zijns vaders hand.,

om die van Ephraïms hoofd op Ma-

nasse's hoofd af te brengen.

18. En Jozef zeide tot zijnen vader:

Niet alzoo, mijn vader, want deze is

de eerstgeborene, leg uwe rechterhanil

op zijn hoofd.

19. Maar zijn vader weigerde het, eE

zeide: Ik weet het, mijn zoon, ik weet
het; hij zal ook tot een volk worden,

en hij zal' ook groot worden; maar
nochtans zal zijn kleinste broeder groo-

ter worden dan hij, en zijn zaad zai

«eene volle menigte van volkeren wor-

den, a Paith 4: 11, 12.

20. Alzoo zegende hlJ ze te dien dage,

zeggende: In u zal Israël zegenen,

zeggende: «God zette u als Ephraïm
en als Manasse. En hij zette Ephraïm
vóór Manasse. a Jer. 31: 20.

21. Daarna zeide Israël tot Jozef:

Zie, ik sterf; maar God zal met ulieden

wezen, en Hij zal u wederbrengen in

het land uwer vaderen.

22. «En ik heb u een stuk lands ge-

geven boven uwe broederen, ^hetwelk

ik met mijn zwaard en met mijnen boog
uit der Amorieten hand genomen heb..

a Joz. 13: 7; 16: 1; 17: 1. h Joz. 24: 8. .\

HET XLIX KAPITTEL.

Ijaarna riep Jakob zijne zonen, en h^
zeide: Verzamelt u, en ik zal u vep
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kondigen, hetgene u in dc navolgende
dagen wedervaren zal.

2. Komt samen en hoort, gij zonen Ja-

kobs, en hoort naar Israël, uwen vader.

3. Ruben, gij zijt «mijn eerstgeborene,
mijne kracht en het begin mijner macht;
de voortreffelijkste in hoogheid, en de
voortreffelijkste in sterkte, a Gen. 29: 32.

4. Snelle afloop als der wateren, gij zult

de voortreffelijkste niet zijn; «want gij

hebt uws vaders leger beklommen; toen
hebt gij [het] geschonden. Hij heeft
myn bed beklommen.

a Gen. 35: 22. 1 Kron. 5: 1.

"5. Simeon en Levi zijn gebroeders.
Hunne handelingen zijn werktuigen
van geweld.

6. Mijne ziele kome niet in hunnen
verbergenen raad, mijne eere worde
niet vereenigd met hunne vergadering.
Want in hunnen toorn «hebben zij de
mannen doodgeslagen, en in hunnen
moedwil hebben zij de ossen wegge-
rukt, a Gen. 34: 25.

7. Vervloekt zij hun toorn, want hij

Is heftig, en hunne verbolgenheid, want
zij is hard. Ik zal ze «verdeden on-
der Jakob, en zal ze verstrooien onder
Israël. a Joz. 19: 1; 21: 3, 4, enz.

8. Juda, gij zijt het; u zullen uwe
broeders loven; uwe hand zal zijn op
den nek uwer vijanden; voor u zullen
zich uws vaders zonen nederbuigen.

9. Juda «is een leeuwenwelp
;

gij zijt

van den roof opgeklommen, mijn zoon.
Hij kromt zich, hij legt zich neder als

een leeuw en als een oude leeuw. Wie
zal hem doen opstaan'?

a Num. 24: 9. Micha 5: 7.

10. De schepter zal «van Juda niet

wijken, noch de wetgever van tusschen
zijne voeten, totdat Silo komt, en hem
zullen de volkeren gehoorzaam zijn.

a Matth. 2: 6.

11. Hij bindt zijnen jongen ezel aan
den wijnstok, en het veulen zijner

ezelin aan den edelsten wijnstok; hij

wascht zijn kleed in den wijn, en zij-

nen mantel in wijndruivenbloed.
12. Hij is roodachtig van oogen door

den wijn, en wit van tanden door de
melk.

13. Zebulon zal «aan de haven der
zeeën wonen, en hij zal aan de haven
der schepen wezen; en zijne zijde zal

zijn naar Sidon. o joz. i9: lO, ii.

14. Issaschar is een sterk gebeen-
de ezel, nederliggende tusschen twee
pakken.

15. Toen hij de ruste zag, dat zij

goed was, en het land, dat het lustig

was, zoo boog hij zijnen schouder om
te dragen, en was dienende onder
tribuut.

16. Dan zal zijn volk richten, als één
der stammen Israels.

17. Dan zal eene slang zijn aan den
weg, eene adderslang nevens het pad,
bijtende des paards verzenen, dat zijn

rijder achterover valle.

18. Op uwe zaligheid wacht ik.

HEERE.
19. Aangaande Gad, eene bende zal

hem aanvallen; maar hij zal [ze] aan-
vallen in het einde.

20. Van Aser, zijn brood zal vet zijn,

en hij zal koninklijke lekkernijen le-

veren.

21. Naphthali is eene losgelatene hin-

de; hij geeft schoone woorden.
22. «Jozef is een vruchtbare tak, een

vruchtbare tak aan eene fontein; elk-

een der takken loopt over den muur.
a 1 Kron. 5: 1.

23. «De schutters hebben hem wel
bitterheid aangedaan, en beschoten, en
hem gehaat

; a Gen. 50 : 20.

24. Maar zijn boog is in stijvigheid

gebleven, en de armen zijner handen
zijn gesterkt geworden door de handen
van den Machtige Jakobs; daarvan is

hij een herder, een steen Israels;

25. Van uws vaders God, die u zal

helpen, en van den Almachtige, die u
zal zegenen, met zegeningen des he-

mels van boven, met zegeningen des

afgronds, die daaronder ligt, met ze-

geningen der borsten en der baar-

moeder.
26. De zegeningen uws vaders gaan

te boven de zegeningen mijner voor-

vaderen, tot aan het einde van de eeu-

wige heuvelen. Die zullen zijn op het

hoofd Jozefs, en op den hoofdschedel

des afgezonderden zijner broederen.

27. Benjamin zal [als] een wolf ver-

scheuren ; des morgens zal hi,j roof

eten, en des avonds zal hij buit uit-

deelen.

28. Alle deze stammen Israels zijn

twaalf. En dit is hetgene, wat hun
vader tot hen sprak, als hy ze zegen-



GENESIS XLIX. L. 61

de; hij zegende ze, een iegelijk naar
zijnen bijzonderen zegen.

29. Daarna gebood hij hun, en zeide

tot hen : Ik word verzameld tot mijn
volk, begraaft mij biJ mijne vaders, in

de spelonk, die daar is in den akker
Éphrons, des Héthieters;

30. In de spelonk, «dewelke is op
den akker van Machpéla, die tegenover
Mtimre is, in den lande Kanaan, die

Abraham met dien akker gekocht heeft

van Éphron, den Hethieter, tot eene
erfbegrafenisse. d Gen. 23: 9, 16.

31. Aldaar hebben zij «Abraham be-

graven, en Sara, zijne huisvrouwe
;

daar hebben zij Izak begraven, en Re-

becca, zijne huisvrouwe ; en daar heb
ik Lea begraven.

a Gen. 25: 9; 35: 29. Hand. 7: 16.

32. De akker, en de spelonk, die

daarin is> is gekocht van de zonen
Heths.

33. Als Jakob voleind had zijnen zo-

nen bevelen te geven, zoo leide hij zij-

ne voeten samen op het bed, en hij gaf

den geest, en hij werd verzameld tot

zijne volkeren. a Hand. 7: 15.

HET L KAPITTEL.

Xoen viel Jozef op zijns vaders aange-
zicht; en hij weende over hem, en
kuste hem.

2. En Jozef gebood zijnen knechten,
den medicijnmeesters, dat zij zijnen

vader balsemen zouden. En de medi-
cijnmeesters balsemden Israël.

3. En veertig dagen werden aan hem
vervuld ; want alzoo werden vervuld
de dagen dergenen, die gebalsemd wer-
den. En de Egyptenaars beweenden

I hem zeventig dagen.

1

4. Als nu de dagen zijns beweenens
I
over waren, zoo sprak Jozef tot den

•^ huize Pharaö's, zeggende : Indien ik nu
genade gevonden heb in uwe oogen,
spreekt toch voor de ooren van Pharaö,
zeggende :

5. Mijn vader heeft mij «doen zwe-
ren, zeggende: Zie, ik sterf; in mijn
graf, dat ik mij in het land Kanaan
gegraven heb, daar zult gij mij begra-
ven. Nu dan, laat mij toch optrekken,
dat ik mijnen vader begrave ; dan zal

ik wederkomen. « Gen. 47: 29.

6. En Pharaö zeide : Trek op, en be-

graaf uwen vader, gelijk als hij u heeft

doen zweren.
7. En Jozef toog op, om zijnen va-

der te begraven ; en met hem togen

op alle Pharaö's knechten, de oudsten

van zijn huis, en alle de oudsten des

lands van Egypte
;

8. Daartoe het gansche huis Jozefs

en zijne broeders, en het huis zijns

vaders. Alleen hunne kleine kinderen,

en hunne schapen, en hunne runderen
lieten zij in den lande Gosen.

9. En met hen togen op, zoo wage-
nen als ruiteren ; en het was een zeer

zwaar heir.

10. Toen zij nu aan de vlakte van
het doornbosch kwamen, die aan gene
zijde des Jordaans is, hielden zij daar
eene groote en zeer zware rouwklage.

En hij maakte zijnen vader eenen rouw
van zeven dagen.

11. Als de inwoners des lands, de

Kanaiinieten, dien rouw zagen op de

vlakte van het doornbosch, zoo zeiden

zij : Dit is een zware rouw der Egyp-
tenaren. Daarom noemde men haren
naam Abel Mizraïm, dat aan het veer

des Jordaans is.

12. En zijne zonen deden hem, zoo

gelijk als hij hun geboden had.

13. Want «zijne zonen voerden hem
in het land Kanaan, en begroeven hem
in de spelonk des akkers ^Machpéla,

dewelke Abraham met den akker ge-

kocht had tot eene erfbegrafenisse van
Éphron, den Hethieter.tegenoverMamre.

d Hand. 7: 15, 16. b Gen. 23: 16.

14. Daarna keerde Jozef weder in

Egypte, hij, en zijne broeders, en allen,

die met hem opgetogen waren, om
zijnen vader te begraven; nadat hij zij-

nen vader begraven had.

15. Toen Jozefs broeders zagen, dat

hun vader dood was, zoo zeiden zij:

Misschien zal ons Jozef haten ;
en hij

zal ons gewisselijk vergelden al het

kwaad, dat wij hem aangedaan heb-

ben.

16. Daarom lieten zij aan Jozef aandie-

nen, zeggende : Uw vader heeft bevo-

len vóór zijnen dood, zeggende •

17. Zoo zult gij tot Jozef zeggen : Ei,

vergeef toch de overtreding uwer broe-

deren, en hunne zonde ; want zij hebben

u kwaad aangedaan ; maar nu, vergeef

toch de overtreding der dienaren van
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den- God uws vaders. En Jozef ween-
de, als zij tot hem spraken.

18. Daarna kwamen ook zijne broe-
ders, en vielen voor hem neder, en zei-

den : Zie, wij zyn u tot knechten.
19. En Jozef zeide tot hen : Vreest

niet; want ben ik «in de plaats van
God? a Gen. 45: 5.

20. Gijlieden wel, gij hebt kwaad te-

gen mij gedacht; [doch] God heeft dat
ten goede gedacht ; opdat Hij dede, ge-

lijk het te dezen dage is, om een groot
Tolk in het leven te behouden.

21. Nu dan, vreest niet; ik zal u en
uwe kleine kinderen onderhouden. Zoo
troostte hij hen, en sprak naar hun
hart,

22. Jozef dan woonde in Egypte, hij

®n zijns vaders huis. En Jozef leefde
lionderd en tien jaren.

23. En Jozef zag van Ephraïm kin-
deren, van het derde gelid. Ook wer-
den de zonen van «Machir, den zoon
van Manasse, op Jozefs knieën geboren.

d Num. 32: 39.

24. En Jozef zeide tot zijne broede-
ren : Ik «sterf; maar God zal u gewis-
selijk bezoeken, en Hij zal u doen op-
trekken uit dit land, in het land, het-

welk Hij Abraham, Izak en Jakob ge-
zworen heeft. a Hebr. 11: 22.

25. En Jozef deed de zonen Israels

zweren, zeggende : God zal u gewisse-
lijk bezoeken, «zoo zult gij mijne been-
deren van hier opvoeren.

d Ex. 13: 19. Joz. 24: 32.

26. En Jozef stierf, honderd en tien

jaren oud zijnde. En zij balsemden hem,
en men leide hem in eene kist in
Egypte.

^i<--

HET TWEEDE BOEK VAN MOZES,

GENAAMD

EXODUS.

HET I KAPITTEL.

Jjit nu zijn de namen der zonen Is-

raels, «die in Egypte gekomen zijn, met
JakolD; zij kwamen er in, elk met zijnen

huize : a Gen. 46: 8, Ex. 6: 13.

2. Euben, Simeon, Levi, en Juda;
3. I'ssaschar, Zebulon, en Benjamin;
4. Dan, en Naphtali, Gad, en Aser.

5. «Alle de zielen nu, die uit de
heupe Jakobs voortgekomen zijn, wa-
ren zeventig zielen. Doch Jozef was
in Egypte,

a Gen. 4Ü: 27. Deut. 10: 22. Hand. 7: 14.

6. «Toen nu Jozef gestorven was,
en alle zijne broeders, en al dat ge-

slacht, a Gen. 50: 26.

7. Zoo werden de kinderen Israels

vruchtbaar, «en wiesen overvloediglijk,

en zij vermeerderden, en werden gansch
zeer machtig, zoodat het land met hen
vervuld werd. a Deut. 26: 5. Hand. 7: 17.

8. «Daarna stond een nieuwe koning:

op over Egypte, die Jozef niet gekend
had. a Hand. 7:18.

9. Die zeide tot zijn volk: Zie, het

volk der kinderen Israels is veel, ja

machtiger dan wij.

10. «Kom aan, laat ons wijselijk te-

gen hetzelve handelen, opdat het niet

vermenigvuldige, en het geschiede, als

er eenige krijg voorvalt, dat het zich

ook niet vervoege tot onze vijanden,
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«n tegen ons strijde, en uit het land

Optrekke. a. Hand. 7: 19.

11. En zij zetten oversten der schat-

tingen over datzelve, om het te ver-

drukken met hunne lasten. Want men
bouwde Pharaö schatsteden, Pïtom en
Raamses.

12. Maar «hoe meer zij het verdruk-

ten, hoe meer het vermeerderde, en
hoe meer het wies; zoodat zij verdrie-

tig waren vanwege de kinderen Is-

raels, a Ps. 105:24.

13. En de Egyptenaars deden de

kinderen Israels dienen, met hardig-

heid;

14. Zoodat zij hun het leven bitter

maakten met harden dienst, in leem,

an in tichelsteenen, en met allen dienst

op het veld; met al hunnen dienst,

dien zij hen deden dienen met har-

digheid.

15. Daarenboven sprak de koning van
Egypte tot de vroedvrouwen der He-
breï'nnen (welker ééner naam Siphra,

en der anderer naam Püa was),

16. En zeide : Wanneer gij de Hebreï'n-

üen in het baren helpt, en ziet ze op
de stoelen; is het een zoon, zoo doodt
hem, maar is het eene dochter, zoo laat

ze leven.

17. Doch de vroedvrouwen vreesden
€od, en deden niet gelijk als de koning
van Egypte tot haar gesproken had,
maar zij behielden de knechtkens in het
leven.

18. Toen riep de koning van Egypte
de vroedvrouwen, en zeide tot haar:
Waarom hebt gij lieden deze zaak ge-

daan, dat gij de knechtkens in het
loven behouden hebt?

19. En de vroedvrouwen zeiden tot

Pharaö: Omdat de Hebreï'nnen niet

zijn gelijk de Egyptische vrouwen; want
zij zijn sterk; eer de vroedvrouw tot

haar komt, zoo hebben zij gebaard.
20. Daarom deed G-od den vroedvrou-

wen goed. En dat volk vermeerderde,
:ti het werd zeer machtig.

21. En hetgeschiedde, dewijl de vroed-
vrouwen God vreesden, zoo bouwde
Hij haar huizen.

22. «Toen gebood Pharaö allen zijnen

volke, zeggende: Alle zonen, die gebo-
ren worden, zult gij in de rivier wer-
pen, maar alle dochteren in het leven
behouden. a Hand. 7: 19.

HET II KAPITTEL.

Jljn een man van den huize Levi ging,

en nam eene dochter van Levi.
a Ex. 6: 19. Num. 26: 59.

2. «En de vrouwe werd zwanger, er,

baarde eenen zoon. Toen zij hem zag,

fedat hij schoon was, zoo verborg z^s

hem drie maanden. a i Kron. 23: is.

Hand. 7: 20. b Hebr. 11: 23.

3. Doch als zij hem niet langer verber-

gen kon, zoo nam zij voor hem eene kist

van biezen, en belijmde zemet lijm en met
pek; en zij leide het knechtken daarin

en leide ze in de biezen, aan den oever

der rivier.

4. En zijne zuster stelde zich van
verre, om te weten, wat hem gedaao
zoude worden.

5. En Pharaö's dochter ging af, om
zich te wasschen in de rivier, en hare

jonkvrouwen wandelden aan den kant

der rivier. «Toen zij de kist in het mid-

den van de biezen zag, zoo zond zij

hare dienstmaagd henen, en liet ze

halen. a Hand. 7: 21. Hebr. ll: 23.

6. Toen zij ze open deed, zoo zag zij

dat knechtken, en zie, het jongskeu

weende. En zij werd met barmhartig-

heid bewogen over hem, en zij zeide: Dit

is een van de knechtkens der Hebreen.

7. Toen zeide zijne zuster tot Pha-

raö's dochter: Zal ik henengaan en u

eene voedstervrouw uit de Hebreï'nneu

roepen, die u dat knechtken zooge?

8. En de dochter Pharaö's zeide tot

haar: Ga henen. En de jonge maagd
ging, en riep des knechtkens moeder.

9. Toen zeide Pharaö's dochter tot

haar: Neem dit knechtken henen, en

zoog het mij, ik zal [u] uw loon ge-

ven. En de vrouw nam het knechtken

en zoogde het.

10. En toen het knechtken groot ge-

worden was, zoo bracht zij het tot

Pharaö's dochter, en het werd haar ten

zoon; en zij noemde zijnen naam Mo-

zes, en • zeide : Want ik heb hem uit

het water getogen.

11. «En het geschiedde in die dagen,

toen Müzes groot geworden was, dat

hij uitging tot zijne broederen, en be-

zag hunne lasten. En hij zag, dat een

Egyptisch man eenen Hebreeuwschen
man uit zyne broederen sloeg.

a Hand. 7 : 23. Hebr, 11 : 24, 25.
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12. En hij zag herwaarts en der-

waarts, en toen hij zag, dat er nie-

mand was, zoo versloeg hij den Egyp-
tenaar, en verborg hem in het zand.

13. Des anderen daags ging hij we-
derom lüt, en zie, twee Hebreeuwsche
mannen twistten. En hij zeide tot den
ongerechte: Waarom slaat gij uwen
naaste?

14. Hij dan zeide: «Wie heeft u tot

een overste en richter over ons gezet'?

Zegt gij [dit] om mij te dooden, gelijk

gil den Egyptenaar gedood hebt? Toen
vreesde Mozes, en zeide : Voorwaar, deze
zaak is bekend geworden, a Hand. 7: 27.

15. Als nu Pharaö deze zaak hoorde,
zoo zocht hij Mozes te dooden. «Doch
Mozes vlood voor Pharaö's aangezicht,
en woonde in den lande Midian; en
hij zat bij eenen waterput.

«Hand. 7: 20.

16. En de priester in ^Midian had
zeven dochteren. die kwamen om te

putten, en vulden de drinkbakken, om
de kudde haars vaders te drenken.

17. Toen kwamen de herders, en zij

dreven ze van daar. Doch Mozes stond
op. en verloste ze, en drenkte hare
kudden.

18. En toen zij tot haren vader Ré-
huël kwamen, zoo sprak hij: Waarom
zijt gij ^heden zoo spoedig wederge-
komen ?

19. Toen zeiden zij: Een Egyptisch
man heeft ons verlost uit de hand der
herderen

; en hij heeft ook overvloe-
diglijk voor ons geput, en de kudde
gedrenkt.

20. En hij zeide tot zijne dochteren:
Waar is hij toch ? Waarom liet gij

den man nu gaan ? Roept hem, dat hij

brood ete.

21. En Mozes bewilhgde bij den man
te wonen ; en hij gaf Mozes zijne doch-
ter Zippóra.

22. «Die baarde eenen zoon; en hij

noemde zijnen naam Gérsom. Want
hij zeide: Ik ben een vreemdeling ge-

worden in een vreemd land.
« Ex. IS: 2, 3.

23. En het geschiedde na vele dezer
dagen, als de koning van Egypte ge-

storven was, dat de kinderen Israels

zuchtten en schreeuwden o ver den dien St.

En hun gekrijt over hunnen dienst

kwam op tot God.

24. En God hoorde hun gekerm,
en «God gedacht aan zijn verbond met
Abraham, m.et Izak, en met Jakob.

a Gen. 15 : 14.

25. En God zag de kinderen Israels
aan,' en God kende [ze].

HET III KAPITTEL.

En Mozes hoedde de kudde zijns schoon-
vaders Jéthro, des priesters in Midian.
En hij leidde de kudde achter de woes-
tijn, en hij kwam aan den berg Gods,
tot Horeb.

2. En de Engel des HEEREN ver-

scheen hem in eene vlamme des vuurs
uit het midden van een braambosch.
En hij zag, en zie, het braambosch
brandde in het vuur, en het braambosch
werd niet verteerd.

8. En Mozes zeide: Ik zal mij nu
daarhenen wenden, en bezien dat groot
gezicht, waarom het braambosch niet

verbrandt.

4. Toen de HEERE kag, dat hij zich

daarhenen wendde, om te bezien, zoo
riep God tot hem uit het midden van
het braambosch, en zeide: Mozes,
Mozes ! En hij zeide : Zie, [hier] ben ik,

5. «En Hij zeide: Nader hier niet toe;

trek uwe schoenen uit van uwe voe-

ten ; want de plaatse, waar gij op staat,

is heilig land. a .Toz. 5: 15.

6. Hij zeide voorts: «Ik ben de God
uw^s vaders, de God Abrahams, de God
Izaks, en de God Jakobs. En Mozes
verborg zijn aangezichte, want hij vrees-

de God aan te zien. « Matth. 22: 32.

Mare. 12: 26. Luc. 20: 37. Hand. 7: 32.

7. «En de HEERE zeide : Ik heb zeer

wel gezien de verdrukking mijns volks,

hetwelk in Egypte is; en heb hun
geschrei gehoord vanwege hunne dry-

vers ; want Ik heb hunne smarten
bekend. « Hand. 7:34.

8. Daarom ben Ik nedergekomen, dat

Ik het verlosse uit de hand der Egyp-
tenaren, eri het opvoere uit dezen lande,

naar een goed en ruim land. naar een

land, vloeiende van melk en honig, tot

die plaatse der Kanaanieten, en der

Héthieten, en der Amorieten, en der

Phérezieten, en der Hévieten, en der

Jébusieten.

9. En nu, zie, het geschrei der kin-

deren Lsraels is tot Mij gekomen. En
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ook heb Ik gezien de verdrukking,
waarmede de Egyptenaars hen ver-

drukken.
10. Zoo kom nu, en «Ik zal u tot

Pharaö zenden, opdat gij mijn volk (de

kinderen Israels) uit Egypte voert.
d Ps. 105 : 26. Hos. 12:14. Micha 6 : 4. Hand. 7 : 35.

11. Toen zeide Mozes tot God: Wie
ben ik, dat ik tot PharaO zoude gaan,

en dat ik de kinderen Israels uit Egypte
zoude voeren?

12. Hij dan zeide: «Ik zal voorzeker
met u zijn, en dit zal u een teeken
zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer
gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult

gijlieden God dienen op dezen berg.
a Joz. 1: 5.

13. Toeh zeide Mozes tot God : Zie,

wanneer ik tot de kinderen Israels

kom, en zeg tot hen: De God. uwer
vaderen heeft mij tot uheden gezonden;
en zij mij zeggen: Hoe is zijn naam?
wat zal ik tot hen zeggen?

14. En God zeide tot Mozes: IK ZAL
ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zeide

Hij: Alzoo zult gij tot de kinderen Is-

raels zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij
tot ulieden gezonden.

15. Toen zeide God voorts tot Mozes:
Aldus zult gij tot de kinderen Israels

zeggen : De HEERE, uwer vaderen God,
de God Abrahams, de God Izaks, en
de God Jakobs, heeft mij tot ulieden
gezonden. Dat is mijn name eeuwiglijk,

en dat is mijne gedachtenisse van ge-

slachte tot geslachte.

16. Ga henen, en. verzamel de oud-
sten van Israël, en zeg tot hen: De
HEEEE, uwer vaderen God, is mij ver-

schenen, de God Abrahams, Izaks en
Jakobs, zeggende: Ik heb ulieden ge-

trouwelijk bezocht, en hetgene dat ulie-

den in Egypte is aangedaan;
17. Daarom heb Ik gezegd: Ik zal

ulieden uit de verdrukking van Egypte
opvoeren tot het land der Kanaanie-
ten, en der Hethieten, en der Amorie-
ten, en der Phérezieten, en derHévie-
ten, en der Jébusieten; tot het land,
vloeiende van melk en honig.

18. En zij zullen. uwe stemme hoe-
ren. En gij zult gaan, gij en de oud-
sten van Israël, tot den koning van
Egypte, en gijlieden zult tot hem zeg-

gen: De HEERE, de God der Hebreen,
is ons ontmoet; zoo laat ons nu toch

gaan den weg van drie dagen in de

woestijn, opdat wij den HEERE onzen
God offeren.

19. Doch Ik weet, dat de koning van
Egypte ulieden niet zal laten gaan, ook
niet door eene sterke hand.

20. Want Ik zal mijne hand uitstrek-

ken, en Egypte slaan met alle mijne

wonderen, die Ik in zijn midden doen
zal; daarna zoo zal hij ulieden laten

vertrekken.
21. En Ik zal dezen volke genade

geven in de oogen der Egyptenaren;
en het zal geschieden, wanneer gijlie-

den uitgaan zult, zoo zult gij niet ledig

uitgaan.

22. «Maar [ellx\ vrouw zal van hare

naburinne, en van de waardinne haars

huizes, eischen zilveren vaten, en gou-

den vaten, en kleederen. Die zult gij-

lieden op uwe zonen en op uwe doch-

teren leggen, en ^zult Egypte berooven.
a Ex. 11: 2; 12: 35. b Ezech. 39: 10.

HET IV KAPITTEL.

loen antwoordde Mozes, en zeide: Maar
zie, zij zullen mij niet gelooven, noch
mijne stemme hooren; want zij zul-

len zeggen : De HEERE is u niet ver-

schenen.
2. En de HEERE zeide tot hem: Wat

is er in uwe hand? En hij zeide: Een
staf.

3. En Hij zeide: Werp hem ter aarde.

En hij wierp hem ter aarde. Toen
werd hij tot eene slang. En Mozes vlood

van haar.

4. Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Strek uwe hand uit, en grijp ze bij ha-

ren staart. Toen strekte hij zijne hand
uit, en vatte ze, en zij werd toteenen
staf in zijne hand.

5. Opdat zij gelooven, dat u versche-

nen zij de HEERE, de God hunner
vaderen, de God Abrahams, de God
Izaks, en de God Jakobs.

6. En de HEERE zeide voorts tot

hem: Steek nu uwe hand in uwen
boezem. En h\] stak zijne hand in

zijnen boezem. Daarna trok hij ze uit,

en zie, zijne hand was melaatsch, [loit]

als sneeuw.
7. En Hij zeide: Steek uwe hand

wederom in uwen boezem. En hij stak
zijne liand wederom in zijnen boezem.
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Daarna trok hij ze uit zijnen boezem,
en zie, zij was weder als zijn [ander]

vleesch.

8. En het zal geschieden, zoo zij u
niet gelooveu, noch naar de stemme
des eersten teekens hooren, zoo zullen

zij de stemme des laatsten teekens ge-

looven.

9. En het zal geschieden, zoo zij ook
deze twee teekenen niet gelooven, noch
naar uwe stemme hooren, zoo neem
van de wateren der rivier, en giet ze

op het droge; zoo «zullen de wateren,
die gij uit de rivier zult nemen, die-

zelve zullen tot bloed worden op het
droge. a Ex. 7: 19.

10. Toen zeide Mozes tot den HEEEE :

Och Heere! ik ben geen man wel ter

tale, noch van gisteren, noch van eer-

gisteren, noch van toen af, toen Gij

tot uwen knecht gesproken hebt; want
ik ben zwaar van mond en zwaar van
tong.

11. En de HEERE zeide tot hem:
Wie heeft den mensch den mond ge-

maakt? Of wie heeft den stomme, of
doove, of ziende, of blinde gemaakt ?

Ben Ik het niet, de HEERE?
12. En nu, ga henen, en «Ik zal

met uwen mond zijn, en zaluleeren,
wat gij spreken zult.

aMatth. 10: 19. Mare. 13: 11. Luc. 12: 12.

13. Doch hij zeide: Och Heere! zend
toch door de hand [desgenen, dien] Gij

zoudt zenden.
14. Toen ontstak de toorn desHEE-

REN over Mozes, en Hij zeide: Is niet

Aaron, de Leviet, uw broeder? Ik weet,
dat hij zeer wel spreken zal. En ook,
zie, hij zal uitgaan u te gemoet; wan-
neer hij u ziet, zoo zal hij in zijn harte
verblijd zijn.

15. «Gij dan zult tot hemi spreken,
en de woorden in zijnen mond leggen.
En ik zal met uwen mond, en met zij-

nen mond zijn, en Ik zal ulieden leeren,

wat gij doen zult. a Ex. 7: 2.

16. En hij zal voor u tot den volke
spreken; en het zal geschieden, dat hij

u tot eenen mond zal zijn, en gij zult

hem tot eenen God zijn.

17. Neem dan dezen staf in uwe
hand, waarmede gij die teekenen doen
zult.

18. Toen ging Mozes henen, en keerde
weder tot Jéther, zijnen schoonvader,

en zeide tot hem : Laat mij toch gaan,
dat ik wederom tot mijne broederea
keere, die in Egypte zijn, en zie, of
zij nog leven. Jéthro dan zeide tot
Mozes: Ga in vrede.

19. Ook zeide de HEERE tot Mozes
in Midian : Ga henen, keer weder naar
Egypte, want alle de mannen zijn dood,
die uwe ziele zochten.

20. Mozes dan nam zijne vrouwe,
en zijne zonen, en voerde ze op eenen
ezel, en keerde weder naar Egypteland :

en Mozes nam den staf Gods in zijne
hand.

.21. En de HEERE zeide tot Mozes:
Terwijl gij henentrekt, om weder naar
Egypte te keeren, zie toe, dat gij alle

de wonderen doet voor Pharaö, die Ik
in uwe hand gesteld heb. Doch Ik zal

zijn hart verstokken, dat hij het volk
niet zal laten gaan.

22. Dan zult gij tot Pharaö zeggen :

Alzoo zegt de HEERE : Mijn zoon,
mijn eerstgeborene, is Israël.

23. En ik heb tot u gezegd : Laat
mijnen zoon trekken, dat hij Mij diene.

Maar gij hebt geweigerd hem te laten

trekken. Zie, Ik zal uwen zoon, uwen
eerstgeborene, dooden.

24. En het geschiedde op den weg,
in de herberg, dat de HEERE hem te-

genkwam, en zocht hem te dooden.
25. Toen nam Zippóra een steenen

[mes], en besneed de voorhuid haars
zoons, en wierp ze voor zijne voeten,

en zeide : Voorwaar, gij zijt mij een
bloedbruidegom.

26. En Hij liet van [hem af. Toen
zeide zij : Bloedbruidegom ! vanwege de
besnijdenissen.

27. De HEERE zeide ook tot Aaron:
Ga Mozes te gemoet in de woestijn.

En hij ging, en ontmoette hem aan
den berg Gods, en hij kuste hem.

28. En Mozes gaf Aaron te kennen
alle de woorden des HEEREN, die hem
gezonden had, en alle de teekenen, die

Hij hem bevolen had.

29. Toen ging Mozes en Aaron, en
zij verzamelden alle de oudsten der
kinderen Israels.

30. En Aaron sprak alle de woor-
den , die de HEERE tot Mozes ge-

sproken had, en hij deed de teekenen
voor de oogen des volks.

31. En het volk geloofde, en zij hoor-
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den, dat de HEERE de kinderen Isra-

els bezocht, en dat Hij hunne ver-

drukking zag, en zij neigden hunne
hoofden, en aanbaden.

HET V KAPITTEL.

J^n daarna gingen Mozes en Aaron
henen, en zeiden tot Pharaö : AIzoo
zegt de HEERE, de God Israels : Laat
mijn volk trekken, dat het Mij een
feest houde in de woestijn.

2. Maar Pharaö zeide : «Wie is de

HEERE, wiens stemme ik gehoorza-

men zoude, om Israöl te laten trek-

ken? felk ken den HEERE niet, en ik

zal ook Israël niet trekken laten.
a Job 21: 15. b Ex. 3: 19.

8. Zij dan zeiden: «De God der He-
breen is ons ontmoet; zoo laat ons
toch henentrekken, den weg van drie

dagen in de woestijn, en den HEERE,
onzen God, offeren, dat Hij ons niet

overkome met pestilentie of met het
zwaard. a Ex. 3: 18.

4. Toen zeide de koning van Egypte
tot hen : Gij, Mozes en Aaron, waarom
trekt gij het volk af van hunne wer-
ken ? Gaat henen tot uwe lasten.

5. Voorts zeide Pharaö : Ziet, het
volk des lands is aireede [te] veel; en
zoudt gijlieden hen doen rusten van
hunne lasten ?

_

6. Daarom beval Pharaö, ten zelfden

dage, den aandrijvers onder het volk,

en hunnen ambtlieden, zeggende :

7. Gij zult voortaan dezen lieden

geen stroo meer geven, tot het maken
der tichelsteenen, als gisteren [en] eer-

gisteren. Laat ze zelven henengaan, en
stroo voor zichzelven verzamelen.

8. En het getal der tichelsteenen, die

zij gisteren [en} eergisteren -gemaakt
hebben, zult gü hun opleggen

;
gij zult

daarvan niet verminderen ; want zij

gaan ledig ; dacrom roepen zij, zeg-

gende: Laat ons gaan, laat ons onzen
God offeren.

9. Men verzware den dienst over
deze mannen, dat zij daaraan te doen
hebben, en zich niet vergapen aan leu-

genachtige woorden.
10. Toen gingen de aandrijvers des

volks en hunne ambtlieden uit, en
spraken tot den volke, zeggende : Zoo
zegt Pharaö : Ik zal ulieden geen stroo

geven.

n. Gaat gij [zelven] henen, haalt u
stroo, waar gij het vindt; doch van

uwen dienst zal niet verminderd wor-

den.

12. Toen verstrooide zich het volk

in het gansche land van Egypte, dat

het stoppelen verzamelde voor stroo.

13. En de aandrijvers drongen aan,

zeggende: Voleindigt uwe werken, [ei/c]

dagwerk op zijnen dag, gelijk toen er

stroo was.
14. En de ambtlieden der kinderen

Israels, die Pharaö's aandrijvers over

hen gesteld hadden, werden geslagen,

[en] men zeide: Waarom hebt gtj lieden

uw gezette werk niet voleindigd, in

het maken der tichelsteenen; gelijkte

voren, alzoo ook gisteren en heden?
15. Derhalve gingen de ambtlieden der

kinderen Israels, en schreeuwden tot

Pharaö, zeggende : Waarom doet gij

uwen knechten alzoo ?

16. Uwen knechten wordt geen stroo

gegeven, en zij zeggen tot ons : maakt
de tichelsteenen. En zie, uwe knech-

ten worden geslagen, doch de schuld

is uws volks.

17. Hij dan zeide : Gijlieden gaat le-

dig, ledig gaat gij; daarom zegt gij:

Laat ons gaan, laat ons den HEERE
offeren.

18. Zoo gaat nu henen, arbeidt;

doch stroo zal u niet gegeven worden.
Evenwel zult gij het getal der tichel-

steenen leveren.

19. Toen zagen de ambtlieden der

kinderen Israels, dat het kwalijk met
hen stond, dewijl men zeide: Gij zult

niet minderen van uwe tichelsteenen,

[van] het dagwerk op zijnen dag.

20. En zij ontmoetten Mozes en Aa-

ron, die tegen hen over stonden, toen

zij van Pharaö uitgingen,

21. En zeiden tot hen : De HEERE
zie op u, en richte [het], dewijl dat gij

onzen reuk hebt stinkende gemaakt
voor Pharaö, en voor zijne knechten,

gevende een zwaard in hunne handen,

om ons te dooden.

22. Toen keerde Mozes wederom tot

den HEERE, en zeide : Heere, waarom
hobt Gij dezen volke kwaad gedaan?
Waarom hebt Gij my nu gezon-

den?
23. Want van toen af, dat ik tot

Pharaö ben ingegaan, om in uwen
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naam te spreken, heeft hij dit volk

kwaad gedaan ; en Gij hebt uw volk

geenszins verlost.

24. Toen zeide de HEERE tot Mozes :

Nu zult gij zien, wat Ik aan Pharaö
doen zal. Want door eene machtige
hand zal hü ze laten trekken, ja door
eene machtige hand zal hij ze uit zijn

land drijven.

HET VI KAPITTEL.

Voorts sprak God tot Mozes, en zeide

tot hem: Ik ben de HEERE.
2. En Ik ben Abraham, Izak, en Ja-

kob verschenen, als God de Almach-
tige, doch met mi.inen name HEE-
RE ben Ik hun niet bekend geweest.

3. En ook heb Ik mijn verbond met
hen opgericht, dat Ik hun geven zoude
het land Kanaan, het land hunner
vreemdelingschappen, waar zij vreem-
delingen in geweest zijn.

4. En ook heb Ik gehoord het ge-

kerm der kinderen Israels, die de Egyp-
tenaars in dienstbaarheid houden, en

heb aan mijn verbond gedacht.

5. Derhalve zeg tot de kinderen Isra-

els : Ik ben de HEERE, en Ik zal ulieden

uitleiden van onder de lasten der Egyp-
tenaren, en Ik zal u redden uit hunne
dienstbaarheid, en zal u verlossen door

eenen uitgestrekten arm, en door groo-

te gerichten
;

6. En zal ulieden tot mijn volk aan-

nemen, en Ik zal u tot eenen God zijn.

En gijlieden zult bekennen, dat Ik de
HEERE, uw God, ben, die u uitleide

van onder de lasten der Egyptenaren.
7. En Ik zal ulieden brengen in dat

land, waarover Ik mijne hand opge-

heven heb, dat Ik het Abraham, Izak

en Jakob geven zoude. En Ik zal hetulie-

den geven tot een erfdeel. Ik, deHEERE.
8. En Mozes sprak alzoo tot de kin-

deren Israels; doch zij hoorden naar
Mozes niet, vanwege de benauwdheid
des geestes, en vanwege de harde
dienstbaarheid.

9. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende :

10. Ga henen, spreek tot Pharaö,
den koning van Egypte, dat hij de

kinderen Israels uit zijnen lande trek-

ken late.

11. Doch Mozes sprak voor den HEE-
BE, zeggende : Zie, de kinderen Israels

hebben naar mij niet gehoord ; ho»
zoude my dan Pharaö hooren ? aDaartod'
ben ik onbesneden van lippen.

o Ex. 4: 10; 6: 29.

12. Evenwel sprak de HEERE tot
Mozesen tot Aaron, en gafhun bevel aan
de kinderen Israels, en aan Pharaö^
den koning van Egypte, om de kin-

deren Israels uit Egypteland te leiden.

13. Dit zijn de hoofden van [ieder]

huis hunner vaderen : «de zonen Ru-
bens, des eerstgeborenen van Israël^

zijn Hanoch en Pallu, Hézron en Char-
mi. Dat zijn de huisgezinnen van Ruben.

a Gen. 46: 9. Num. 26: 5. 1 Kron. 5: 3.

14. «En de zonen van Simeon : Jé-

muël, en Jamin, Óhad, en Jachin, en
Zóhar, en Saul, de zoon eener Kanaaniö-
tische. Dat zijn Simeons huisgezinnen,
a Gen. 46: 10. Num. 26: 12. 1 Kron. 4: 24.

15. «Dit nu zijn de namen der zonen
van Levi, naar hunne geboorten : Gér-
son, en Kéhath, en Merari. En de jaren
des levens van Levi waren honderd
en zeven en dertig jaar.

a Gen. 46: 11. Num. 3: 17;

26: 57. 1 Kron. 6: 1, 16; 23: 6,

16. «De zonen Gérsons : LilDiii en
Sïmeï, naar hunne huisgezinnen.

a 1 Kron. 6: 17; 23: 7.

17. «En de zonen Kéhaths ;
Amram,

en I'zhar, en Hebron, en IJzziël. En
de jaren des levens van Kéhath waren
honderd en drie en dertig jaar.

a 1 Kron. 6: 18; 23: 12.

18. «En de zonen van Merari : Maha-
li en Müsi. Dat zijn de huisgezinnen

van Levi, naar hunne geboorten.
a 1 Kron. 6: 19; 23: 21.

19. «En Amram nam Jochébed, zijn©

moei, zich tot eene huisvrouwe, en zy

baarde hem Aaron en Mozes. En de ja-

ren des levens van Amram waren hon-

derd en zeven en dertig jaar.

a Ex. 2: 1. Num. 26: 59.

20. En de zonen van I'zhar : Kórah,

en Népheg, en Zïchri.

21. En de zonen Üzziëls: Mïsaël, en
Élzaphan, en Sithri.

22. «En Aaron nam zich tot eene

vrouwe Eliséba, Amminadabs dochter,

Nahéssons zuster; en &zij baarde hem
Nadab, en Abihu, Eleazar, en I'thamar.

a Num. 3: 2; 26: 60. b 1 Kron. 6: 3; 24: 1.

23. En de zonen van Kórah waren:

Assir, en Élkana, en Abïasaph. Dat zijn-

de huisgezinnen der Korhieten.

24. En Eleazar, Aarons zoon, nam voor
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zich eene van de dochteren van Pii-

thiël zich tot eene vrouwe ; en zij baarde
hem Pinehas. Dat zijn de hoofden der

vaderen der Levieten, naar hunne huis-

gezinnen.
25. Dit is Aaron en Mozes, tot de-

welke de HEERE zeide: Leidt de kin-

deren Israels uit Egypteland, naar hun-
ne heiren.

26. Deze zijn het, die tot Pharaö,
<Jen koning van Egypte, spraken, opdat
zij de kinderen Israels uit Egypte leid-

den. Dit is Mozes en Aaron.
27. En het geschiedde te dien dage,

als de HEERE tot Mozes sprak in

Egypteland,
28. Zoo sprak de HEERE tot Mozes,

zeggende: Ik ben de HEERE. Spreek
tot Pharaö, den koning van Egypte,
alles, wat Ik tot u spreke.

29. Toen zeide Mozes voor het aan-

gezichte des HEEREN: Zie, «ik ben
onbesneden van lippen; hoe zal dan
Pharaö naar my hooren? a Ex. 4: lO; 6: ii.

HET VII KAPITTEL.

loen zeide de HEERE tot Mozes: Zie,

Ik heb u [tot] eenen God gezet over
Pharaö, en Aaron, uw broeder, zal uw
profeet zijn.

2. Gij zult spreken alles, wat Ik u
gebieden zal; en «Aaron, uw broeder,
zal tot Pharaö spreken, dat hij de
kinderen Israels uit zijnen lande trek-

ken late. a Ex. 4: 14.

3. Doch Ik zal Pharaö 's harte ver-

harden; en Ik zal mijne teekenen en
mijne wonderheden in Egypteland ver-

menigvuldigen.
4. Pharaö nu zal naar ulieden niet

hooren; en Ik zal mijne hand aan
Egypte leggen, en voeren mijne heiren,
mijn volk, de kinderen Israels, uit

Egypteland, door groote gerichten.
5. Dan zullen de Egyptenaars we-

ten, dat Ik de HEERE ben, wanneer
Ik mijne hand over Egypte uitstrekke,
en de kinderen Israels uit het midden
van hen uitleide.

6. Toen deed Mozes en Aaron, als hun
de HEERE geboden had, alzoo deden zij.

7. En Mozes was tachtig jaar oud,
en Aaron was drie en tachig jaar oud,
toen zij tot Pharaö spraken.

8. En de HEERE sprak tot Mozes en
tot Aaron, zeggende:

9. Wanneer Pharaö tot ulieden spre

ken zal, zeggende: Doet een wonder-
teeken voor ulieden; zoo zult gij tot

Aaron zeggen: Neem uwen staf, en
werp [hem] voor Pharaö's aangezicht

neder; hij zal tot eenen draak worden.
10. Toen ging Mozes en Aaron tot

Pharaö henen in, en deden alzoo,

gelijk de HEERE geboden had. En
Aaron wierp zijnen staf neder voor Pha-

raö's aangezicht, en voor het aange-

zicht zijner knechten; en hij werd tot

eenen draak.
11. Pharaö nu riep ook de wijzen

en de guichelaars. En de Egyptische
toovenaars deden ook alzoo met hun-
ne bezweringen.

12. Want een iegelijk wierp zijnen staf

neder, en zij wierden tot draken. Maar
Aarons staf verslond hunne staven.

13. Doch Pharaö's hart verstokte,

zoodat hij naar hen niet hoorde, «ge-

lijk de HEERE gesproken had.
«Ex. 7:3.

14. Toen zeide de HEERE tot Mo-
zes: Pharaö's hart is zwaar; hij wei-

gert het volk te laten trekken.

15. Ga henen tot Pharaö in den mor-
genstond; zie, hij zal uitgaan naar het

water toe; zoo stel u tegen hem over

aan den oever der rivier; en den staf,

die in eene slang is veranderd geweest,

zult gij in uwe hand nemen.
16. En gij zult tot hem zeggen: De

HEERE, der Hebreen God, heeft my
tot u gezonden, zeggende: Laat mijn
volk trekken, dat het Mij diene in de
woestijn. Doch zie, gij hebt tot nu toe

niet gehoord.
17. Zoo zegt de HEERE: Daaraan

zult gij weten, dat Ik de HEERE ben:
zie, ik zal met dezen staf, die in mijne
hand is, op het water, dat in deze ri-

vier is, slaan, en het zal in bloed ver-

anderd worden.
18. En de visch In de rivier zal ster-

ven, zoodat de rivier zal stinken. En
de Egyptenaars zullen vermoeid wor-
den, dat zij het water uit de rivier

drinken mogen.
19. Voorts zeide de HEERE tot Mo-

zes: Zeg tot Aaron: Neem uwen staf,

en *strek uwe hand uit over de wate-

* strek voor steek, dat waarschijnlijk een«
drukfout is, daar de Statenoyerzetting overal
elders strek heeft.
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ren der Egyptenaren, over hunne stroo-

men, over hunne rivieren, en over
hunne poelen, en over alle vergadering
hunner wateren, dat zij bloed worden.
En er zy bloed in den gansehen Egyp-
telande, beide in houten en in stee-

nen [vaten].

20. Mozes nu en Aaron deden alzoo,

gelijk de HEERE geboden had; en hij

hief den staf op, en «sloeg het water,
dat in de rivier was, voor de oogen
van Pharaö, en voor de oogen zijner

knechten ; &en al het water in de rivier

werd in bloed veranderd, o Ex. 17: 5.

b Ps. 78: 44; 105: 29.

21. En de visch, die in de rivier was,
stierf; en de rivier stonk, zoodat de
Egyptenaars het water uit de rivier

niet drinken konden; en er was bloed
in den gansche Egyptelande.

22. Doch de Egyptische toovenaars
deden [ook] alzoo met hunne bezwerin-
gen ; zoodat Pharaös hart verstokte, en
hij hoorde naar hen niet, gelijk als de
HEERE gesproken had.

23. En Pharaö keerde zich om, en
ging naar zijn huis; en hij zette zijn

hart ook daar niet op.

24. Doch alle Egyptenaars groeven
rondom de rivier, om water te drinken;
want zij konden van het water der

rivier niet drinken.

25. Alzoo werden zeven dagen ver-

vuld, nadat de HEERE de rivier gesla-

gen had.

HET VIII KAPITTEL.

Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Ga in tot Pharaö, en zeg tot hem:
Zoo zegt de HEERE: Laat mijn volk
trekken, dat zij Mij dienen.

2. En indien gij het weigert te laten

trekken, zie, zoo zal ik uwe gansche
landpale met vorschen slaan;

3. Dat de rivier van vorschen zal

krielen. Die zullen opkomen, en in uw
huis komen, en in uwe slaapkamer, ja

op uw bed; ook in de huizen uwer
knechten, en op uw volk, en in uwe
bakovens, en in uwe baktroggen.

4. En de vorschen zullen opkomen,
op u, en op uw volk, en op alle uwe
l^nechten.

5. Voorts zeide de HEERE tot Mo-
zes: Zeg tot Aaron: Strek uwe hand

uit met uwen staf, over de stroomen^
en over de rivieren, en over de poelen;
en doe vorschen opkomen over Egyp-
teland.

6. En Aaron strekte zyne hand uit

over de wateren van Egypte, en er
kwamen vorschen op, en bedekten
Egypteland.

7. Toen deden de toovenaars ook
alzoo, met hunne bezweringen, en zij

deden vorschen over Egypteland op-

komen.
8. En Pharaö riep Mozes en Aaron,

en zeide : Bidt vuriglijk tot den HEERE,
dat Hij de vorschen van mij en van
mijn volk wegnerne; zoo zal ik het
volk trekken laten, dat zij den HEERE
offeren.

9. Doch Mozes zeide tot Pharaö : Heb
de eere boven mij. Tegen wanneer zal

ik voor u, en voor uwe knechten, en
voor uw volk, vuriglijk bidden, om
deze vorschen van u en van uwe hui-

zen te verdelgen, dat zy alleen in de
rivier overblijven?

10. Hij dan zeide : Tegen morgen. En
hij zeide: Het zij naar uw woord; op-

dat gij weel, dat er niemand is, gelijk

de HEERE onze God;
11. Zoo zullen de vorschen van u,

en van uwe huizen, en van uwe knech-
ten, en van uw volk wijken. Zij zullen

alleen in de rivier overblijven.

12. Toen ging Mozes en Aaron uit

van Pharaö. En Mozes riep tot den
HEERE, ter oorzake der vorschen, die

Hij Pharaö had opgelegd.

13. En de HEERE deed naar het
woord van Mozes. En de vorschen stier-

ven, uit de huizen, uit de voorzalen,

en uit de velden.

14. En zij vergaderden ze te zamea
bij hoopen, en het land stonk.

15. Toen nu Pharaö zag, dat er ver-

ademing was, «verzwaarde hij zyn haii;^

dat hij naar hen niet hoorde, gelijk als

de HÊERE gesproken had. aEx. 7:i4.

16. Voorts zeide de HEERE tot Mo-
zes: Zeg tot Aaron: Strek uwen staf

uit, en sla het stof der aarde, dat het

tot luizen worde in den ganschen Egyp-
telande.

17. En zij deden alzoo; want Aaron
strekte zijne hand uit met zijnen staf,

en sloeg het stof der aarde, en er wer-

den vele luizen aan de menschen, en
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aan het vee. «Al het stof der aarde
werd luizen, in den ganschen Egypte-
lande. aPs. 105:31.

18. De toovenaars deden ook alzoo

met hunne bezweringen, opdat zij lui-

zen voortbrachten; doch zij konden
niet. Zoo waren de luizen aan de men-
schen, en aan het vee.

19. Toen zeiden de toovenaars tot

Pharaö : Dit is Gods vinger. Doch Pha-
raö's hart verstijfde, zoodat hü naar
hen niet hoorde, gelijk de HEERE ge-

sproken had.
20. Voorts zeide de HEERE tot Mo-

zes: Maak u morgen vroeg op, en stel

u voor Pharaö's aangezichte ; zie, hij

zal aan het water uitgaan ; en zeg tot

hem: Zoo zegt de HEERE: Laat myn
volk trekken, dat zij Mij dienen.

21. Want zoo gij mijn volk niet laat

trekken, zie, zoo zal Ik eene vermen-
ging van ongedierte zenden op u, en
op uwe knechten, en op uw volk, en
in uwe huizen ; alzoo dat der Egyptena-
ren huizen met deze vermenging zullen

vervuld worden, en ook het aardrijk,

waar zij op zijn.

22. En Ik zal te dien dage het land
Gosen, w^aar mijn volk in woont, af-

zonderen, dat daar geene vermenging
van ongedierte zij, opdat gij weet, dat
Ik, de HEERE, in het midden dezes
lands ben.

23. En Ik zal eene verlossing zet-

ten tusschen mijn volk en tusschen
uw volk. Tegen morgen zal dit teeken
geschieden.

24. En de HEERE deed alzoo ; en «er

kwam eene zware vermenging van
ongedierte in Pharaö's huis, en in zijner

knechten huizen, en over het gansche
Egypteland; het ^land werd verdorven
van deze vermenging.

a Ps. 105: 31. b Ps. 78: 45.

25. Toen riep Pharaö Mozes en Aaron,
en zeide: Gaat henen, en offert uwen
God in dit land.

26. Mozes dan zeide : Het is niet recht,

dat men alzoo doe; «want wij zouden
der Egyptenaren gruwel den HEERE
onzen God kunnen offeren. Zie, indien
wij der Egyptenaren gruwel voor hun-
ne oogen offerden, zouden zij ons niet

Steenigen? « Gen. 43: 32; 46: 34.

27. Laat ons den weg van drie dagen
in de woestijn gaan, dat wij den HEE-

RE onzen God offeren, gelijk Hij tot

ons zeggen zal.

28. Toen zeide Pharaö : Ik zal u

trekken laten, dat gijlieden den HEERE
uwen God offert in de woestijn; al-

leen, dat gijheden in het gaan geens-

zins te verre trekt. Bidt vuriglijk

voor mij.

29. Mozes nu zeide: Zie, ik ga van
u, en zal tot den HEERE vuriglijk

bidden, dat deze vermenging van onge-

dierte van Pharaö, van zijne knechten

en van zijn volk morgen wegwij ke.

Alleenlijk, dat Pharaö niet meer bedrie-

gelijk handele, dit volk niet latende

gaan, om den HEERE te offeren.

30. Toen ging Mozes uit van Pharaö,

en bad vuriglijk tot den HEERE.
31. En de HEERE deed naar het

woord van Mozes, en de vermenging
van ongedierte week van Pharaö, van
zijne knechten, en van zijn volk. Er

bieef niet één over.

32. Doch «Pharaö verzwaarde zijn

hart ook op ditmaal; en hij liet het

volk niet trekken. a Ex. 8: 15.

HET IX KAPITTEL.

Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Ga in tot Pharaö, en spreek tot hem:
Alzoo zegt de HEERE, de God der He-

breen : Laat mijn volk trekken, dat

het Mij diene. -

2. Want zoo gij weigert ze te laten

trekken, en gij hen nog met geweld
ophoudt,

3. Zie, de hand des HEEREN zal

zijn over uw vee, dat in het veld is,

over de paarden, over de ezelen, over

de kemelen, over de runderen, en over

het klein vee, door eene zeer zware
pestilentie.

4. En de HEERE zal eene afzonde-

ring maken tusschen het vee der Is-

raëlieten, en tusschen het vee der Egyp-
tenaren, dat er niets sterve van alles

dat der kinderen Israels is.

5. En de HEERE bestemde eenen
zekeren tijd, zeggende: Morgen zal

de HEERE deze zaak in dit land doen.

6. En de HEERE deed deze zaak
des anderen daags, en al het vee der

Egyptenaren stierf. Maar van het

vee der kinderen Israels stierf niet één.

7. En Pharaö zond er henen, en zie,
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van het vee van Israel was niet tot

één toe gestorven. Doch het harte Pha-
raö's werd verzwaard, en hij liet het
volk niet trekken.

8. Toen zeide de HEERE tot Mozes
en tot Aaron : Neemt gijlieden uwe
vuisten vol asch uit den oven; en Mo-
zes strooie die naar den hemel voor
Pharaö's oogen.

9. En zij zal tot klein stof worden
over het gansche Egypteland; en zij

zal aan de menschen, en aan het
vee worden tot zweren, uitbrekende
met blaarkens, in den ganschen Egyp-
telande.

10. En zij namen asch uit den oven,
en stonden voor Pharaö's aangezicht,
en Mozes strooide ze naar den hemel.
Toen werden er zweren, uitbrekende
met blaarkens, aan de menschen en aan
het vee.

11. Alzoo dat de toovenaars voor
Mozes niet staan konden, vanwege de
zweren. Want aan de toovenaars wa-
ren zweren, en aan alle de Egypte-
naren.

12. Doch de HEERE verstokte Pha-
raö's hart, dat hij naar hen niet hoorde,
gelijk de HEERE tot Mozes gespro-
ken had.

13. Toen zeide de HEERE tot Mo-
zes: Maak u morgen vroeg op, en stel

u voor Pharaö's aangezichte, en zeg
tot hem: Zoo zegt de HEERE. der He-
breen God: Laat mijn volk trekken,
dat zij Mij dienen.

14. Want ditmaal zal Ik alle mijne
plagen in uw harte zenden, en over
uwe knechten, en over uw volk, opdat
gij wetet. dat er niemand is gelijk Ik,

op de gansche aarde.

15. Want nu heb Ik mijne hand uit-

gestrekt, opdat Ik u en uw volk met
de pestilentie zoude slaan , en dat
gij zoudt van de aarde verdelgd worden.

16. «Maar waarlijk, daarom heb Ik
u verwekt, opdat Ik mijne ki'acht [aan]

u betoonde, en opdat men mijnen
name vertelle op de gansche aarde.

a Eom. 9: 17.

17. Verheft gij uzelven nog tegen
mijn volk, dat gij het niet wilt trekken
laten?

18. Zie, Ik zal morgen omtrent dezen
tijd eenen zwaren hagel doen regenen,
desgelijke in Egypte niet geweest is

van dien dag af, dat het gegrond is,

tot nu toe.

19. En nu, zend henen, vergader uw
vee, en alles wat gij op het veld hebt.
Alle mensch en gedierte, dat op het
veld gevonden zal worden, en niet
in huis verzameld zijn zal, als deze
hagel op hen vallen zal, zoo zullen zij

sterven.

20. Wie onder Pharaö's knechten
des HEEREN woord vreesde, die deed
zijne knechten en zijn vee in de hui-
zen vlieden.

21. Doch die zijn hart niet zette
tot des HEEREN woord, die liet zijne

knechten en zijn vee op het veld.

22. Toen zeide de HEERE tot Mo-
zes: Strek uwe hand uit naar den hemel,
en er zal hagel zijn in den ganschen
Egyptelande; over de menschen, en
over het vee, en over al het kruid des
velds in Egypteland.

23. Toen strekte Mozes zijnen staf

naar den hemel; en de HEERÈ gaf don-
der en hagel, en het vuur schoot naar
de aarde; en de HEERE liet hagel re-

genen over Egypteland.
24. En er was hagel, en vuur in het

midden des hagels besloten. Hy was
zeer zwaar; desgelijks is in den gan-
schen Egyptelande nooit geweest, sinds

dat het tot een volk geweest is.

25. En de hagel sloeg in den gan-
schen Egyptelande alles wat op het
veld was, van de menschen af tot de
beesten toe. Ook sloeg de hagel al het

kruid des velds, en verbrak al het ge-

boomte des velds.

26. Alleen in den lande Gosen, waar
de kinderen Israels waren, daar was
geen hagel.

27. Toen zond Pharaö henen, en hij

riep Mozes en Allron, en zeide tot hen:
Ik heb mij ditmaal verzondigd. De
HEERE is rechtvaardig, ik daarente-

gen en mijn volk zijn goddeloozen.

28. Bidt vurigluk tot den HEERE
(want het is genoeg), dat geen donder
Gods noch hagel meer zij; dan zal ik

ulieden trekken laten, en gij zult niet

langer blijven.

29. Toen zeide Mozes tot hem: Wan-
neer ik ter stad uitgegaan zal .zijn,

zoo zal ik miJne handen uitbreiden

voor den HEERE : de donder zal op-

houden en de hagel zal niet meer zijn ;
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opdat gij wetet, dat de aarde des HEB-
REN is.'

30. Nochtans u en uwe knechten
aangaande, weet ik, dat gijlieden voor
het aangezichte van den HEERE God
nog niet vreezen zult.

31. Het vlas nu en de gerst werd
geslagen ; want de gerst was in de aar,

en het vlas v/as in den halm.
32. Maar de tarwe en spelt wer-

den niet geslagen, want zij waren be-

dekt.

33. Zoo ging Mozes van Pharaö ter

stad uit, en breidde zijne handen uit

tot den HEERE. En de donder en
de hagel hielden op , en ds regen
werd niet [meer] uitgegoten op de
aarde.

34. Toen Pharaö zag. dat de regen
en hagel, en de donder ophielden,

zoo verzondigde hij zich verder, en
hij verzwaarde zijn hart, hij en zijne

knechten.
35 «Alzoo werd Pharaö's hart ver-

stokt, dat hij de kinderen Israels niet

trekken liet, ^gelijk als de HEERE ge-

sproken had door Mozes.
a Ex. 4: 21. h Ex. 7: 3.

HET X KAPITTEL.

Daarna zeide de HEERE tot Mozes : Ga
in tot Pharaö, «want Ik heb zijn hart
verzwaard, ook het hart zijner knech-
ten, opdat Ik deze mijne teekenen in

het midden van hem zette;
a Ex. 4: 21; 9: 31.

2. En opdat gij voor de ooren uwer
kinderen en uwer kindskinderen moogt
vertellen, wat Ik in Egypte uitgericht

heb; en mijne teekenen, die Ik onder
hen gesteld heb; opdat gijlieden wetet,

dat Ik de HEERE ben.

3. Zoo ging Mozes en Aaron tot Pha-
raö, en zij zeiden tot hem: Zoo zegt
de HEERE, der Hebreen God: Hoe
lang weigert gij u voor mijn aange-
zichte te verootmoedigen? Laat mijn
volk trekken, dat zij Mij dienen.

4. Want indien gij weigert mijn volk

te laten trekken, zie, zoo zal Ik mor-
gen sprinkhanen in uwe landpale
brengen.

5. En zij zullen het gezicht des lands

bedekken, alzoo dat men de aarde niet

zal kunnen zien. En zij zullen afeten

het overige van hetgene dat ontkomen
is, hetgene dat ulieden overgebleven

was van den hagel; zij zullen ook al

het geboomte afeten, dat ulieden uit

het veld voortkomt.
6. En zij zullen vervullen uwe hui-

zen, en de huizen aller uwer knechten,

en aller Egyptenaren huizen; dewelke

uwe vaders noch uv;er vaderen vaders

niet gezien hebben, van dien dag af,

dat zij op den aardbodem geweest zijn,

tot op dezen dag. En hij keerde zich

om, en ging uit van Pharaö.

7. En de knechten Pharaö's zeiden

tot hem: Hoe lang zal ons deze tot

eenen strik zijn? Laat de mannen
trekken, dat zij den HEERE hunnen
God dienen. Weet gij nog niet, dat

Egypteland verdorven is?

8. Toen werden Mozes en Ailron

weder tot Pharaö gebracht, en hij zeide

tot hen: Gaat henen, dient den HEERE
uwen God. Wie en wie zijn ze, die

gaan zullen?

9. En Mozes zeide : Wij zullen gaan

met onze jonge en met onze oude lie-

den, met onze zonen en met onze doch-

teren ; met onze schapen en met onze

runderen zullen wij gaan; want wij

hebben een feest des HEEREN.
10. Toen zeide hij tot hen : De HEE-

RE zij alzoo met ulieden, gelijk ik u
en uwe kleine kinderen zal trekken

laten. Ziet toe, want er is kwaad voor

ulieder aangezicht.

11. Niet alzoo ! Gij mannen, gaat nu
henen, en dient den HEERE, want dat

hebt gijlieden verzocht. En men dreef

ze uit van Pharaö's aangezicht.

12. Toen zeide de HEERE tot Mozes:

Strek uwe hand uit over Egypteland

om de sprinkhanen, dat zij opkomen
over Egypteland, en al het kruid des

lands opeten, al wat de hagel heeft

overig gelaten.

13. Toen strekte Mozes zijnen staf

over Egypteland, en de HEERE bracht

eenen oostenwind in dat land, dien ge-

heelen dag en dien ganschen nacht.

Het geschiedde des morgens, dat

de «oostenwind de sprinkhanen op-

bracht, a Ps. 78: 46; 105: 34, 35.

14. En de sprinkhanen kwamen op
over het gansche Egypteland, en lie-

ten zich neder aan alle de palen der

Egyptenaren, zeer zwaar. Vóór dezen

3'
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zijn dergelijke sprinkhanen, als deze,

nooit geweest, en na dezen zullen er

zulke niet wezen.
15. Want zij bedekten het gezicht

des ganschen lands, alzoo dat het land
verduisterd werd ; en zij aten al het
kruid des lands op, en alle de vruch-
ten der boomen, die de hagel had ove-

rig gelaten ; en er bleef niets groens
aan de boomen, noch aan de kruiden
des velds, in den ganschen Egypte-
lande.

16. Toen haastte zich Pharaö, om
Mozes en Aaron te roepen, en zeide :

Ik heb gezondigd tegen den HEERE
uwen God, en tegen ulieden.

17. En nu, vergeef mij toch mijne
zonde, alleen ditmaal, en bidt vurig-

lijk tot den HEERE uwen God, dat
Hij slechts dezen dood van mij weg-
neme.

18. En hij ging uit van Pharaö, en
bad vuriglijk tot den HEERE.

19. Toen -wendde de HEERE eenen
zeer sterken westenwind ; die hief de
sprinkhanen op, en wierp ze in de
Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan
overig in alle de landpalen van Egypte.

20. Doch de HEERE verstokte Pha-
raö's hart, dat hij de kinderen Israels

niet liet trekken.
21. Toen zeide de HEERE tot Mozes:

Strek uwe hand uit naar den hemel,
en er zal duisternisse komen over
Egypteland, dat men de duisternisse

tasten zal.

22. Als Mozes zijne hand uitstrekte

naar den hemel, «^werd er eene dikke
duisternisse in den ganschen Egypte-
lande, drie dagen. aPs. 105: 27, 2S.

23. Zij zagen de een den ander niet
;

er stond ook niemand op van zijne

plaats, in drie dagen. Maar bij alle de
kinderen Israels was het licht in hun-
ne woningen.

24. Toen riep Pharaö Mozes, en zei-

de : Gaat henen, dient den HEERE
;

alleen uwe schapen en uwe runderen
zullen vast blijven. Ook zullen uwe
kinderkens met u gaan.

25. Doch Mozes zeide : Ook zult gij

slachtofferen en brandofferen in onze
handen geven, die wij den HEERE on-

zen God doen mogen.
26. En ons vee zal ook met ons gaan ;'

er zal niet een klauw achterblijven
;

want daarvan zullen wij nemen, om
den HEERE onzen God te dienen.
Want wij weten niet, waarmede wij
den HEERE onzen God dienen zullen,
totdat wi] daar komen.

27. Doch de HEERE verhardde Pha-
raö's hart; en hij wilde ze niet laten
trekken.

28. Maar Pharaö zeide tot hem : Ga
van mij. Wacht u, dat gij niet meer
mijn aangezicht ziet ; want op welken
dag gij mijn aangezicht zult zien, zult
gij sterven.

29. Mozes nu zeide : Gij hebt recht
gesproken. «Ik zal niet meer uw aan-
gezicht zien. a Hebr. 11: 27.

HET XI KAPITTEL

W.ant de HEERE had tot Mozes ge-

sproken : Ik zal nog ééne plaag over
Pharaö en over Egypte brengen ; daar-

na zal hij ulieden van hier trekken
laten. Als hij [u] geheellijk zal trekken
laten, zoo zal hij u haastelijk van hier
uitdrijven.

2. Spreek nu voor de ooren des
volks, «dat ieder man van zijnen naas-

te, en iedere vrouwe van hare naaste
zilveren vaten en gouden vaten eische.

a Ex. 3: 22; 12: 35.

3. En de HEERE «gaf den volke ge-

nade in de oogen der Egyptenaren.
Ook was de man Mozes zeer groot in

Egypteland voor de oogen van Pha-
raö's knechten, en voor de oogen des
volks. a Ex. 12:36.

4. Voorts zeide Mozes : Zoo heeft de
HEERE gezegd : Omtrent midder-
nacht «zal Ik uitgaan door het mid-
den van Egypte, a Ex. 12:29.

5. En «alle eerstgeborenen in Egj^p-

teland zullen sterven, van Pharaö's

eerstgeborene af, die op zijnen troon

zitten zoude, tot den eerstgeborene der

dienstmaagd, die achter den molen is,

en alle eerstgeborene van het vee.
a Ex. 12: 12.

6. En er zal een groot geschrei zijn

in den ganschen Egyptelande, desge-

lijke nooit geweest is, en desgelijke

niet meer wezen zal.

7. Maar bij alle kinderen Israels zal

niet een hond zijne tong verroeren, van
de menschen af tot de beesten toe;

opdat gijlieden wetet, dat de HEERE
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tusschen de Egyptenaren en tusschen

de Israëlieten eene afzondering maakt.
8. «Dan zullen alle deze uwe knech-

ten tot mij afkomen, en zich voor mij

neigen, zeggende: Trek uit, gij en al

het volk dat uwe voetstappen volgt;

en daarna zal ik uitgaan. En hij ging
uit van Pharaö in hitte des toorns.

a Ex. 12: 30.

9. De HEERE dan had tot Mozes
gesproken : Pharaö zal naar ulieden

niet hooren, opdat mijne wonderen in

Egypteland vermenigvuldigd worden.
10. En Mozes en Aaron hebben alle

deze wonderen gedaan voor Pharaö's
aangezicht. «Doch de HEERE verhard-
de Pharaö's hart, dat hij de kinderen
Israels uit zijnen lande niet trekken liet.

a Ex. 9: 16. Rom. 9: 17.

HET XII KAPITTEL.

De HEERE nu had tot Mozes en tot

Aaron in Egypteland gesproken, zeg-

gende :

2. Deze zelfde maand zal ulieden het
hoofd der maanden zijn ; zij zal u de
eerste van de maanden des jaars

zijn.

3. Spreekt tot de gansche vergade-
ring Israels, zeggende : Aan den tien-

den dezer maand neme een iegelijk

een lam, naar de huizen der vaderen,
een lam voor een huis.

4. Maar indien een huis te klein is

voor een lam, zoo n^eme hij het en zijn

nabuur, de naaste aan zijn huis, naar
het getal der zielen, een iegelijk naar
dat hij eten kan; gij zult rekening
maken naar het lam.

5. «Gij zult een volkomen lam heb-

ben, een manneken, een jaar oud. Van
de schapen of van de geitenbekken
zult gij het nemen.

a Lev. 11: 3; 22: 21. Mal. 1: 8. 1 Petr. 1: 19.

6. En gij zult het in bewaring heb-
ben tot den veertienden dag dezer
maand. En de gansche gemeente der
vergadering Israels zal het slachten
tusschen twee avonden.

7. En zij zullen van dat bloed nemen,
en strijken iiet aan de beide zijposten,

en aan den bovendorpel, aan de huizen,
in dewelke zij het eten zullen.

8. «En zij zullen dat vleesch eten in

dienzelven nacht, aan het vuur gebra-

den, met ongezuurde broeden; zij zul-

len het met bittere saus eten.

a Num. 9: 11. 1 Cor. 5: 8.

9. Gij zult daarvan niet rauw eten,

ook geenszins in water gezoden; maar
aan het vuur gebraden, zijn kop, met
zijne schenkelen en met zijn inge-

wand.
10. Gij zult daar ook niet van laten

overblijven tot den morgen, maar het-

gene daarvan overblijft tot den mor-

gen, zult gij met vuur verbranden.

11. Aldus nu zult gij het eten : uwe
lendenen zullen opgeschort zijn, uwe
schoenen aan uwe voeten, en uw staf

in uwe hand; en gij zult het met
haaste eten ; het is des HEEREN Pa-

scha.

12. Want Ik zal in dezen nacht door

Egypteland gaan, en alle eerstgebo-

renen in Egypteland slaan, van de

menschen af tot de beesten toe. En Ik

zal gerichten oefenen aan alle de go-

den der Egyptenaren, Ik de HEERE.
13. En dat bloed zal ulieden tot een

teeken zijn aan de huizen, waar gij in

zijt. AVanneer Ik het bloed zie, zal Ik

uheden voorbijgaan. En er zal geene

plage onder ulieden ten verderve zijn,

wanneer Ik Egypteland slaan zal.

14. «En deze dag zal ulieden wezen
ter gedachtenisse, en gij zult hemden
HEERE tot een feest vieren. Gij zult

hem vieren onder uwe geslachten tot

eene eeuwige inzetting. «Ex. 5:i.

15. Zeven dagen zult gijlieden onge-

zuurde broeden eten; maar aan den

eersten dag zult gij het zuurdeeg weg-

doen uit uwe huizen. Want wie het

gedeesemde eet, van den eersten dag

af tot op den zevenden dag, diezelve

ziele die zal uitgeroeid worden uit

Israël.

16. En op den eersten dag zal er

eene heilige verzameling zijn. Ook zult

gij eene heilige verzameling hebben op

den zevenden dag, Er zal geen werk
in die [dagen] gedaan worden; maar
wat van iedere ziel gegoten zal worden,

datzelve alleen mag van ulieden toe-

bereid worden.
17. Zoo onderhoudt dan de ongezuur-

de broeden, dewijl Ik even aan den-

zelven dag ulieder heiren uit Egyp-
teland geleid zal hebben. Daarom
zult gij dezen dag houden, onder uwe
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geslachten, tot eene eeuwige inzetting.
'

18. oln de eerste [maand], aan den
veertienden dag der maand, in den
avond, zult gij ongezuurde broeden
eten; tot den een en twintigsten dag
der maand, in den avond.

a Lev. 23:5. Num. 28: 16.

19. Dat er zeven dagen lang geen
zuurdeesem in uwe huizen gevonden
worde. Want al wie het gedeesemde
eten zal, dezelve ziel zal uit de verga-

dering Israels uitgeroeid worden, hij zij

een vreemdeling of een ingeborene
des lands.

20. Gij zult niets eten, datgedeesemd
is. aln alle uwe woningen zult gij on-

gezuurde brooden eten. a Deut. 16: 3.

21. Mozes dan riep alle de oudsten

van Israël, en zeide tot hen : Leest uit,

en neemt u lammeren voor uwe huis-

gezinnen, «en slacht het Pascha.
a Hebr. 11: 28.

22. Neemt dan een bundelken hysop,

en doopt het in het bloed, dat in een

bekken zal wezen; en strijkt aan den
bovendorpel en aan de twee zijposten

van dat bloed, hetwelk in het bekken
zijn zal. Doch u aangaande, niemand
zal uitgaan uit de deur zijns huizes, tot

aan den morgen.
23. Want de HEERE zal doorgaan,

om de Egyptenaren te slaan. Doch
wanneer Hij het bloed zien zal aan
den bovendorpel en aan de twee zij-

posten, zoo zal de HEERE de deur voor-

bijgaan, «en den verderver niet toelaten

in uwe huizen te komen om te slaan.
a Hebr. 11: 28.

24. Onderhoudt dan deze zaak, tot

eene inzetting voor u en voor uwe kin-

deren tot in eeuwigheid.

25. En het zal geschieden, als gij in

dat land komt dat u de HEERE ge-

ven zal, gelijk Hij gesproken heeft, zoo

zult gij dezen dienst onderhouden.
26. «En het zal geschieden, wanneer

uwe kinderen tot u zullen zeggen: Wat
hebt gij daar voor eenen dienst?

a Joz. 4: 6.

27. Zoo zult gij zeggen: Dit is den
HEERE een Paaschoffer, die voor de

huizen der kinderen Israels voorbijging

in Egypte, toen Hij de Egyptenaars
sloeg, en onze huizen bevrijdde. Toen
boog zich het volk en neigde zich.

28. «En ' de kinderen Israels gingen

en deden het. Gelijk als de HEERE
Mozes en Aaron geboden had, alzoo
deden zij. a Hebr. ll: 28.

29. «En het geschiedde ter midder-
nacht, dat de HEERE alle de eerstge-
borenen in Egypteland sloeg, van den
eerstgeborene Pharaö's af, die op zijnen
troon zitten zoude, tot op den eerstge-

borene des gevangenen, die in het ge-

vangenhuis was, en alle eerstgeborene
der beesten. a Ps. 78: 5i;

105: 36; 135: 8; 136: 10.

30. «En Pharao stond op bij nacht^
hij, en alle zijne knechten, en alle de
Egyptenaars, en er was een groot ge-

schrei in Egypte; want er was geen
huis, waar niet een doode in was.

a Ps. 105: 33.

31. Toen riep hij Mozes en Aaron
in den nacht, en zeide: Maakt u op,

en trekt uit het midden van mijn volk,

zoo gijlieden als de kinderen van Israel,

en gaat henen, dient den HEERE, ge-

lyk gijlieden gesproken hebt.

32. Neemt ook met u uwe schapen
en uwe runderen, zooals gijlieden ge-

sproken hebt, en gaat henen, en zegent
mij ook.

33. En de Egyptenaars hielden sterk

aan bij het volk, haastende om die

uit het land te drijven; want zij zei-

den: Wij zijn allen dood.

34. En het volk nam zijn deeg op,

eer het gedeesemd was, hunne deeg-

klompen, gebonden in hunne kleederen,

op hunne schouderen.
35. «De kinderen Israels nu hadden

gedaan naar het woord van Mozes, en
hadden van de Egyptenaren geëischt

zilveren vaten, en gouden vaten, en
kleederen. a Ex. 3: 21; ii: 2. Ps. 105: 37.

36. Daartoe had de HEERE aan het

volk genade gegeven in de oogen der
Egyptenaren, dat zij hun huvme be-

geerte deden; en zij beroofden de Egyp-
tenaren.

37. Alzoo reisden de kinderen Isra-

els uit van Raméses, naar Süccoth;

omtrent zes honderd duizend te voet,

mannen alleen, behalve de kinderkens.

38. En veel vermengd volk trok ook
met hen op, en schapen, en runderen,

gansch veel vee.

39. En zij bakten van het deeg, dat

zij uit Egypte gebracht hadden, onge-

zuurde koeken, want het was niet ge*
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•deesemd, overmits zij uit Egypte uit-

gedreven w^ierden, zoodat zij niet ver-

toeven konden, nocli ook tering voor
^zich bereiden.

40. «De [tijd] nu der woning, die de

kinderen Israels in Egypte gewoond
hebben, is vier honderd jaar, en dertig

jaar. • a Gen. 15: 13. Hand. 7:6. Gal. 3: 17.

41. En het geschiedde ten einde van
de vier lionderd en dertig jaren, zoo is

'het even op denzelven dag geschied,

dat alle de heiren des HEEREN uit

Egypteland gegaan zijn.

42. Dezen nacht zal men den HEE-
RE op het vlijtigste houden, omdat Hij

ze uit Egypteland geleid heeft. Dit is

de nacht des HEEREN, die op het

vlijtigste moet gehouden worden, van
alle de kinderen Israels onder hunne
geslachten.

43. Voorts zeide de HEERE tot Mo-
zes en Aaron: Dit is de inzetting van
het Pascha: Geens vreemdelings zoon
zal daarvan eten.

44. Doch alle knecht van iedereen,
die voor geld gekocht is, nadat gij.hem
zult besneden hebben, dan zal hij daar-

van eten.

45. Geen uitlander noch huurling zal

daarvan eten.

46. In één huis zal het gegeten wor-
den; gij zult van het vleesch niet bui-

ten uit den huize dragen, «en zult

geen been daaraan breken.
a Num. 9: 12. Joh. 19: 26.

47. De gansche vergadering Israels

zal het doen.

48. Als nu een vreemdeling bij u
verkeert, en den HEERE hetPascha hou-
den zal, dat alles, wat mannelijk is,

by hem besneden worde, en dan kome
hij daartoe, om dat te houden, en hij

zal wezen als een ingeborene des lands.

Maar geen onbesnedene zal daarvan
eten.

49. Eenerlei wet zij den ingeborene,
en den vreemdeling, die als vreemde-
ling in het midden van u verkeert.

50. En alle kinderen Israels deden
het. Gelijk als de HEERE Mozes en
Aaron geboden had, alzoo deden zij.

51. En het geschiedde even ton zel-

ven dage, dat de HEERE de kinderen
Israels uit Egypteland leidde, naar
hunne heiren.

HET XIII KAPITTEL.

Toen sprak de HEERE tot Mozes,

zeggende:
2. «Heilig Mij al het eerstgeborene.

Wat eenige baarmoeder opent onder de

kinderen Israels, van menschen en van

beesten, dat is miine. « Ex. 22: 29; 34: 19.

Lev. 27: 26. Num. 3: 13; 8: 17. Luc. 2: 23.

3. Voorts zeide Mozes totdenvolke:

Gedenkt aan dezen zelven dag, op

welken gijlieden uit Egypte, uit den

diensthuize, gegaan zij t; want de HEE-
RE heeft u door eene sterke hand van
hier uitgevoerd; daarom zal het ge-

deesemde niet gegeten worden.

4. «Heden gaat gijlieden uit, in de

maand Abib. a Ex. 23: 15.

5. En het zal geschieden, als u de

HEERE zal gebracht hebben in het

land der Kanaanieten, en der Hethie- •

ten, en der A'morieten, en der Hévie-

ten, en der Jébn sleten, hetwelk Hy
uwen vaderen gezworen heeft u te

geven, een land vloeiende van melk
en honig, zoo zult gij dezen dienst

houden in deze maand.
6. Zeven dagen zult gij ongezuurde

broeden eten. en op den zevenden dag

zal den HEERE een feest zijn.

7. Zeven dagen zullen ongezuurde

[brooden] gegeten worden; en het ge-

deesemde zal bij u niet gezien worden;

ja er zal geen zuurdeeg bij u gezien

worden in alle uwe palen.

8. En gij zult uwen zoon te kennen
geven te dienzelven dage, zeggende:

[Dit is] om hetgeen de HEERE mü
gedaan heeft, toen ik uit Egypte uit-

toog.

9. En het zal u zijn tot een teeken

op uwe h-and, en tot eene gedachte-

nisse tusschen uwe oogen, opdat de

wet des HEEREN in uwen mond zy;

omdat u de HEERE door een sterke

hand uit Egypte uitgevoerd heeft.

10. Daarom onderhoud deze inzetting

ter bestemder tyd; van jaar tot jaar.

11. Het zal ook geschieden, wanneer
u de HEERE in het land der Kana-
anieten zal gebracht hebben, gelijk Hij u
en uwen vaderen gezworen heeft, en
Hü het u zal gegeven hebben:

12. «Zoo zult gij tot den HEERE
doen overgaan alles, wat de baarmoe-

der opent; ook alles, wat [dcbaarmae-
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der] opent van de vrucht der beesten,
die gij hebben zult; de mannekens zul-

len des HEEREN zijn. a Ex. 22: 30.

34: 19. Lev. 27 : 26. Num. 8 : 17. Ezech. 44 : 30.

13. Doch al wat [de 'baarmoeder'] der
ezelin opent, zult gij lossen met een
lam. Wanneer gij het nu niet lost,

zoo zult gij het den nek breken. Maar
allen eerstgeborene des menschen on-

der uwe zonen zult gij lossen.

14. Wanneer het geschieden zal, dat
uw zoon u morgen zal vragen, zeg-

gende: Wat is dat? zoo zult gij tot

hem zeggen: De HEERE heeft ons door
eene sterke hand uit Egypte, uit den
diensthuize, uitgevoerd.

15. Want het geschiedde, toen Pha-
raö zich verhardde ons te laten trek
ken, zoo doodde de HEERE al het
eerstgeborene in Egypteland, van des
menschen eerstgeborene af, tot den
eerstgeborene der beesten. Daarom
offer ik den HEERE de mannekens
van alles, wat de baarmoeder opent;
doch allen eerstgeborene mijner zonen
los ik.

16. En het zal tot een teeken zijn

op uwe hand, en tot voorhoofdspanse-
len tusschen uwe oogen. Want de
HEERE heeft door eene sterke hand
ons uit Egypte uitgevoerd.

17. En het is geschied, toen Pharaö
het volk had laten trekken, zoo leidde

ze God niet [op] den weg van het land
der Philistijnen, hoewel die naderwas;
want God zeide: Dat het den volke
niet rouwe, als zij den strijd zien zou-

den, en wederkeeren naar Egypte.
18. Maar God leidde het volk om,

langs den weg van de woestijn der

Schelfzee. De kinderen Israels nu togen

bij vijven uit Egypteland.
19. En Mozes nam Jozefs beenderen

met zich; awant hij had met eenen
zwaren eed de kinderen Israels bezwo-
ren, zeggende: God zal ulieden voorze-

ker bezoeken. Voert dan mijne beende-
ren met ulieden op van hier.

a Gen. 50: 25. Joz. 24: 32.

20. «Alzoo reisden zij uit Süccoth.

En zij legerden zich in Etham, aan het

einde der woestijn. a Num. 33: 6.

21. «En de HEERE , toog voor hun
aangezicht, des daags in eene wolkko-
lom, dat Hij ze op den weg leidde, en
des nachts in eene vuurkolom, dat Hij

hun lichtte, om voort te gaan dag en
nacht, a Ex. 40: 38. Num. 14: 14. Deut. 1: 33.
Neh. 9: 12, 19. Ps. 78: 14; 105: 39. 1 Cor. 10: 1,

22. Hij nam de wolkkolom des daags,,
noch de vuurkolom des nachts niet
weg van het aangezicht des volks.

HET XIV KAPITTEL.

Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeg-
gende:

2. Spreek tot de kinderen Israels,,
dat zij wederkeeren, en «zich legeren
voor Pi-hachiroth

, tusschen Migdol en
tusschen de zee. Voor Baal Zéplion,
daar tegenover zult gij u legeren aan
de zee. a Num. 33: 7.

8. Pharaö dan zal zeggen van de
kinderen Israels : Zij zijn 'verward in
het land ; die woestijn heeft ze inge-

sloten.

4. «En Ik zal Pharaö's hart verstok-
ken, dat hij hen najage; en Ik zal aan
Pharaö en aan al zijn heir verheerlijkt

worden, alzoo dat de Egyptenaars zul-

len weten, dat Ik de HEERE ben. En
zij deden alzoo. « ex. 4: 21; 10 : 20.

5. Toen nu den koning van Egypte
werd geboodschapt, dat het volk vlucht-

te, zoo is het hart van Pharaö en van
zijne knechten veranderd tegen het

volk, en zij zeiden: Waarom hebben
wij dat gedaan, dat wij Israël heb-

ben laten trekken, dat zij ons niet

dienden?
6. En hij spande zijnen wagen aan,

en nam zijn volk met zich.

7. En hij nam zes honderd uitgele-

zene wagens, ja alle de wagens van
Egypte, en de hoofdlieden over die

allen.

8. Want de HEERE verstokte het

hart van Pharaö, den koning van Egyp-
te, dat hij de kinderen Israels najaagde.

Doch de kinderen Israels waren door

eene hooge hand uitgegaan.

9. «En de Egyptenaars jaagden ze

na, en achterhaalden ze, daar zij zich

gelegerd hadden aan de zee; alle Pha-

raö's paarden, wagens, en zijne ruiters,

en zijn heir; nevens Pi-hachiroth, voor

Baal Zéphon. a Joz. 24: 6.

10. Als Pharaö nabij gekomen was,

zoo hieven de kinderen Israels hunne
oogen op, en zie, de Egyptenaars to-

gen achter hen; en zij vreesden zeer.
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Toen riepen de kinderen Israels tot den
HEERE.

11. En zij zeiden tot Mozes: Hebt
gij ons daarom, omdat er in Egypte
gansch geene graven waren, wegge-
nomen , opdat wij in deze woestijn
sterven zouden ? Waarom hebt gij ons
dat gedaan, dat gij ons uit Egypte uit-

gevoerd hebt?
12. «Is dit niet het woord, dat wij

in Egypte totu spraken, zeggende: Houd
af van ons, en laatonsdeEgyptenaren
dienen? Want het ware ons beter ge-

weest den Egyptenaren te dienen, dan
in deze woestijn te sterven. « ex. 6: 8.

13. Doch Mozes zeide tot denvolke:
Vreest niet, staat vast, en ziet het heil

des HEEREN, dat Hij heden aan ulie-

den doen zal. Want de Egyptenaars,
die gij heden gezien hebt, die zult gij

niet weder zien in eeuwigheid.
14r. De HEERE zal voor ulieden strij-

den, en gij zult stille zijn.

15. Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Wat roept gij tot Mij ? Zeg den kinderen
Israels, dat zij voorttrekken.

16. En gij, hef uwen staf op, en
strek uwe hand uit over de zee, en
klief ze, dat de kinderen Israels door
het midden der zee gaan op het
droge.

17. En Ik, zie. Ik zal het hart der
Egyptenaren verstokken, dat zij na
hen daar ingaan. En Ik zal verheer-

lijkt worden aan Pharaö en aan al zijn

heir, aan zijne wagenen en aan zijne

ruiteren.

18. En de Egyptenaars zullen weten,
dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik
verheerlijkt zal worden aan Pharaö,
aan zijne wagenen en aan zijne rui-

teren.

19. En de Engel Godes, die vóór
het heir van Israël ging, vertrok, en
ging achter hen. De wolkkolom ver-

trok ook van hun aangezicht, en stond
achter hen.

20. En zij kwam tusschen het leger

der Egyptenaren en tusschen het leger

Israels. En de wolk was te gelijk duis-

ternisse en verlichtte den nacht; zoo-

dat de één tot den ander niet naderde
den ganschen nacht.

21. Toen Mozes zijne hand uitstrekte

over de zee, zoo deed de HEERE de

zee weggaan, door eenen sterken oos-

tenwind , dien ganschen nacht, «en

maakte de zee droog, ^en de wateren

wierden gekliefd. « Ps. 66: 6. 6Joz.4:23.

Ps. 78: 13; 106: 9; 114: 3.

22. «En de kinderen Israels zijn in-

gegaan in het midden van de zee, op

het droge. En de wateren waren hun

een muur, tot hunne rechter- en tot

hunne linkerhand.
a 1 Cor. 10: 1. Hebr. 11: 29.

23. En de Egyptenaars vervolgden

ze, en gingen in, achter hen, alle Pha-

raö's paarden, zijne wagenen, en zijne

ruiteren, in het midden van de zee.

24. En het geschiedde in dezelve

morgenwake, dat de HEERE, in de

kolom des vuurs en der w^ke, zag

op het leger der Egyptenaren; en Hij

verschrikte het leger der Egypte-

naren.
25. En Hij stiet de raderen hunner

wagenen weg, en deed ze zwaarlijk

voortgaan. Toen zeiden de Egyptenaars:

Laat ons vlieden van het aangezicht

van Israël, want de HEERE strijdt voor

hen tegen de Egyptenaars.

26. En de HEERE zeide tot Mozes:

Strek uwe hand uit over de zee, dat

de wateren wederkeeren over de Egyp-

tenaars, over hunne wagenen en over

hunne ruiters.

27. Toen strekte Mozes zijne hand

uit over de zee; en de zee kwam we-

der, tegen het naken van den morgen-

stond, tot hare kracht; en de Egypte-

naars vluchtten die te gemoet. En de

HEERE stortte de Egyptenaars in het

midden der zee.

28. «Want als de wateren weder-

keerden, zoo bedekten zij de wagenen

en de ruiters des ganschen heirs van

Pharaö, dat hen nagevolgd was in

de zee. Daar bleef niet één van hen

overig. a Ps. 7S: 53; 106: 11.

29. «Maar de kinderen Israels gingen

op het droge, in het midden der zee.

En de wateren waren hun een muur,

tot hunne rechter- en tot hunne linker-

hand. « Ps. 77: 20.

30. Alzoo verloste de HEERE Israël

te dien dage uit de hand der Egyp-

tenaren. En Israël zag de Egyptenaren

dood aan den oever der zee.

31. Ook zag Israël de groots hand, die

de HEERE aan deEgyptenarenbewezen
had. En het volk vreesdeden HEERE.
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en geloofde in den HEERE, en aan
Mozes zijnen knecht.

HET XV KAPITTEL.

Toen zong Mozes en de kinderen Is-

raels den HEERE dit lied, en spraken,
zeggende: «Ik zal den HEERE zingen,
want Hij is lioogelijk verheven. Het
paard en zijnen ruiter heeft Hij in de
zee geworpen. «Ps. io6:i2.

2. «De HEERE is mijn kracht en
lied, en Hij is mij tot een heil geweest.
Deze is mijn God, daarom zal ik Hem
eene liefelijke woning maken; Hij is

mijns vaders God, dies zal ik Hem ver-

heffen, a Ps. 18: 2; 118: 14. .Tes. 12: 2.

3. De HEERE is een krijgsman;
HEERE is zijn naam.

4. Hij heeft Pharaö's wagens en zijn

heir in de zee geworpen. En de keure
zijner hoofdlieden zijn verdronken in

de Schelfzee.

5. «De afgronden hebben ze bedekt.
Zij zijn in de diepten gezonken als een
steen. « Neh. 9: 11.

6. «O HEERE, uwe rechterhand is ver-

heerlijkt geworden in macht. Uwe rech-
terhand, o HEERE, heeft den vijand
verbroken. a Ps. iis : 15, 16.

7. En door uwe groote hoogheid hebt
Gij, die tegen U opstonden, omgewor-
pen. Gij hebt uwen brandenden toorn
uitgezonden, die ze verteerd heeft als

eenen stoppel.

8. «En door het geblaas van uwen
neus zijn de wateren opgehoopt gewor-
den. De stroomen hebben overeind
gestaan, als een hoop. De afgronden
zijn stijf geworden in het hart der zee.

a Jes. 63: 12, 13. Hab. 3: 10.

9. De vijand zeide : Ik zal vervolgen,
ik zal achterhalen, ik zal den buit dee-
len, mijne ziel zal er van vervuld wor-
den ; ik zal mijn zwaard uittrekken,
mijne hand zal ze uitroeien.

10. «Gij hebt met uwen wind gebla-
zen; de zee heeft ze overdekt. Zij zon-
ken onder als lood in ge-weldige wa-
teren, a Ps. 74: 13; 106: 11.

11. O HEERE, wie is als Gij onder
de goden ? wie is als Gij, verheerlijkt
in heiligheid, vreeselyk in lofzangen,
doende wonder ?

12. Gij hebt uwe rechterhand uitge-

strekt, de aarde heeft ze verslonden.

18. Gij leiddet door uwe weldadig-
heid dit volk, dat Gij verlost hebt.
Gij «voert ze zachtkens door uwe sterk-
te tot de liefelijke woning uwerheilig-
lieid. a Ps. 77:21.

14. De volken hebben het gehoord,
zij zullen sidderen. Weedom heeft de
ingezetenen van Palestina bevangen.

15. «Dan zullen de vorsten Édoms
verbaasd wezen ; beving zal de mach-
tigen der Moabieten bevangen. Alle de
ingezetenen van Kauaan zullen ver-
smelten, a Deut. 2: 4.

16. «Verschrikking en vreeze zal op
hen vallen; door de grootheid van
uwen arm zullen zij verstommen, als
een steen. Totdat uw volk, HEERE,
henen doorkome; totdat dit volk henen
doorkome, dat Gij verworven hebt.

a Deut. 2 : 25; 11: 25. Joz. 2: 9.

17. Die zult Gij inbrengen, en plan-
ten ze op den berg uwer erfenisse, ter

plaatse, welke Gij, o HEERE, gemaakt
hebt tot uwe woning; het heiligdom,
hetwelk uwe handen gesticht hebben,
o Heere.

18. De HEERE zal in eeuwigheid en
altoos regeeren.

19. Want Pharaö's paard, met zijnen
wagen, met zijne ruiters, zijn in de
zee gekomen, en de HEERE heeft de
wateren der zee over hen doen weder-
keeren. Maar de kinderen Israels zijn

op het droge in het "midden van de
zee gegaan,

20. En Mirjam, de profetesse. Aa-
rons zuster, «nam eene trommel in

hare hand ; en alle de vrouwen gin-

gen uit, haar na, met trommelen en
met reien. a i Sam. is: 6.

21.. Toen antwoordde Mirjam hunlie-

den : Zingt den HEERE, want Hij is

hoogelijk verheven. Hij heeft het paard
met zijnen ruiter in de zee gestort.

22, Hierna deed Mozes de Israëlieten

voortreizen van de Schelfzee af, en zij

trokken uit tot in de woestijn Sur. En
zij gingen drie dagen in de woestijn,

en vonden geen water,

23, «Toen kwamen zij te Mara, doch
zij konden het water van Mara niet

drinken, want het was bitter. Daarom
werd haar naam genoemd Mara.

aNum, 33:8.

24, Toen murmureerde het volk tegen

Mozes, zeggende :Watzullen wij drinken ?
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25. Hy dan riep tot den HEERE, en de
HEERE wees hem een hout ; dat wierp
bij in dat water ; toen werd het water
zoet. Aldaar stelde Hy het [volk] eene
inzetting en een recht, en aldaar ver-

z.ocht Hij het,

26. En zeide : Is het, dat gij met
ernste naar de stemme des HEEREN
uws Gods hooren zult, en doen wat
recht is in zijne oogen, en uwe ooren
neigt tot zijne geboden, en houdt alle

zijne inzettingen ; zoo zal Ik der krank-
heden geen e op u leggen, die Ik op
Egypteland gelegd heb ; want Ik ben
de HEERE, uw heelmeester.

27. Toen kwamen zij te ÉUm, en
daar waren twaalf waterfonteinen, en
zeventig palmboomen. En zij legerden
zich aldaar aan de wateren.

HET XVI KAPITTEL.

Toen zij van Elim gereisd waren, zoo
kwam de gansche vergadering der kin-

deren Israels in de woestijn Sin, welke
is tusschen Élim en tusschen Sinaï;

op den vijftienden dag der tweede
maand, nadat zij uit Egypteland uitge-

gaan waren.
2. En de gansche vergadering der

kinderen Israels murmureerde tegen
Mozes en tegen Aaron in de woestijn.

3. «En de kinderen Israels zeiden
tot hen : ^Och, dat wij in Egypteland
gestorven- waren door de hand des
HEEREN, toen wij bij de vieeschpot-

ten zaten, toen wij tot verzadiging
brood aten ! Want gijlieden hebt ons
uitgeleid in deze woestijn, om deze
gansche gemeente door den honger te

dooden.
a 1 Cor. 10 : 10. b Num. 11 : 4.

4. Toen zeide de HEERE tot Mozes :

Zie, Ik zal voor ulieden «brood uit den
hemel regenen. En het volk zal uit-

gaan, en verzamelen elke dag maat
op haren dag, opdat Ik het beproeve,
cf het in mijne wet ga, of niet.

a Ps. 78:24; 105:40.

5. En het zal geschieden op den zes-

den dag, dat zij bereiden zullen hetge-

ne zij ingebracht zullen hebben. Dat
zal dubbel zi.in boven hetgene dat zij

dagelijks zullen verzamelen.
6. Toen zeide Mozes en Aaron tot

alle de kindereu Israels : Aan den

avond, dan zult gij weten, dat u de
HEERE uit Egypteland uitgeleid heeft

7. En morgen, dan zult gij des HEE-
REN heerlijkheid zien, dewijl Hij uwe
murmureeringen tegen den HEERE
gehoord heeft. Want wat zijn wij, dat
gij tegen ons murmureert?

8. Voorts zeide Mozes : Als de HEE-
RE ulieden aan den avond vleesch te

eten zal geven, en aan den morgen
brood tot verzadiging, het zal zijn, om-
dat de HEERE uwe murmureeringen
gehoord heeft, die gij tegen Hem mur-
mureert. Want wat zijn wij ? Uwe
murmureeringen zijn niet tegen ons,
maar tegen den HEERE.

9. Daarna zeide Mozes tot Aaron

:

Zeg tot de gansche vergadering der
kinderen Israels : Nadert voor het aan-
gezichte des HEEREN, want Hij heeft
uwe murmureeringen gehoord.

10. En het geschiedde, als Aaron tot

de gansche vergadering der kinderen
Israels sprak, en zij zich naar de woes-
tijn keerden, «zoo zie, de heerlijkheid
des HEEREN verscheen in de wolk.

a Ex. 13: 21.

11. Ook heeft de HEERE tot Mozes
gesproken, zeggende :

12. Ik heb de murmureeringen van
de kinderen Israels gehoord ; spreek
tot hen, zeggende : Tusschen de twee
avonden zult gij vleesch eten, en aan
den morgen zult gij «met brood verza-

digd worden. En gij zult weten, dat Ik

de HEERE uw God ben.
a Joh. 6: 49, 68.

13. En het geschiedde aan den
avond, «dat er kwakkelen opkwamen,
en het leger bedekten. En aan den
morgen lag de dauw rondom het leger.

«Num. 11: 31. Ps. 105:40.

14. «Als nu de liggende dauw opge-

varen was, zoo zie, over de woestijn

was een klein rond ding, klein als

de rijm, op de aarde.
a Num. 11: 7. Neh. 9: 15. Ps. 78: 24 ; 1C5 : 40.

15. Toen het de kinderen Israels za-

gen, zoo zeiden zij, de één tot den an-
der : «Het is MAN. Want zij wisten
niet, wat het was. Mozes dan zeide

tot hen : Dit is het brood, hetwelk de
HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

a Joh. 6: 31. 1 Cor. 10:3.

16. Dit is het woord, dat de HEERE
geboden heeft. Verzamelt daarvan, een
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ieder naardat hij eten kan ; een Gómer
voor een hoofd, naar het getal van
uwe zielen ; ieder zal nemen voor de-

genen, die in zijne tent zijn.

17. En de kinderen Israels deden
alzoo ; en verzamelden, de één veel en
de ander weinig.

18. Doch als zij het met den Gómer
maten, «zoo had hij, die veel verza-

meld had, niets over, en dien, die weinig
verzameld had, ontbrak niet. Een iege-

lijk verzamelde zoo veel als hij eten

kon. a2Cor. 8:15.

19. En Mozes zeide tot hen : Nie-

mand late daarvan overig tot den
morgen.

20. Doch zij hoorden niet naar Mo-

zes, maar sommige mannen lieten

daarvan overig tot den morgen. Toen
wiesen er wormen in, en het werd
stinkende. Dies werd Mozes zeer toor-

nig op hen.

21. Zij nu verzamelden dat alle mor-
gen, een iegelijk naar dat hij eten kon

;

want als de zon heet werd, zoo ver-

smolt het.

22. En het geschiedde op den zesden

dag, dat zij dubbel brood verzamelden,
twee Gómers voor éénen. En alle de

oversten der vergadering kwamen, en
verkondigden het aan Mozes.

23. Hij dan zeide tot hen : Dit is het,

dat de HEERE gesproken heeft. Mor-

gen is de ruste, de heilige Sabbath des

HEEREN. Wat gij bakken zoudt, dat

bakt, en ziedt, wat gij zieden zoudt;

en al wat overig blijft, legt het op
voor u in bewaring tot den morgen.

24. En zij leiden dat op tot den
morgen, gelijk als Mozes geboden had;

en het stonk niet, en er was geen
worm in.

25. Toen zeide Mozes: Eet dat heden,

want het is heden de Sabbath des

HEEREN. Gij zult het heden op den
velde niet vinden.

26. Zes dagen zult gij het verzame-
len ; doch op den zevenden dag is het

Sabbath ; op dien zal het niet zijn.

27. En het geschiedde aan den ze-

venden dag, dat sommigen van den
volke uitgingen, om te verzamelen

;

doch zij vonden niet.

28. Toen zeide de HEERE tot Mo-
zes : Hoe lang weigert gijlieden te hou-
den mijnt geboden en mijne wetten ?

29. Ziet, omdat de HEERE ulieden
den Sabbath gegeven heeft, daarom
geeft Hij u aan den zesden dag [voor]

twee dagen brood. Een ieder blijve in
zijne plaatse ; dat niemand uit zijne

plaatse ga op den zevenden dag.

30. Alzoo rustte het volk op den ze-

venden dag.

31. «En het huis Israels noemde zij-

nen naam MAN. En het was als kori-

anderzaad, wit, en de smaak daarvan
was als honigkoeken. a Num. ii: 7.

32. Voorts zeide Mozes: Dit is het
woord, hetwelk de HEERE bevolen
heeft : Vult eenen Gómer daarvan tot

bewaring voor uwe geslachten, opdat
zij zien het brood, dat Ik ulieden heb
te eten gegeven in deze woestijn, toen
Ik u uit Egypteland uitleidde.

33. Ook zeide Mozes totAaron: «Neem
eene kruik, en doe eenen Gómer vol

Man daarin ; en zet ze voor het aange-
zichte des HEEREN, tot bewaring voor
UWe geslachten. a Hebr. -j: 4.

34. Gelijk als de HEERE aan Mozes
geboden had, alzoo zette ze Aaron voor
het Getuigenisse tot bewa,ring.

35. En de kinderen Israels aten Man
veertig jaar, «totdat zij in een bewoond
land kwamen. Zij aten Man, totdat

zij kwamen aan de pale des lands Ka-
naan. a.Toz. 5: 12. Neh. 9: 15.'

36. Een Gómer nu is het tiende [deel]

van eene Épha.

HET XVII KAPITTEL.

Daarna toog de gansche vergadering
der kinderen Israels naar hunne dag-
reizen uit de woestijn Sin, op het be-

vel des HEEREN; en zij legerden zich

te Raphidim. Daar nu was geen water
voor het volk om te drinken.

2. Toen twistte het volk met Mozes,
en [zij] zeiden: Geeft gijheden ons wa-
ter, dat wij drinken. «Mozes dan zeide

tot hen: Wat twist gij met mij ? v/;tar-

om verzoekt gij den HEERE?
a Num. 20: 3, 4

3. Toen nu het volk aldaar dorstte

naar wa,ter, zoo m.urmureerde het "'•olk

tegen Mozes, en het zeide: WaartOb
hebt gij ons nu uit Egypte doen op-

trekken, opdat gij mij, en inijnf- kin-

deren, dn mijn vee, van dorst deedt

sterven?
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4 Zoo riep Mozes tot den HEERE,
zeggende : Wat zal ik dezen volke doen ?

Er feilt niet veel aan, of zij zullen mij
steenigen.

5. Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Ga henen voor het aangezicht des volks,

en neem met u uit de oudsten van Israël;

en neem uwen staf in uwe hand, «waar-
mede gij de rivier sloegt, en ga henen.

a Ex. 7: 20.

6. «Zie, Ik zal aldaar voor uw aan-

gezichte op den rotssteen in Horeb
staan, en gij zult op den rotssteen slaan;

zoo zal daar water uitgaan, dat het

volk drinke. Mozes nu deed alzoo voor
de oogen der oudsten van Israël.

a Num. 20: 9. Ps. 78: 15; 114: 8. 1 Cor. 10: 4.

7. En hij noemde den naam dier

plaats Massa, en Mériba, om den twisL

der kinderen Israels, en omdat zij den
HEERE verzocht hadden, zeggende: Is

de HEERE in het midden van ons, of

niet?

8. "Toen kwam A'malek, en streed

tegen Israël in Raphidim.
aDeut. 25: 17, 18.

9. Mozes dan zeide tot Jozua: Kies
ons mannen, en trek uit, strijd tegen
A'malek. Morgen zal ik op de hoogte
des heuvels staan, en do staf Godes
zal in mijne hand zijn.

10. Jozua nu deed, als Mozes hem
gezegd had, strijdende tegen A'malek.
Doch Mozes, Aaron en Hur klommen
op de hoogte des heuvels.

11. En het geschiedde, terwijl Mozes
zijne hand ophief, zoo was Israël de
sterkste; maar terwijl hij zijne hand
nederliet, zoo was A'malek de sterkste.

12. Doch de handen van Mozes wer-
den zwaar; daarom namen zij eenen
steen, en leiden dien onder hem, dat
hij daarop zat. En Aaron en Hur on-

derstutten zijne handen, de één op
deze, de ander op de andere [zijde].

Alzoo waren zijne handen gewis, totdat

de zon onderging.
13. Alzoo dat Jozua A'malek en zijn

volk krenkte, door de scherpte des
zwaards.

14. Toen zeide de HEERE tot Mozes :

Schrijf dit ter gedachtenisse in een
boek, en leg het in de ooren van Jo-

zua, «dat Ik de gedachtenis van A'ma-
lek geheel uitdelgen zal van onder den
hemel. a Num. 24: 20.

1 8am. 1.5: 2, 3, Deut. 25: 17, lb, ly.

15. En Mozes bouwde een altaar;

en hij noemde zijnen naam: De HEEiiE
is mijne banier.

16. En hij zeide: Dewijl de hand op
den troon des HEERENis, «zoo zal de
oorlog des HEEREN tegen A'malek
zijn van geslachte tot geslachte.

a 1 Sam. 15: 2.

HET XVIII KAPITTEL.

'Loen Jéthro, priester van Midian,
Mozes' schoonvader, hoorde al wat God
aan Mozes, en aan Israël, zijn volk;,

gedaan had; dat de HEERÈ Israël

uit Egypte uitgevoerd had;
«Ex. 2: 16;.*?: L

2. Zoo nam Jéthro, Mozes' schoon-
vader, Zippóra, Mozes' huisvrouwe (na-

dat hij ze teruggezonden had),

3. Met hare twee zonen, «welker
éénes naam was Gérsom (want hij zei-

de: Ik ben een vreemdeling geweest in

een vreemd land); aEx. 2:2i
4. En de naam des anderen was

Ehézer: Want, [zeide hij], de God mijns
vaders is tot mijne hulpe geweest, en
heeft mij verlost van Pharaö's zwaard.

5. Toen nu Jéthro, Mozes' schoonva-
der, met zijne zonen en zijne huis-

vrouwe, tot Mozes kwam, in de woes-
tijn, aan den berg Godes, waar hij ziek

gelegerd had;
6. Zoo zeide hij tot Mozes: Ik, uw

schoonvader Jéthro, kome tot u, met
uwe huisvrouwe, en hare beide zonea
met haar.

7. Toen ging Mozes uit, zijnen schoon-
vader te gemoet, en hij boog zi(.h, em
kuste hem, en zij vraagden de één
den ander naar den welstand, eii zij

gingen naar de tent.

8. En Mozes vertelde zijnen schoon-
vader alles, wat de HEERE aan Pha-
raö en aan de Egyptenaren gedaaa
had, om Israels wille; alle de moeite,

die hun op dien weg ontmoet was, en
dat hen de HEERE verlost had.

9. Jéthro nu verheugde zich over at

het goede, hetwelk de HEERE Israël

gedaan had; dat Hij het verlost had
uit der Egyptenaren hand.

10. En Jéthro zeide: Gezegend zij de
HEERE, die ulieden verlost heeft uit

de hand der Egyptenaren, en uitPha-
raö'a '.land; die dit volk van onder de
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Èand der Egyptenaren verlost heeft.

11. Nu weet ik, dat deHEEREgroo-
ter is dan alle goden. «Want in de
zake, waarin zij trotschelijk gehandeld
hebben, was Hij boven hen.

« Ex. 1: 10, 16, 22; 5: 7; 14: 18.

12. Toen nam Jéthro, Mozes'schoon-
Tader. Gode brandoffer en slachtofferen.

En Aaron kwam, en alle de oversten
van Israël, om brood te eten met Mo-
zes' schoonvader, voor het aangezichte
Gods,

13. Doch het geschiedde des anderen
daags, zoo zat Mozes om het volk te

richten; en het volk stond voor Mozes
van den morgen tot den avond.

14. Als Mozes' schoonvader zag, alles

wat hij den volke deed, zoo zeide hij :

Wat ding is dit, dat gij den volke doet?
Waarom zit gij zelf alleen, en al het
volk staat voor u, van den morgen tot

den avond?
15. Toen zeide Mozes tot zijnen

schoonvader: Omdat dit volk tot mij
komt, om God raad te vragen.

,
16. Wanneer zij eene zaak hebben,

200' komt het tot mij, dat ik richte

tusschen den man en tusschen zijnen

naaste; en dat ik [hun] bekend make
Godes instellingen en zijne wetten.

17. Doch Mozes' schoonvader zeide

tot hem: De zake is niet goed, die gij

doet.

18. Gij zult geheel vervallen, zoo gij,

als dit volk, hetwelk bij u is. Want
deze zaak is te zwaar voor u

;
gij alleen

kunt ze niet doen.
19. Hoor nu mJjne stemme, ik zalu

raden, en God zal met u zijn. Wees gij

voor het volk bij God, en breng gij de
zaken voor God.

20. En verklaar hun de instellingen

en de wetten, en maak hun bekend
den weg, waarin zij wandelen zullen,

en het werk, dat zij doen zullen.

21. Doch zie gij om, onder al den
voike, naar kloeke mannen, God vree-

zende, waarachtige mannen, de geld-

gierigheid hatende. Stel ze over hen,
oversten der duizenden, oversten der
honderden, oversten der vijftigen, over-

sten der tienen;
22. Dat zij dit volk te aller tijd rich-

ten. Doch het geschiede, dat zij alle

groote zaken aan u brengen, maar dat
2ij alle kleine zaken richten. Ver-

licht alzoo uzelven, en laat ze met u
dragen.

23. Indien gij deze zake doet, en
God het u gebiedt, zoo zult gij kunnen
bestaan. Zoo zal ook al dit volk in
vrede aan zijne plaatse komen.

24. «Mozes nu hoorde naar ztjna

schoonvaders stemme, en hij deed alles,

wat hij gezegd had. a Deut. l: 9.

25. En Mozes verkoos kloeke man-
nen, uit gansch Israël, en maakte ze

hoofden over het volk ; oversten der
duizenden, oversten der honderden,
oversten der vyftigen, en oversten der
tienen

;

26. Dat zy het volk te aller tijd richt-

ten; de harde zaak tot Mozes brach-

ten, maar zij alle kleine zaak richtten.

27. Toen liet Mozes zijnen schoon-
vader trekken; en hij ging naar zijn

land.

HET XIX KAPITTEL.

in de derde maand na het uittrekken
der kinderen Israels uit Egypteland,
ten zeiven dage kwamen zij in de
woestiin Sinaï.

2. W'ant zij togen uit Raphidim, en
kwamen in de woestijn Sinaï, en zij

legerden zich in de woestyn. Israël,

nu legerde zich aldaar tegenover dien
berg.

3. «En Mozes klom op tot God, en de
HEERE riep tot hem van den berg, zeg-

gende: Aldus zult gij tot den huize Ja-

kobs spreken, en den kinderen Israels

verkondigen: a Hand. 7: 38.

4. «Gijlieden hebt gezien, wat Ik den
Egyptenaren gedaan heb. Hoe Ik u op
vleugelen der arenden gedragen, en u
tot Mij gebracht heb. a Deut. 29: 2;32:ll.

5. Nu dan, indien gij naarstiglyk

mijner stemme zult gehoorzamen, en
mijn verbond houden, «zoo zult gij

mijn eigendom zijn uit alle volkeren,

want Me gansche aarde is miJne;
n Deut. 7: 6; 10: 14, 15; 14: 2; 26: 18.

Ps. 135: 4. Jes. 41: 8. Tit. 2: 14. 6 Ps. 24: 1.

6. «En gij zult M[\ een priesterlijk

koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit

zijn de woorden, die gij tot de kinderen
Israels spreken zult. a i Petr. 2:9.

7. En Mozes kwam en riep de oud-

sten des vul'ks, en stelde voor hunne
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aangezichten alle deze woorden, die de
HEERE hem geboden had.

8. Toen antwoordde al het volk ge-

lijkelijk, en [zij] zeiden: «Al wat de
HEERE gesproken heeft, zullen wij

doen. En Mozes bracht de woorden des
volks wederom tot den HEERE.

a Ex, 24: 3.

9. En de HEERE zeide tot Mozes:
Zie, Ik zal tot u komen in eene dikke
wolk, opdat het volk hoore, als Ik met
u spreke, en dat zij ook eeuwiglijk aan
11 gelooven. Want Mozes had den HEE-
RE de woorden des volks verkondigd.

10. Ook zeide de HEERE tot Mozes :

Ga tot den volke, en heilig ze heden
en morgen, en dat zij hunne kleede-

ren wasschen,
11. En bereid zijn tegen den derden

dag. Want op den derden dag zal de
HEERE voor de oogen van al het
volk afkomen, op den berg Sinaï.

12. En bepaal het volk rondom, zeg-

gende : «Wacht u op den berg te klim-
men, en zijn einde aan te roeren. Al
wie den berg* aanroert, zal zekerlijk

gedood worden. a Hebr. 12 : 18.

13. Geene hand zal hem aanroeren,
maar hij zal zekerlijk gesteenigd, of

zekerlijk doorschoten worden; hetzij

een beest, hetzij een man, hij zal niet

leven. Als de ramshoorn langzaam gaat,

zullen zij op den berg klimmen.
14. Toen ging Mozes van den berg

af tot het volk, en hij heiligde het
volk, en zij wieschen hunne kleederen.

15. En hij zeide tot het volk: Weest
gereed tegen den derden dag; «en na-

dert niet tot de vrouwe.
a 1 Sam. 21: 4. 1 Cor. 7: 5.

16. En het geschiedde ten derden
dage, toen het morgen was, «dat er

op den berg donderen en bliksemen
waren, en eene zware wolk, en het
geluid eener zeer sterke bazuin ; zoodat
al het volk verschrikte, dat in het le-

ger was. a Hebr. 12: 18.

17. En Mozes leidde het volk uit het le-

ger Gode te gemoet. «En zij stonden aan
het onderste des bergs. a Deut. 4: 10, 11.

18. «En de gansche berg Sinaï rookte,

omdat de HEERE op hem nederkwam
in vuur. En zijn rook ging op, als de
rook van eenen oven, en de gansche
berg beefde zeer. a Richt. 5: 4.

• Ps. 68: 9; 114: 4. Hab. 3: 10.

19. Toen het geluid der bazuin gaan-
de was, en zeer sterk werd, sprak Mo-
zes, en God antwoordde hem met een©
stemme.

20. Als de HEERE nedergekomen
was op den berg Sinaï, op de spitse
des bergs, zoo riep de HEERE Mozes
op de spitse des bergs, en Mozes
klom op.

21. En de HEERE zeide tot Mozes:
Ga af, betuig dezen volke, dat zij niet
doorbreken tot den HEERE, om te
zien, en velen van hen vallen.

22. Daartoe zullen ook de priesters,

die tot den HEERE naderen, zich hei-
ligen; dat de HEERE niet tegen hea
uitbreke.

23. Toen zeide Mozes tot den HEE-
RE: Het volk zal op den berg Sinaï
niet kunnen klimmen. Want Gij hebt
ons betuigd, zeggende: Ompaal dea
berg, en heilig hem.

24. De HEERE dan zeide tot hem:
Ga henen, klim af. Daarna zult gij, en
Aaron met u, opklimmen. Doch dat de
priesters en het volk niet doorbreken,
om op te klimmen tot den HEERE,
dat Hij tegen hen niet uitbreke.

25. Toen klom Mozes af tot den
volke, en zeide het hun aan.

HET XX KAPITTEL.

Toen sprak God alle deze woorden,
zeggende;

2. Ik ben de HEERE uw God, die u
uit Egypteland, «uit den diensthuize,
uitgeleid heb. « ex. 13 : 3..

Deut. 5: 6. Ps. 81: 11.]

3. Gij zult geene andere goden voor
mijn aangezichte hebben.

4. «Gij zult u geen gesneden beeld,

noch eenige gelijkenisse maken, [van

hetgene] dat boven in den hemel is,

noch [van hetgene] dat onder op de
aarde is, noch [van hetgene] dat in de
wateren onder de aarde is.

a Lev. 26: 1. Ps. 97: 7.1

5. Gij zult u voor die niet buigen,
noch hen dienen. Want Ik, de HEERE
uw God, ben een ijverig God, die de
misdaad der vaderen bezoeke aan de
kinderen, aan het derde, en aan het
vierde [lid] dergenen, die Mij haten;

6. En doe barmhartigheid aan dui-

zenden dergenen, die Mij liefheb-
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ben en mijne geboden onderhouden.
7. «Gij zult den name des HEEREN

Tiws Gods niet ijdellijk gebruiken
;

want de HEERE zal niet onschuldig
houden, die zijnen name ijdellijk ge-

bruikt, a Lev. 19: 12. Matth. 5: 33.

8. «Gedenk des Sabbathdags, dat gij

dien heiligt. a Ezech. 20 : 12.

9. «Zes dagen zult gij arbeiden en al

iiw werk doen; a Ex. 23: 12;

34: 21. Luc. 13: 14.

10. Maar de zevende dag is de Sab-

bath des HEEREN uws Gods. [Dan]

zult gij geen werk doen, gy, noch uw
zoon, noch uwe dochter, [noch] uw
dienstknecht, noch uwe dienstmaagd,
noch uw vee, noch uw vreemdeling,
die in uwe poorten is.

11. Want «in zes dagen heeft de
HEERE den hemel en de aarde ge-

maakt, de zee en alles wat daarin is,

en Hij rustte ten zevenden dage. Daar-
om zegende de HEERE den Sabbath-
dag, en heiligde denzelven. a Gen. 2: 2.

12. «Eer uwen vader en uwe moeder,
epdat uwe dagen verlengd worden in

het land, dat u de HEERE uw God
geeft. a Matth. 15: 4. Eph. 6: 2.

13. «Gij zult niet doodslaan.
a Matth. 5: 21.

14. «Gij zult niet echtbreken.
a Matth. 5: 27.

15. Gij zult niet stelen.

16. Gij zult geene valsche getuigenis
spreken tegen uwen naaste.

17. «Gij zult niet begeeren uws naas-
ten huis; gij zult niet begeeren uws
naasten vrouwe, noch zijnen dienst-

knecht, noch zijne dienstmaagd, noch
zijnen os, noch zijnen ezel, noch iets,

dat uwes naasten is. a Rom. 7: 7.

18. En al het volk zag de donderen,
en de bliksemen, en het geluid der ba-

zuin, en den rookenden berg. Toen
het volk zulks zag, weken zij af, en
stonden van verre.

19. «En zij zeiden tot Mozes : Spreek
gij met ons, en wij zullen hooren; en
dat God met ons niet spreke, opdat
Vf]i niet sterven, a Deut. 5: 25. Hehr. 12: 19.

20. En Mozes zeide tot den volke :

Vreest niet, want God is gekomen,
epdat Hij u verzochte ; en opdat zijne

Treeze voor uw aangezicht zoude zijn,

öat gy niet zondigt.
21. «En het volk stond van verre.

Maar Mozes naderde tot de donkerheid,
alwaar God was. a Ex. 19:17. Hebr. 12:18,

22. Toen zeide de HEERE tot Mozes :

Aldus zult gij tot de kinderen Israels
zeggen : Gij hebt gezien, dat Ik met
ulieden van den hemel gesproken heb.

23. Gij zult nevens Mij niet maken
zilveren goden, en gouden goden zult

gij u niet maken.
24. «Maak Mij een altaar van aarde,

en offer daarop uwe brandofferen en
uwe dankofferen, uwe schapen en uwe
runderen. Aan alle plaatse, waar Ik
mijns naams gedachtenisse stichten zal,

zal Ik tot u komen, en zal u zegenen.
a Ex. 27:1;38:1.

25. «Maar indien gij Mij een steenen
altaar zult maken, zoo zult gij dat
niet bouwen van gehouwen [steen];

zoo gij uw houwijzer daarover verheft,

zoo zult gij he't ontheiligen.
a Deut. 27: 5. Joz. 8: 30, 31.

26. Gij zult ook niet met trappen
tot mijn altaar opklimmen, opdat uwe
schaamte er voor niet ontdekt worde.

D
HET XXI KAPITTEL.

it nu zijn de rechten, die gij hun
zult voorstellen.

2. Als gij «eenen Hebreeuwschen
knecht koopen zult, die zal zes jaren
dienen ; maar in het zevende zal hij

voor vrij uitgaan, om niet.

a Deut. 15: 12. Jer. 34: 14.

3. Indien hij met zijnen lijve inge-

komen zal zijn, zoo zal hij met zijnen

lijve uitgaan. Indien hij een getrouwd
man was, zoo zal zijne vrouwe met
hem uitgaan.

4. Indien hem zijn heere eene vrou-
we gegeven, en zij hem zonen en doch-
teren gebaard zal hebben, zoo zal de
vrouwe en hare kinderen haars. hoe-

ren zijn, en hij zal met zijnen lijve

uitgaan.

5. «Maar indien de knecht ronduit
zeggen zal : Ik heb mijnen heere, mij-

ne vrouwe en myne kinderen lief; ik

wil niet vrij uitgaan; a Deut. 15: 16.

6. Zoo zal hem zijn heere tot de Go-
den brengen ; daarna zal hy hem aan
de deur, of aan den post brengen. En
zijn heere zal hem met eenen priem
zijn oor doorboren, en hij zal hem
eeuwiglijk dienen.

7. Wanneer nu iemand zyne doch-
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ter zal verkocht hebben tot eene dienst-

maagd, zoo zal zij niet uitgaan, gelijk

de knechten uitgaan.

8. Indien zij kwalijk bevalt in de
oogen haars heeren, dat hij ze niet

ondertrouwd heeft, zoo zal hij ze doen
lossen. Aan een vreemd volk haar te

verkoopen zal hy niet vermogen, de-

wijl hij trouwelooslyk met haar ge-

handeld heeft.

9. Maar indien hij ze aan zijnen
zoon ondertrouwt, zoo zal hij met haar
doen naar het recht der dochteren..

10. Indien hij voor zich eene andere
neemt, zoo zal hij aan deze hare spijze,

haar deksel, noch haren huwelijkschen
plicht niet onttrekken.

11. En indien hij haar deze drie

[dingen] niet doet, zoo zal zij om niet

uitgaan, zonder geld.

12. aWie iemand slaat, dat hij sterft,

-die zal zekerlijk gedood worden.
a Lev. 24: 17.

13. Doch wie niet op [hem] toege-
legd heeft, maar God heeft hem zyne
hand doen ontmoeten, zoo zal Ik u
eene plaatse bestellen, waar hij henen
vliede.

14. Maar indien iemand tegen zijnen
naaste moedwilhglijk gehandeld heeft,

om hem met list te dooden, zoo zult

gij hem van voor mijn altaar nemen,
dat hij sterve.

15. «Zoo wie zijnen vader of zijne

moeder slaat, die zal zekerlijk gedood
worden. a Matth. 15: 4.

16. Voorts, zoo wie eenen mensch
steelt, hetzij dat hij dien verkocht
heeft, of dat hij in zijne hand gevon-
den wordt, die zal zekerlijk gedood
worden.

17. «Wie ook zijnen vader of zijne

moeder vloekt, die zal zekerlijk ge-

dood worden. a Lev. 20: 9. Spr. 20: 20.

Matth. 15: 4. Mare. 7: 10.

18. En wanneer mannen twisten, en
de één slaat den ander met eenen
steen, of met eene vuist, en hij sterft

niet, maar valt te bedde
;

19. Indien hij weder opstaat, en op
straat gaat met zijnen stok, zoo zal

hij, die hem sloeg, onschuldig zijn.

Alleen zal hij geven hetgeen hij ver-

zuimd heeft, en hij zal hem volkomen-
lijk laten heelen.

20. Wanneer ook iemand zijnen

dienstknecht of zijne dienstmaagd met
eenen stok slaat, dat hij onder zijne
hand sterft, die zal zekerlijk gewroken
worden.

21. Zoo hij nochtans eenen dag, of
twee dagen, overeind blijft, zoo zal hij

niet gewroken worden, want hij is

zyn geld.

22. Wanneer nu mannen kijven, en
slaan eene zwangere vrouwe, dat haar
de vrucht afgaat, doch geen doodelijk
verderf zij, zoo zal hij zekerlijk ge-
straft worden, gelijk als hem de man
der vrouwe oplegt, en hij zal het ge-

ven door de rechteren.
23.' Maar indien er een doodelijk

verderf zal zijn, zoo zult gij geven
ziel voor ziel;

24. «Oog voor oog; tand voor tand;
hand voor hand; voet voor voet;

a Lev. 24: 20. Deut. 19: 21. Matth. 5: 38.

25. Brand voor brand ; wonde voor
wonde ; buile voor buile.

26. Wanneer ook iemand zijns dienst-

knechts oog, of het oog zijner dienst-

maagd slaat, en verderft het, hij zal hem
vrij laten gaan voor zijn oog.

27. En indien hij zijns dienstknechts
tand, of een tand zijner dienstmaagd
uitslaat, zoo zal hij hem vrij laten voor
zijnen tand.

28. «En wanneer een os eenen man
of vrouw stoot, dat hij sterft, zal de
os zekerlijk gesteenigd woiden, en zyn
vleesch zal niet gegeten worden, maar
de heere des osses zal onschuldig zijn.

a Gen. 9: 5.

29. Maar indien de os te voren stoo-

tig geweest is, en zyn heere is van
zulks overtuigd geweest, en hij hem
niet bewaard heeft, en hij doodt eenen
man of vrouw, zoo zal die os gestee-

nigd worden, en zijn heere. zal ook ge-

dood worden.
30. Indien hem losgeld opgelegd

wordt, zoo zal hij tot lossing zijner

ziel geven naar alles, wat hem zal op-

gelegd worden
;

31. Hetzij dat hij eenen zoon ge-

stoüten heeft, of eene dochter gostoo-

ten heeft, naar dat recht zal hem ge-

daan worden.
32. Indien de os eenen knecht of

eene dienstmaagd stoot, hij zal zynen
heere dertig zilverlingen geven, en de
os zal gesteenigd worden.
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33. En wanneer iemand eenen kuil

opent, of wanneer iemand eenen kuil

graaft, en hij dekt hem niet toe, en
een os of ezel valt daarin

;

34. De heere des kuils zal het ver-

gelden, hy zal aan den heere deszel-

ven het geld wederkeeren ; doch dat
doode zal zijne wezen.

35 Wanneer nu iemands os zijns

naasten os kwetst, dat hij sterft, zoo
zal men den levenden os verkoopen,
en het geld daarvan half en half dee-

len, en den dooden zal men ook half

en half deelen.

36. Of is het kennelyk geweest, dat
die os van te voren stootig was, en
zjijn heere heeft hem niet bewaard, zoo
zal hy in alle manier os voor os ver-

gelden ; doch de doode zal zyne we-
zen.

HET XXII KAPITTEL.

Wanneer «iemand een stuk rundvee
of klein vee steelt, en slacht het, of

verkoopt het, die zal vijf runderen
voor een rund wedergeven, en vier

schapen voor een [stuk] klein vee.
a 2 Sam. 12: 6.

2. Indien een dief gevonden wordt
by het doorgraven, en hij wordt ge-

slagen, dat hij sterft, het zal hem geene
bloedschuld zijn.

3. Indien de zon over hem opgegaan
is, zoo zal het hem eene bloedschuld
zyn. Hij zal het volkomenlijk weder-
geven. Heeft hij niet, zoo zal hij ver-

kocht worden voor zijne dieverij.

4. Indien het gestelene levend in

zyne hand voorzeker gevonden wordt,
hetzij os, of ezel, of klein vee, hy zal

het dubbel wedergeven.
5. Wanneer iemand een veld of

wyngaard laat afweiden, en hij zijn

beest [daarin] drijft, dat het in eens
anders veld weide, die zal het van het
beste zijns velds en van het beste zyns
wyngaards wedergeven.

6. Wanneer een vuur uitslaat, en vat
de doornen, zoodat de korenhoop ver-

teerd wordt, of het staande koren, of

het veld ; hij, die den brand heeft aan-
gestoken, zal het volkomenlyk weder-
geven.

7. Wanneer iemand zynen naaste
geld of vaten te bewaren geeft, en het

wordt uit diens mans huis gestolen;
indien de dief gevonden wordt, hij zal
het dubbel wedergeven.

8. Indien de dief niet gevonden
wordt, zoo zal de heer des huizes tot
de Goden gebracht worden, of hij niet
zijne hand aan zijns naasten have ge-
legd heeft.

9. Over alle zaak van onrecht, over
eenen os, over eenen ezel, over klein
vee, over kleeding, over al het verlo-

rene, hetwelk iemand zegt, dat het
zijne is, beider zaak zal voor de Go-
den komen. Wien de Goden veroor-
deelen, die zal het zijnen naaste dub-
bel wedergeven.

10. Wanneer iemand aan zynen naas-
te eenen ezel, of os, of klein vee, of
eenig beest te bewaren geeft, en het
sterft, of het wordt beschadigd, of weg-
gedreven, dat het niemand ziet;

11. Zoo zal des HEEREN eed tus-

schen hen beiden zijn, of hij niet zijne

hand aan zijns naasten have geslagen
heeft; en de heere er van zal [dien]

aannemen ; en hij zal het niet weder*
geven.

12. Maar indien het van hem zeker-

lijk gestolen is, hy zal het zijnen heere
wedergeven.

13. Is het gewisselijk verscheurd, dat
hij het brenge tot getuige, zoo zal hy
het verscheurde niet wedergeven.

14. En wanneer iemand van zijnen

naaste wat begeert, en het wordt be-

schadigd, of het sterft; zijn heere daar
niet bij zijnde ; hij zal het volkomenlijk
wedergeven.

15. Indien zijn heere daarbij geweest
is, hij zal het niet wedergeven. Indien

het gehuurd is, zoo is het voor zyne
huur gekomen.

16. Wanneer nu iemand eene maagd
verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij

ligt bij haar, die zal haar zonder uit-

stel eenen bruidschat geven, dat zy

hem ter vrouwe zij.

17. Indien haar vader ganschelyk
weigert haar aan hem te geven, zoo
zal hij geld geven, naar den bruidschat

der maagden.
18. «De tooveresse zult gij niet laten

leven. a Deut. 18: 10, 11.

19. «Al wie bij een beest ligt, die zal

zekerlijk gedood worden.
a Lev. 18: 23; 20: 15.
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20. «Wie den goden offert, behalve

den HEERE alleen, die zal verbannen
worden. a Deut. 17: 2, 3, 4, 5.

21. «Gij zult ook den vreemdeling
geenen overlast doen, noch hem on-

derdrukken ; want gij zyt vreemdelin-
gen geweest in Egypteland.

a Lev. 19: 34.

22. oGrij zult geene weduwe noch
wees beleedigen. « Zach. 7: lo.

23. Indien gij ze eenigszins beleedigt,

en indien zij eenigszins tot Mij roe-

pen, Ik zal hun geroep zekerlijk ver-

hooren
;

24. En mijn toorn zal ontsteken, en
Ik zal ulieden met het zwaard dooden

;

en uwe vrouwen zullen weduwen, en
uwe kinderen weezen worden.

25. «Indien gij mijn volk, dat bij u
arm is, geld leent, zoo zult gij tegen
hetzelve niet zijn, als een woekeraar

;

gij zult op hetzelve geenen woeker
leggen. a Lev. 25: 36, 37. Deut. 23:19,20.

Ps. 15: 5. Spr. 28: 8. Ezech. 18: 8.

26. «Indien gij eenigszins uws naas-

ten kleed te pand neemt, zoo zult gij

het hem wedergeven, eer de zon on-

dergaat; a Deut. 24: 12, 13.

27. Want dat alleen is zijn deksel,

het is zijn kleed over zijne huid. Waar-
in zoude hij liggen ? Het zal dan geschie-

den, wanneer hij tot Mij roept, dat Ik

het zal hooren ; want Ik ben genadig.

28. De Goden zult gij niet vloeken,

en de «oversten in uwen volke zult

gy niet lasteren. a Hand. 23: 3, 4, 5.

29. Uwe volheid en uwe tranen zult

gij niet uitstellen. «Den eerstgeborene
uwer zonen zult gij Mij geven.

a Ex. 13: 2, 12.

80. «Desgelijks zult gij doen met uwe
runderen [en] met uwe schapen. Zeven
dagen zullen zij bij hunne moeder zijn

;

ten achtsten dage zult gij ze Mij ge-

ven, a Ex. 23: 19. Lev. 22: 27. Ezech. 44: 30.

31. Gij nu zult Mij heilige lieden

zijn. «Daarom zult gij geen vleesch

eten, dat op het veld verscheurd is
;

gy zult het den hond voorwerpen.
a Lev. 22: 8. Ezech. 44: 31.

ö
HET XXIII KAPITTEL.

ij zult geen valsch geruchte opne-

men ; en stel uwe hand niet bij den
goddelooze, om een getuige tot geweld
te zijn.

2. Gij zult de menigte tot booze za-

ken niet volgen. En gij zult niet spre-

ken in eene twistige zaak, dat gy u
neigt naar de menigte, om [het recht]

te buigen.

3. «Ook zult gij den geringe niet

voortrekken in zijne twistige zaak.
a Lev. 19: 15,

4. «Wanneer gij uws vijands os of
zijnen dwalenden ezel ontmoet, gy
zult hem dien ganschelijk wederbren-
gen. a Deut. 22: 1, 2. Luc.6: 27. Philipp.2:4.

5. «Wanneer gij uws haters ezel on-

der zijnen last ziet liggen, zult gij dan
nalatig zijn, om het [uwe] te verlaten

voor hem ? Gij zult het in alle manier
met hem verlaten. « Deut. 22: 4.

6. "Gij zult het recht uws armen
niet buigen in zijne twistige zaak.

a Deut. 27: 19.

7. Wees verre van valsche zaken.

En den onschuldige en gerechtige zult

gij niet dooden, want Ik zal den god-

delooze niet rechtvaardigen.

8. «Ook zult gij geen geschenk ne-

men. Want het geschenk verblindt de
ziend en, en het verkeert de zake der
rechtvaardigen. a Deut. i6: 19.

1 Sam. 8: 3. Spr. 19: 6. Pred. 7: 7.

9. «Gij zult ook den vreemdeling
niet onderdrukken. Want gij lieden

kent het gemoed des vreemdelings,

dewijl gij vreemdelingen geweest zijt

in Egypteland. a Ex. 22: 21.

Lev. 19: 33. Deut. 24: 17.

10. Gij zult ook zes jaar uw land be-

zaaien, en zijne inkomste verzamelen;

11. «Maar in het zevende zult gij het

laten rusten en stil liggen, dat de ar-

men uws volks mogen eten, en het

overige daarvan de beesten des velds

eten mogen. Alzoo zult gij [ook] doen

met uwen wijngaard, [en] met uwe
olijfbOOmen. a Lev. 25: 4, 6.|

12. «Zes dagen zult gij uwe werken
doen, maar op den zevenden dag zult

gij rusten; opdat uw os en uw ezel

ruste, en dat de zoon uwer dienst-

maagd en de vreemdeling adem scheppe.
a Ex. 20: 8; 31: 13, 14. enz,

13. In alles, wat Ik tot ulieden ge-

zegd heb, zult gij op nwe hoede zijn.

En «den naam van andere goden zult

gij niet gedenken ; uit uwen mond zal

hij niet gehoord worden, a Num. 32: 38.

j'oz. 23: 7. Ps. 16: 4. Hoz. 2: 16. Zach. 13: 2, f
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14. Drie reizen in het jaar zult gij

Mö feest houden.
15. aHet feest van de ongezuurde

[hroodeii] zult gij houden ; zeven dagen
zult gij ongezuurde [hj'ooden] eten (ge-

lijk Ik u geboden heb), ter bestemder
ti.jd in de maand Abib, want daarin

zijt gij uit Egypte getogen. ^Doch men
zal niet ledig voor mijn aangezichte
verschijnen. a Ex. 12: 14, 15;

13: 3. 6 Ex. 34: 20. Deut. 16: 16.

16. En het feest des oogstes der eer-

ste vruchten uws arbeids, die gij op
het veld gezaaid zult hebben. En het

feest der inzameling, op den uit-

gang des jaars, wanneer gij uwen ar-

beid uit het veld zult ingezameld heb-

ben.
17. Driemaal des jaars zullen alle

uwe mannen voor het aangezichte des
Heeren HEEREN verschijnen.

18. Gij zult het bloed mijns offers

met geen gedeesemde [brooden] offeren.

Ook zal het vette mijns feestes tot op
den morgen niet vernachten.

19. «De eerstelingen der eerste vruch-

ten uws lands zult gij in het huis des
HEEREN uws Gods brengen. Gij &zult

het boksken niet koken in zijns moe-
ders melk. a Ex. 34: 26. b Èx. 34: 26.

20. «Zie, Ik zende eenen Engel voor
uw aangezichte, om u te behoeden op
dezen weg; en om u te brengen tot

de plaatse, die Ik bereid heb.
a Ex. 33: 2.

21. Hoed u voor zijn aangezichte, en
wees zijner stemme gehoorzaam, en
verbitter Hem niet. Want Hij zalulie-

der overtredingen niet vergeven, want
mijn Name is in het binnenste van Hem.

22. Maar zoo gij zijner stemme naar-

stiglyk gehoorzaamt, en doet al wat
Ik spreken zal ; «zoo zal Ik uwer vij-

anden vijand, en uwer wederpartijders
"wederpartije zijn. a Gen. 12: 3.

23. Want mijn Engel zal voor uw
aangezichte gaan, en Hij zal u inbren-

gen tot de A'morieten, en Héthieten, en
Phérezieten, en Kanaanieten, Hévieten
en Jébusieten ; en Ik zal ze verdelgen.

24. Gij zult u voor hunne goden niet

buigen, noch hen dienen, ook zult gij

naar aJiunne werken niet doen ; maar
gü zult ze geheellijk afbreken, en hun-
ne opgerichte beelden gansch vermor-
zelen, a Lev. 18: 3.

25. En gij zult den HEERE uwen
God dienen ; «zoo zal Hy uw brood ea
uw water zegenen. En Ik zal de krank-
heden uit het midden van u weren.

a Ex. 15: 26. Deut. 7: 15.

26. «Er zal geene misdrachtige noch
onvruchtbare in uwen lande zijn. Ik
zal het getal uwer dagen vervullen.

o Deut. 7: 14.

27. «Ik zal mijnen schrik voor uw
aangezichte zenden, en al het volk^
tot hetwelk gy komt, versaagd maken.
En Ik zal maken, dat alle uwe vijan-

den u den nek toekeeren.
a Ex. 14: 24. Joz. 10: 10.

28. «Ik zal ook horzelen voor uw
aangezichte zenden. Die zuUen van
voor uw aangezichte uitstooten de Hé-
vieten, de Kanaanieten en de Héthieten.

a Deut. 7: 20. Joz. 24: 12.:;

29. Ik zal ze in één jaar van uw
aangezichte niet uitstooten, opdat het
land niet woest worde, en het wild
gedierte boven u niet vermenigvuldigd
worde.

30. Ik zal ze allengskens van uw
aangezichte uitstooten, totdat gij ge-

wassen zijt en het land erft.

31. «En Ik zal uwe landpalen zetten
van de zee Suph tot aan de zee der
Philistijnen, en van de woestijn tot aan
de rivier. Want Ik zal de inwoners
van dat land in ulieder hand geven,
dat gij ze voor uw aangezichte uitstoot.

a Num. 34: 3, 4,

32. «Gij zult met hen, noch met hun-
ne goden, geen verbond maken.

a Ex. 34: 12, 15. Deut. 7: 2.

33. aZij zullen in uwen lande niet

wonen, opdat zij u tegen Mij niet doen
zondigen. Indien gij hunne goden dient,

het zal u voorzeker tot eenen valstrik

zijn. a Joz. 23: 13. Eicht. 2: 3.

HET XXIV KAPITTEL.

Daarna zeide Hij tot Mozes : Klim op
tot den HEERE, gij en Aaron, Nadab
en Abihu, en zeventig van de oudsten
Israels, en buigt u neder van verre.

2. En dat Mozes alleen nadere tot

den HEERE, maar dat zij niet nade-
ren ; en het volk klimme ook niet op
met hem.

3. Als Mozes kwam en verhaalde
den volke alle de woorden des HEE-
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REN, en alle de rechten, atoen ant-

woordde al dat volk met ééne stemme,
en zij zeiden : Alle deze woorden, die

de HEERE gesproken heeft, zullen wij

doen. a Ex. 19: 8; 24: 7. Deut. 5: 27.

4. Mozes nu beschreef alle de woor-
den des HEEREN, en hij maakte zich

des morgens vroeg op, en hij bouwde
een altaar onder aan den berg, en
twaalf kolommen, naar de twaalf stam-
men Israels.

5- En hij zond de jongelingen der
kinderen Israels, die brandofferen offer-

den, en offerden den HEERE dankoffe-

ren van jonge runderen.
6. En Mozes nam de helft van het

bloed, en zette het in bekkens ; en de
helft van het bloed sprengde hij op het
altaar.

7. En hij nam het boek des verbonds,
en hij las het voor de ooren des volks.

En zij zeiden : Al wat dé HEERE ge-

sproken heeft, zullen wij doen en ge-

hoorzamen.
8. Toen nam Mozes dat bloed, en

sprengde het op het volk. En hij zei-

de : oZiet, [dit is] het bloed des verbonds,
hetwelk de HEERE met ulieden ge-

maakt heeft over alle die woorden.
a Hebr. 9: 20. 1 Petr. 1: 2.

9. Mozes nu en Aaron klommen op-

waarts, ook Nadab en Abïhu, en zeven-
tig van de oudsten Israels.

10. En zij zagen den God Israels, en
onder zyne voeten als een werk van
Saffiersteenen, en als de gestaltenisse

des hemels in [zijne] klaarheid.

11. Doch Hij strekte zijne hand niet

tot de afgezonderden der kinderen Is-

raels ; maar zij aten en dronken, nadat
zij God gezien hadden.

12. Toen zeide de HEERE tot Mozes :

Kom tot Mij op den berg, èn wees al-

daar ; en Ik zal u steenen tafelen geven,
en de wet, en de geboden, die Ik ge-

schreven heb, om hen te onderwijzen.
13. Toen maakte zich Mozes op, met

Jozua, zijnen dienaar. En Mozes klom
op den berg Gods.

14. En hij zeide tot de oudsten : Blijft

gij ons hier, totdat wij weder tot u komen.
En ziet, Aaron en Hur zijn bij u. Wie
eenige zaken heeft, zal tot deze komen.

15. Toen Mozes op den berg geklom-
men was, zoo heeft eene wolk den
berg bedekt.

16. En de heerlijkheid des HEEREN
woonde op den berg Sinaï, en de wolk
bedekte, hem zes dagen. En ten zeven-
den dage riep Hij Mozes uit het mid-
den der wolk.

17. En «het aanzien der heerlijkheid

des HEEREN was als een verterend
vuur, op het opperste diens bergs, in de
oogen der kinderen Israels. «Hebr. i2:29.

18. En Mozes ging in het midden
der wolk, nadat hij op den berg ge-

klommen was. En Mozes was op diea
berg veertig dagen en veertig nachten.

HET XXV KAPITTEL.

Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeg-

gende :

2. Spreek tot de kinderen Israels, dat
zij voor Mij een hefoffer nemen. «Van
allen man, wiens hart zich vrijwillig

bewegen zal, zult gij lieden mijn hef-

offer nemen. a Ex. 35- 5.

l Kron. 29: 3, 5, 9, 14. Ezra 2: 68; 3: 5. Neh. 11.2.

3. Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij

van hen nemen zult : goud, en zilver,,

en koper;
4. Als ook hemelsblauw, en purper,

en scharlaken,, en fijn linnen, en gei-

ten [/zaar];

5. En roodgeverfde ramsvellen, eR
dassenvellen, en Sittimhout;

6. Olie tot den luchter, specerijen ter

zalfolie, en tot rooking welriekende
specerijen

;

7. aSardónixsteenen, en inlegsteenea
tot den Éphod, en toti den borstlap.

a Ex. 2<<: 4.

8. En zij zullen Mi.) een heiligdom
maken, dat Ik in het midden van hea
wone.

9. Naar al wat Ik u tot een voor-

beeld dezes Tabernakels, en een voor-

beeld van al zijn gereedschap wijzea
zal, even alzoo zult gijlieden die maken.

10. Zoo zullen zij eene Arke «vaa
Sittimhout maken. Twee ellen en eene
halve zal hare lengte zijn ; en ander-
halve elle hare breedte, en anderhalve
elle hare hoogte, a Ex. 37: l. Hebr. 9: 1.

11. En gij zult ze met louteren gou-
de overtrekken, van binnen en vaa
buiten zult gij ze overtrekken. En gy
zult op haar eenen gouden krans ma-
ken rondom henen.

12. En giet voor haar vier goudea
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fingen, en zet ze aan hare vier hoe-
ken, alzoo dat twee ringen op de ééne
zijde derzelve zijn, en twee ringen op
bare andere zijde.

13. En maak handboomen van Sit-

timhoiit, en overtrek ze met goud.

14. En steek de handboomen in de
ringen, die aan de zijde der Arkezijn,
dat men de Arke daarmede drage.

15. «De draagboomen zullen in de
ringen der Arke zijn; zij zullen er niet

uitgetrokken worden. a i Kon. 8: 8.

16. Daarna «zult gij in de Arke leg-

gen het Getuigenisse, dat Ik u geven
zal. a Hebr. 9: 4.

17. «Gij zult ook een verzoendeksel
maken van louteren goude. Twee ellen

en eene halve zal zijne lengte zijn, en
anderhalve elle zijne breedte, a Ex. 37: 6.

18. «Gij zult ook twee Cherubim van
goud maken. Van dicht [goud] zult gij

ze maken, uit de beide einden des ver-

zoendeksels, a Hebr 9: 5.

19. En maak u éénen Cherub uit het

ééne einde aan de zijde, «n den ande-

ren Cherub uit het [andere] einde aan
gene zijde. Uit het verzoendeksel zult

giilieden de Cherubim maken, uit zij-

ne beide einden.
20. En de Cherubim zullen hunne

fóéide vleugelen omhooguitbreiden, «be-

dekkende met hunne vleugelen het ver-

zoendeksel. En hunne aangezichten
Zullen tegenover malkanderen zijn. De
aangezichten der Cherubim zullen naar
het verzoendeksel zijn. a Hebr. 9: 5.

21. En «gij zult het verzoendeksel
boven op de Arke zetten, nadat gij in

de Arke het Getuigenisse, dat Ik u ge-

ven zal, zult gelegd hebben.
a Hebr. 9: 4, 5.

22. En «aldaar zal Ik bij u komen,
en ik zal met u spreken van boven
het verzoendeksel af, van tusschen de
twee Cherubim (die op de Arke der
Getuigenisse zijn zullen), alles wat Ik
a gebieden zal aan de kinderen Israels.

a Num. 7: 89.

23. Gij zult ook eene tafel maken
van Sittimhout. Twee ellen zal hare
lengte zijn, en eene elle hare breedte,

en eene elle en eene halve zal hare
hoogte zijn.

24. En gij zult ze met louteren goude
overtrekken. Gij zult ook eenen gouden
Strans daaraan m.aken, rondom, henen.

2.'). Gij zult daaraan ook eene lijst

rondom maken, eene hand breed. En
gij zult eenen gouden krans rondom
hare lijst maken.

26. Ook zult gij vier gouden ringen
daaraan maken. En gij zult de ringen
zetten aan de vier hoeken, die aan
hare vier voeten zijn zullen.

27. Tegenover de lijst zullen de rin-

gen zijn, tot plaatsen voor de hand-
boomen, om de tafel te dragen.

28. Deze handboomen nu zult gij van
Sittimhout maken, en gij zult ze met
goud overtrekken. En de tafel zal daar-

aan gedragen worden.
29. Gij zult ook maken hare scho-

telen, en hare rookschalen, en hare
*plateelen, en hare kroezen (met dewel-
ke zij bedekt zal worden), van louteren
goude zult gij ze maken.

30. En gij zult op deze tafel altijd

het toonbrood voor mijn aangezichte
leggen.

31. «Gij zult ook eenen kandelaar
van louteren goude maken. Van dicht

werk zal deze kandelaar gemaakt wor-
den : zijne schacht, en zijne armen,
zijne schaalkens, zijne knoppen, en zy-

ne bloemen zullen uit hem zijn.

a Ex. 37: 17,

32. En zes armen zullen uit zijne

zijden uitgaan : drie armen des kan-
delaars uit zyne ééne zijde, en drie

armen des kandelaars uit zijne andere
zijde.

33. In den éénen arm zullen drie

schaalkens zijn, [gelijk] amandelnoten,
een knop en eene bloem ; en drie schaal-

kens, [gelijk] amandelnoten, in eenen
anderen arm, een knop en eene bloem;
alzoo zullen die zes armen zijn, die uit

den kandelaar gaan.
34. Maar aan den kandelaar zelven

zullen vier schaalkens zyn, [gelijk]

amandelnoten, met zijne knoppen, en
met zijne bloemen.

35. En er zal een knop zijn onder
twee armen, uit hem [uitgaande]; ook
een knop onder twee armen, uit hem
[uitgaande]; nog een knop onder twee
armen, uit hem [uitgaande; alzoo zal

het zijn] met de zes armen, die uit den
kandelaar uitgaan.

* Plateel is thans een fijn soort van aar-
dewerk, maar wierd in de 17e eeuw voor bord
of schaal ijebruikt.
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36. Hunne knoppen en hunne armen
zullen uit hem zijn. Het zal altemaal één
eenig dicht werk van louter goud zyn.

37. Gij zult hem ook zeven lampen
maken, en men zal zijne lampen aan-

steken, en doen lichten aan zijne zijden.

38. Zijne snuiters en zijne bluschva-

ten zullen louter goud zijn.

39. Uit een talent louter goud zal

men dat maken ; met al dit gereed-

schap.
40. «Zie dan toe, dat gij het maakt

naar hun voorbeeld, hetwelk u op den
berg getoond is. a Hand. 7: 44. Hebr.8:5.

HET XXVI KAPITTEL.

Jjen «Tabernakel nu zult gij maken
van tien gordijnen, van fijn «getweernd
linnen, en hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, [met] Cherubim, van het
allerkunstigste werk zult gij ze maken.

a Ex. 36: 8.

2. De lengte van ééne gordijn zal van
acht en twintig ellen zijn, en de breed-

te van ééne gordijn van vier ellen. Alle

deze gordijnen zullen ééne maat heb-

ben.

3. Er zullen vijf gordijnen samenge-
voegd zijn, de ééne aan de andere. We-
derom zullen er vijf gordijnen samen-
gevoegd zijn, de ééne aan de andere.

4. En gij zult hemelsblauwe striklis-

jes maken aan den kant van de ééne
gordijn, aan het uitsterste, en de sa-

menvoeging. Alzoo zult gij ook doen
aan den uitersten kant der gordijn,

aan de tweede samenvoegende.
5. Vijftig striklisjes zult gy aan de

ééne gordijn maken, en vijftig striklis-

jes zult gij maken aan het uitsterste

der gordijn, dat aan de tweede samen-
voegende is. Deze striklisjes zullen het
ééne aan het andere vatten.

6. Gij zult ook vijftig gouden haaks-
kens maken, en zult de gordijnen sa-

menvoegen, de eene aan de andere,
met deze haakskens, opdat het één
Tabernakel zij.

7. Ook zult gij «gordijnen uit geiten-

[haar] maken tot eene tente over den
Tabernakel. Van elf gordijnen zult gij

die maken. a Ex, 36: 14.

* Getweernde of getwij|nde stof is eene
tof waarvan de draad dubbel genomen is.

8. De lengte van ééne gordijn zail

dertig ellen zijn, en de breedte van
ééne gordijn vier ellen : deze elf gor-

dijnen zullen ééne maat hebben.
9. En gij zult vijf dezer gordijneü

afzonderlijk aan malkander voegen, en
zes dezer gordijnen afzonderlijk. En de
zesde dezer gordijnen zult gij dubbel
maken, recht vóór op de tente.

10. En gij zult vijftig striklisjes ma-
ken aan den kant van de ééne gordijn,

het uiterste in de samenvoeging, en
vijftig striklisjes aan den kant vaa
de gordijn, die de tweede samenvoe-
gende [is].

11. Gij zult ook vijftig koperen haaks-
kens maken, en gij zult de haakskens
in de striklisjes doen, en gij zult de
tente samenvoegen, dat zij ééne zij.

12. Het overige nu, dat overschiet
aan de gordijnen der tente, de helft der
gordijn, die overschiet, zal overhangen^
aan de achterste deelen des Taberna-
kels.

13. En eene elle van deze, en een©
elle van gene zijde van hetgene, d2,t

overig zijn zal aan de lengte van de
gordijnen der tente, zal overhangen
aan de zijden des Tabernakels, aan de-

ze en aan geene [zijde], om dien te be-

dekken.
14. Gij zult ook voor de tente een

bedeksel maken van roodgeverfde
ramsvellen. «En daarover een bedek-
sel van dassenvellen. a Ex. 36: i&.

15. Gij zult ook tot den Tabernakel
staande stijlen maken, van Sittimhout

16. De lengte van eenen stijl zal

tien ellen zijn ; en eene elle een eene
halve elle zal de breedte van eiken
stijl zijn.

17. Twee houvasten zal één stijl heb-

ben, als sporten in eene ladder gezet,

het eene nevens het andere. Alzoo zult

gij het met alle de stijlen des Taber-
nakels maken.

18. En de stijlen tot den Tabernakel
zult gij [aldus] maken : twintig stijlen

naar de zuidzijde zuidwaarts.

19. Gij zult ook veertig zilveren voe-

ten maken onder de twintig stijlen;

twee voeten onder éénen stijl, aan zijne

twee houvasten, en twee voeten onder
eenen anderen stijl, aan zijne twee hou-
vasten.

20. Er 'zullen ook twintig stijlen zijn
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aan de andere zijde des Tabarnakels,

aan den noorderhoek ;

21. Met hunne veertig zilveren voe-

ten ; twee voeten onder éénen stijl, en
twee voeten onder eenen anderen stijl.

22. l)och aan de zijden des Taber-

nakels tegen het westen zult gij zes

stijlen maken.
23. Ook zult gij twee stijlen maken

tot hoekstijlen des Tabernakels, aan de

beide zijden.

24. En zij zullen van beneden [als]

tweelingen samengevoegd zijn. Zij zul-

len ook [als] tweelingen aan zijn op-

pereinde samengevoegd zijn, met éénen
ring. Alzoo zal het met de twee [stij-

len] zyn ; tot twee hoekstijlen zullen

zij zijn.

25. Alzoo zullen de acht stijlen zijn

met hunne zilveren voeten, zijnde zes-

tien voeten : twee voeten onder éénen
stijl, wederom twee voeten onder éénen
stijl.

26. Gij zult ook richelen maken van
Sïttimhout. Vijf aan de stijlen van de
ééne zijde des Tabernakels;

27. En vijf richelen aan de stijlen

van de andere zijde des Tabernakels.

Alsook vijf richelen aan de stijlen van
de zijde des Tabernakels, aan de beide

zijden westwaarts.
'

28. En de middelste richel zal mid-
den aan de stijlen zijn, doorschieten-

de van het eene einde tot het andere
einde.

29. En gij zult de stijlen met goud
overtrekken, en hunne ringen (de plaat-

sen voor de richelen) zult gij van goud
maken. De richelen zult gij ook met
goud overtrekken.

30. «Dan zult gij den Tabernakel op-

richten naar zijne wijze, die u op den
berg getoond is. a Ex. 25: 9, 40.

Hand. 7: 44. Hebr. 8: 5.

31. Daarna zult gij een «voorhangsel
maken van hemelsblauw, en purper,

en scharlaken, en fijn 'getweernd lin-

nen. Van het allerkunstigste werk zal

men dat maken, met Cherubim.
a Ex. 36: 35.

32 En gy zult het ophangen aan
vier pilaren van Sittim[hout], met goud
overtogen; hunne haken zullen van
goud zijn; [staa7ide] op vier zilveren

voeten.

» Zie bij Kap. XXVI: 1.

33. En gy zult het voorhangsel onder
de haakskens hangen

; en gij zult de
Arke der Getuigenisse aldaar binnen
het voorhangsel brengen. En dit voor-
hansel zal ulieden eenen scheiding ma-
ken tusschen het Heilige en tusschen
het Heilige der heiligen.

34. En gij zult het verzoendeksel
zetten op de Arke der Getuigenisse in
het Heilige der heiligen.

35. De tafel nu zult gij zetten bui-

ten het voorhangsel, en den kandelaar
tegen de tafel over, aan de eene zijde

des Tabernakels, zuidwaarts. Maar de
tafel zult gij zetten aan de noordzijde.

36. «Gij zult ook aan de deur der
tente een bedeksel maken, van hemels-
blauw, en purper, en scharlaken, en fljn

'getweernd linnen, geborduurd werk.
a Ex. 36: 87.

37. En gij zult tot dit bedeksel vijf

pilaren van Sittim[hoiit] maken, en die

met goud overtrekken ; hunne haken
zullen van goud zijn ; en gij zult hun
vijf koperen voeten gieten.

HET XXVII KAPITTEL.

Gjij zult ook een «altaar maken van
Sïttimhout ; vijf ellen zal de lengte zijn,

en vijf ellen de breedte (vierkant zal

dit altaar zijn), en drie ellen zijne hoogte.
a Ex. 38: 1.

2. En gij zult zijne hoornen maken
op zijne vier hoeken; uit hetzelve zul-

len zijne hoornen zijn ; en gy zult het

met koper overtrekken.
3. Gij zult het ook potten maken,

om zijne asch te ontvangen, ook zijne

schoffelen, en zijne besprengbekkens,
en zijne krauwelen, en zi^jne vuurpaii-

nen. Al zijn gereedschap zult gij van
koper maken,

4. Gij zult het eenen rooster maken
van koperen netwerk. En gij zult aan
dat net vier koperen ringen maken aan
zijne vier einden.

5. En gij zult het onder den omme-
loop des altaars van beneden opleggen;
alzoo dat het net tot het midden des
altaars zij.

6. Gij zult ook handboomen maken
tot het altaar, handboomen van Sït-

timhout ; en gij zult ze met koper over-

trekken.

* Zie bij Kap. XXVI: 1.
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7. En de handboomen zullen in de

ringen gedaan worden, alzoo dat de

handboom.en zijn aan beide zijden des

altaars, als men het draagt.

8. Gij zult het hol, van planken, ma-
ken. Gelijk als Hij u op den berg ge-

wezen heeft, alzoo zullen zij doen.

9. «Gij zult ook het voorhof des Ta-

bernakels maken. Aan den zuidhoek
zuidwaarts, zullen aan het voorhof be-

hangselen zijn van fijn •getweernd lin-

nen; de lengte ééner zijde zal honderd
ellen zijn. a Ex. 38: 9.

10. Ook zullen zijne twintig pilaren

en hunne twintig voeten van koper
zijn. De haken dezer pilaren en hunne
banden zullen zilver zijn.

11. Alzoo zullen ook aan den noor-

derhoek, in de lengte, de behangsels
honderd [ellen] lang zijn. En zijne twin-

tig pilaren en hunne twintig voeten
van koper. De haken der pilaren en
hunne banden zullen zilver zijn.

12. En in de breedte des voorhofs,

aan de-n westerhoek, zullen behangse-
len zijn van vijftig ellen; hunne pila-

ren tien, en de voeten van deze tien.

13. Van gelijke zal de breedte des
voorhofs, aan den oosterhoek oost-

waarts, van vijftig ellen zijn.

14. Alzoo dat er vijftien ellen der
behangselen op [de e'éwe] zijde zijn; hun-
ne pilaren drie, en hunne voeten drie;

15. En vijftien [ellen] der behangse-
len aan de andere zijde; hunne pila-

ren drie, en hunne voeten drie.

16. In de poorte nu des voorhofs zal

een dek zijn van twintig ellen, hemels-
blauw, en purper, en scharlaken, en
fijn ^getweernd linnen, geborduurd
werk ; hunne pilaren vier, en hunne
voeten vier.

17. Alle de pilaren des voorhofs zul-

len rondom met zilveren banden bezet
zijn. Hunne haken zullen van zilver zijn,

maar hunne voeten zullen van koper
zijn.

18. De lengte des voorhofs zal hon-
derd ellen zijn, en de breedte vijftig

tegenover vijftig, en de hoogte vijf el-

len, van fijn «getweernd linnen, maar
hunne voeten zullen van koper zijn.

19. Aangaande al het gereedschap
des Tabernakels, in al zijnen dienst,

* Zie bij Kap. XXVI: 1.

ja alle zijne pinnen, en alle de pinnen
des voorhofs, zullen van koper zijn.

20. «Gij nu zult den kinderen Israels

gebieden, dat zij tot u brengen zuivere

olie van olijven, gestooten tot den luch-

ter, dat men geduriglijk de lampen
aansteke. a Lev. 24: 2.

21. In de Tente der samenkomst, van
buiten het voorhangsel, dat vóór het
Getuigenisse is, zal ze Aaron en zijne

zonen toerichten van den avond tot

den morgen, voor het aangezichte des
HEEREN. Dit zal eene eeuwige inzet-

ting zijn voor hunne geslachten, van-
wege de kinderen Israels.

HET XXVIII KAPITTEL.

I)aarna zult gij uwen broeder Aaron,
en zijne zonen met hem, tot u doen
naderen uit het midden der kiu' leren

Israels, om Mij het priesterambt re be-

dienen, «namelijk Aaron, Nadab en
Abihu, Eleazar en I'thamar, de zonen
Aarons. a Hebr. 5: 4.

2. En gij zult uwen broeder Aaron
heilige kleederen maken; tot heerlijk-

heid en tot sieraad.

3. Gij zult ook spreken tot allen, die

wijs van harte zijn, die Ik met den
geest der wijsheid vervuld heb, dat zij

Aaron kleederen maken, om hem te

heiligen, dat hij Mij het priesterambt
bediene.

4. Dit nu zijn de kleederen, die zy

maken zullen: een borstlap, en een
Éphod, en èen mantel, en een rok vol

oogjes, een hoed, en een gordel. Zij

zullen dan uwen broeder Aaron heili-

ge kleederen maken, en zijnen zonen,

om Mij het priesterambt te bedienen.

5. Zij zullen ook dat goud, en he-

melsblauw, en purper, en scharlaken,

en fijn linnen nemen;,
6. «En zullen den Éphod maken van

goud, hemelsblauw, en purper, schar-

laken, en fijn *getweernd linnen, van
het allerkunstigste werk. a Ex. 39: 2.

7. Hij zal twee samenvoegende schou-

derbanden hebben aan zijne beide ein-

den, waarmede hij samengevoegd zal

worden.
8. En de kunstige riem zijns Éphods,

die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk,

* Zie bij Kap. XXVI: 1.
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van hetzelfde, van goud, hemelsblauw,
en purper, en scharlaken, en fijn 'ge-

tweernd linnen.

9. En gij zult twee Sardónixsteenen
nemen, en de namen der zonen Israels

daarop graveeren.

10. Zes van hunne namen op éénen
steen, en de zes overige namen op den
anderen steen, naar hunne geboorten.

11. Naar steensnijderswerk, gelijk

men de zegelen graveert, zult gij deze

twee steenen graveeren, met de namen
der zonen Israels. Gij zult ze maken,
dat zij omvat zijn in gouden kaskens.

12. En gij zult de twee steenen aan
de schouderbanden des Éphods zetten,

zijnde steenen ter gedachtenisse voor

de kinderen Israels; en Aaron zal hun-

ne namen op zijne beide schouderen
dragen, ter gedachtenisse, voor het

aangezichte des HEEREN.
13. Gij zult ook gouden kaskens ma-

ken.
14. En twee ketenkens van louteren

goude; gelijkeindigende zult gij ze ma-
ken, gedraaid werk; en de gedraaide

ketenkens zult gij aan de kaskens hech-

ten.

15. aGij zult ook eenen borstlap des
gerichts maken; van het allerkunstigste

werk, gelijk het werk des Éphods zult gij

hem maken; van goud, hemelsblauw,
en purper, en scharlaken, en van fij n 'ge-

tweernd linnen zult gij hem maken.
a Ex. 39: 8.

16. Vierkantig zal hij zijn, [en] dub-

bel genomen; eene span"he zal zijne

lengte zijn, en eene spanne zijne breedte.

17. En gij zult invullende steenen
daarin vullen, vier rijen steenen. Eene
rij van een Sardis, een Topaas, en een
Karbonkel; dit is de eerste rij.

18. En de tweede rij van een Sma-
ragd, een Saffier, en een Diamant.

19. En de derde rij, een Hyacint,
Agaat, en Amethist.

20. En de vierde rij van een Tur-
koois, en een Sardónix, en een Jaspis.

Zij zullen met goud ingevat zijn in

hunne vullingen.
21. En deze steenen zullen zijn met

de twaalf namen der zonen Israels,

met hunne namen. Zij zullen als zege-

len gegraveerd worden, elk met zijnen

Zie bij Kap XXV: 1.

naam. Voor de twaalf stammen zullen
zij zijn.

22. Gij zult ook aan den borstlap
gelijkeindigende ketenkens van ge-

draaid werk uit louteren goude maken.
23. Gij zult ook aan den borstlap

twee gouden ringen maken; en gij zult

de twee ringen aan de twee einden des
borstlaps zetten.

24. Dan zult gij de twee gedraaide
gouden [ketenkois] in de twee ringen
doen, aan de einden des borstlaps.

25. Maar de twee einden der twee
gedi'aaide [ketenkens] zult gij aan die

twee kaskens doen; en gij zult ze zet-

ten aan de schouderbanden van den
Éphod, recht op de voorste zijde van
dien.

26. Gij zult nog twee gouden ringen
maken, en zult ze aan de twee einden
des borstlaps zetten; inwendig aan zij-

nen rand, die aan de zijde van den
Ephod zijn zal.

27. Nog zult gij twee gouden ringen
maken, die gij zetten zult aan de twee
schouderbanden- des Éphods, beneden,
aan de voorste zijde, tegenover zijne

voege, boven den kunstigen riem des
Éphods.

28. En zij zullen den borstlap met
zijne ringen aan de ringen van den
Éphod opwaarts binden met een he-

melsblauw snoer, dat hij op den kun-
stigen riem van den Éphod zij. En de
borstlap zal van den Éphod niet afge-

scheiden worden.

29. Alzoo zal Aaron de namen der
zonen Israels dragen aan den borstlap

des gerichts, op zijn hart, als hij in

het Heilige zal gaan, ter gedachtenisse
voor het aangezichte des HEEREN ge-

duriglijk.

30. Gij zult ook in den borstlap des
gerichts de U'rim en de Thümmim zet-

ten, dat zij op het hart Aarons zijn,

als hij voor het aangezichte des HEE-
REN ingaan zal. Alzoo zal Aaron dat
gericht der kinderen Israels geduriglijk

op zijn hart dragen, voor het aange-
zichte des HEEREN.

31. Gij zult ook aden mantel des
Éphods geheel van hemelsblauw maken.

o Ex. 39: 22.

32. En zijn hoofdgat zal in het mid-
den daarvan zijn. Deze opening zal een
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boord rondom hebben van geweven
werk. Als de opening eens pantsiers

zal het daaraan zijn, dat het niet ge-

scheurd worde.

33. En aan zijne zoomen zult gij gra-

naatappelen maken, van hemelsblauw,
en van purper, en van scharlaken, aan
zijne zoomen rondom; en gouden schel-

lekens rondom tusschen deze
;

34. Dat er een gouden schelleken,

daarna een granaatappel zij
;
[wederom]

een gouden schelleken, en een granaat-

appel ; aan de zoomen des mantels ron-

dom.
35. En Aaron zal dien aanhebben,

om te dienen ; opdat zijn geluid ge-

hoord worde, als hij in het Heilige

voor het aangezichte des HEEREN in-

gaat, en als hij uitgaat, opdat hij niet

sterve.

36. Voorts zult gij «eene plaat ma-
ken van louteren goude, en gij zult

daarin graveeren, gelijk men de zege-

len graveert: DE HEILIGHEID DES
HEEREN. a Ex. 39: 30.

37. En gij zult die aanhechten met
een hemelsblauw snoer, alzoo dat zij

aan den hoed zij : aan de voorste zijde

des hoeds zal zij zijn.

38. En zij zal op het voorhoofd Aa-
rons zijn, opdat Aaron drage de onge-
rechtigheid der heilige dingen, welke de
kinderen Israels zullen geheiligd hebben,
in alle gaven hunner geheiligde dingen.
En zij zal geduriglijk aan zijn voor-
hoofd zijn, om henlieden voor het aan-
gezichte des HEEREN aangenaam te

maken.
39. Gij zult ook «eenen rok vol oog-

jes maken, van fijn linnen. Gij zult

ook den hoed van fijn linnen maken.
Maar den gordel zult gij van gebor-
duurd werk maken. a vers 4.

40. Den zonen Aarons zult gij ook
rokken maken, en gij zult voor hen
gordels maken. Ook zult gij voor hen
mutsen maken, tot heerlijkheid en sie-

raad.

41. En gij zult die uwen broeder
Aaron, en ook zijnen zonen, aantrek-
ken. En gij zult ze zalven, en hunne
hand vullen, en hen heiligen, dat zü
Mij het priesterambt bedienen.

42. Maak hun ook linnen onderbroe-
ken, om het vleesch der schaamte te

bedekken. Zij zullen zijn van de len-

denen tot de dijen.

43. Aaron nu en zijne zonen zullen

die aanhebben als zij in de Tente der

samenkomst gaan, of als zij tot het
altaar treden zullen, om in het Heilige

te dienen ; opdat zij geene ongerech-
tigheid dragen, en sterven. [Dit] zal

eene eeuwige inzetting zijn, hem, en
zynen zade na hem.

HET XXIX KAPITTEL.

Dit «nu is ae zaak, die gij hun doen
zult, om hen te heiligen, dat zij Mij

het priesterambt bedienen : neem eenen
var, het jong eens runds, en twee vol-

komene rammen; a Lev. 8: 2; 9: 2.

2. En ongezuurd brood, en ongezuur-
de koeken, met olie gemengd, en onge-
zuurde vladen, met olie bestreken. Van
tarwemeelbloem zult gij deze maken.

3. En gij zult ze in éénen korf leg-

gen, en zult ze in den korf toebrengen,
met den var en de twee rammen.

4. Alsdan zult gij Aaron en zijne zo-

nen doen naderen aan de deur van de
Tente der samenkomst ; en gij zult ze

met water wasschen.
5. Daarna zult gij de kleederen nemen,

en Aaron den rok, en den mantel des

Éphods, en den Éphod, en den borstlap

aandoen ; en gij zult hem omgorden met
den kunstigen riem des Éphods.

6. En gij zult den hoed op zijn hoofd
zetten. De kroon der heiligheid zult gij

aan den hoed zetten.

7. En «gij zult de zalfolie nemen, en
op zijn hoofd gieten. Alzoo zult gij

hem zalven. « Ex. 30: 25.

8. Daarna zult gij zijne zonen doen
naderen, en zult hen de rokken doen
aantrekken.

9. En gij zult ze met den gordel om-
gorden, [namelijk] Aaron en zijne zo-

nen, en gij zult hun de mutsen opbin-.

den, opdat zij hêt priesterambt hebben
tot eene eeuwige nizetting. Voorts zult

gij de hand Aarons vullen, en de hand
zijner zonen.

10. «En gij zult den var nabij bren-

gen voor de Tente der samenkomst;
en Aaron en zijne zonen zullen hunne
handen op des varren hoofd leggen.

a Lev. 1 : 3.

11. En gij zult den var slachten voor
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het aangezichte des HEEREN, voor de
deur van de Tente der samenkomst.

12. Daarna zult gij van het bloed des
varren nemen, en met uwen vinger op
de hoornen des altaars doen ; en al het

bloed zult gij uitgieten aan den bodem
des altaars.

13. Gij zult ook al het vette nemen,
hetwelk het ingewand bedekt, en het
net over de lever, en beide nieren, en
het vet, dat daaraan is, en gij zult ze

aansteken op het altaar.

14. «Maar het vleesch des varren, en

zijn vel, en zijnen drek, zult gij met
vuur verbranden, buiten het leger. Het
is een zondoffer, a Lev. 4: 12. Hebr. 13:11.

15. Daarna zult gij den éénen ram
nemen, en Aaron en zijne zonen zul-

len hunne handen op des rams hoofd
leggen ;

16. En gij zult den ram slachten, en
gij zult zijn «bloed nemen, en rondom
op het altaar sprengen. « Hebr. 9: 12, 19.

17. En den ram zult gij in zijne dee-

len deelen. En gij zult zijn ingewand
en zijne schenkelen wasschen, en op
zijne deelen, en op zijn hoofd leggen.

18. Alzoo zult gij den geheelen ram
aansteken op het altaar. Het is een
brandoffer den HEERE, toteenen liefe-

lijken reuk, het is een vuuroffer den
HEERE.

19. Daarna zult gij den anderen ram
nemen, en Aaron en zijne zonen zul-

len hunne handen op des rams hoofd
leggen

;

20. En gij zult den ram slachten,

en van zijn bloed nemen, en doen het
op het [rechter] oorlapken Aarons, en
op het rechter oorlapken zijner zonen,
desgelijks op den duim hunner rech-

terhand, en op den groeten teen huns
rechtervoets. En dat bloed zult gy op
het altaar sprengen, rondom henen.

21. Dan zult gij nemen van het
bloed, dat op het altaar is, en van de
zalfolie, en gij zult op Aaron en op
zijne kleederen sprengen, en op zijne

zonen en op de kleederen zijner zonen
met hem; opdat hij geheiligd zij, en
zijne kleederen, ook zijne zonen en
de kleederen zijner zonen met hem.

22. Daarna zult gij van den ram
nemen het vette, mitsgaders den staart,

ook het vette, dat het ingewand be-

dekt, en het net der lever, en de beide

nieren, met het vette, dat daaraan is,

en den rechterschouder; want het is

een ram der vulofTeren
;

23. En een bolle broods, en eenen
koek geolied brood, en eene vlade, uit

den korf der ongezuurde [broodeti],

die voor het aangezichte des HEEREN
zijn zal.

24. En leg ze alle op de handen
Aarons, en op de handen zijner zonen,
en beweeg ze ten beweegoffer voor het
aangezichte des HEEREN.

25. Neem ze daarna van hunne hand,
en steek ze aan op het altaar, op het
brandoffer, tot eenen liefelijken reuk
voor het aangezichte des HEEREN.
Het is een vuuroffer den HEERE.

26. En neem de borst van den ram
der vulofferen, die Aarons is, en be-

weeg hem ten beweegoffer voor het
aangezichte des HEEREN; en het zal

u ten deele zijn.

27. En gij zult de borst des beweeg-
offers heiligen, en den schouder des
hefoffers, die bewogen, en die opgehe-
ven zal zijn, van den ram des vulof-

fers, van hetgene dat Aarons, en van
hetgene dat zijner zonen is.

28. En «het zal Aarons en zijner

zonen zijn, tot eene eeuwige inzetting

vanwege de kinderen Israels, want
het is een hefoffer. En het hefofïer

vanwege de kinderen Israels zal zijn

van hunne dankofiferen ; hun hefoffer

zal voor den HEERE zijn.

a Lev. 7: 31, 34; 10: 14.

29. De heilige kleederen nu , die

Aarons zullen geweest zijn, zullen van
zijne zonen na hem zijn, opdat men
ze daarin zalve, en dat men hunne
hand daarin vuile.

30. Zeven dagen zal ze aantrekken,
die uit zijne zonen in zijne plaats

priester zal worden, die in de Tente
der samenkomst gaan zal, om in het

Heilige te dienen.

31. Gij zult den ram der vulling ne-

men, en gij zult zijn vleesch in de hei-

lige plaatse zieden.

32. «Aaron nu en zijne zonen zullen

dezes rams vleesch eten, en het brood,

dat in den korf zal zijn, bij de deur
van de Tente der samenkomst.

a Lev. 8: 31; 24: 9.

33. En die zullen die dingen eten,

met dewelke de verzoening zal gedaan



EXODUS XXIX, XXX. 99

•zijn, om hunne hand te vullen, [en]

om hen te heiligen ; «maar een vreemde
zal ze niet eten, want zij zijn heilig.

a Lev. 10: 14. Matth. 12: 4.

34. En indien er [wat] overblijven

zal van het vleesch der vulofferen, of

van dit brood, tot aan den morgen,
zoo zult gij het overgeblevene met vuur
verbranden; het zal niet gegeten wor-
den, want het is heilig.

85. Gij zult dan Aaron en zijnen

zonen alzoo doen, naar alles, wat Ik

u geboden heb. Zeven dagen zult gij

hunne hand vullen.

86. Gij zult ook des daags eenen
var des zondoffers bereiden, tot de ver-

zoeningen, en gij zult het altaar ont-

zondigen, mits doende de verzoening
daarover; en gij zult het zalven, om
het te heiligen.

37. Zeven dagen zult gij verzoening
doen voor het altaar, en zult het hei-

ligen. Alsdan zal dat altaar eene hei-

ligheid der heiligheden zijn; al wat
het altaar aanroert, zal heilig zijn.

38. Dit «nu is het, wat gij op het
altaar bereiden zult: twee lammeren,
die éénjarig zijn, eiken dag, geduriglijk.

a Num. 28: 3.

39. Het ééne lam zult gij des mor-
gens bereiden; maar het andere lam
zult gij bereiden tusschen de twee
avonden.

40. Met een tiende deel meelbloem,
gemengd met een vierendeel van een
Hin gestooten olie; en tot drankoffer
een vierde deel van een Hin wijn, tot

het ééne lam.
41. Het andere lam nu zult gij be-

reiden tusschen de twee avonden. Gij

zult daarmede doen gelijk met het
morgenspijsoffer , en gelijk met het
drankoffer deszelven, tot eenen liefe-

lijken reuk. Het is een vuuroffer den
HEERE.

42. Het zal een gedurig brandoffer
zijn bij uwe geslachten, aan de deur
van de Tente der samenkomst, voor
het aangezichte des HEEREN. Aldaar
zal Ik met ulieden komen, dat Ik al-

daar met li spreke.
43. En daar zal Ik komen tot de

kinderen Israels, opdat zij isvheiligd

worden door mijne heerlijkheid.

44. En Ik zal de Tente der samen-
komst heiligen, mitsgaders het altaar.

Ik zal ook Aaron en zijne zonen hei-

ligen, opdat zij Mij het priesterambt
bedienen.

45. En Ik azal in het midden der
kinderen Israels wonen, en Ik zal hun
tot eenen God zijn. a Ex. 25: 8.

Lev. 26: 12. Ps. 78: 60.,

Zach. 2: 10. 2 Cor. 6: 16. Openh. 21: 3.

46. En zij zullen weten, dat Ik de
HEERE hun God ben, die hen uit

Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik
in het midden van hen wonen zoude.
Ik ben de HEERE hun God.

HET XXX KAPITTEL.

(jij zult ook een «reukaltaar des reuk-
werks maken. Van Sittimhout zultgy
het maken. « Ex. 37: 25.

2. Eene elle zal zijne lengte zijn, en
eene elle zijne breedte (vierkantig zal

het zijn), ma^^r twee ellen zijne hoogte.
Uit hetzelve zullen zijne hoornen zijn.

3. En gij zult het met louteren goude
overtrekken, zijn dak en zijne wanden
rondom, als ook zijne hoornen. En gij

zult het eenen gouden krans rondom
maken.

4. Gij zult ook twee gouden ringen
daaraan maken, onder zijnen krans,
aan zijne twee zijden zult gij ze ma-
ken, aan zijne beide zijden. En zij

zullen zijn tot plaatsen voor de hand-
boomen, dat men het daarmede drage.

5. De draagboom en nu zult gij van
Sittimhout maken, en gij zult ze met
goud overtrekken.

6. En gij zult het zetten vóór het
voorhangsel, dat voor de Arke der
Getuigenisse zijn zal; vóór het verzoen-
deksel, hetwelk zijn zal boven het
Getuigenisse , waarhenen Ik met u
samenkomen zal.

7. En Aaron zal daarop aansteken
welriekende specerijen allen morgen

;

«als hij de lampen wel zal toegericht

hebben, zal hij ze aansteken.
a 1 Sam. 3: 3.

8. En als Aaron de lampen aanste-

ken zal, tusschen de twee avonden,
zal hij dat aansteken. Het zal een
gedurig reukwerk zijn voor het aan-
gezichte des HEEREN bij uwe ge-

slachten.

9. Gij zult geen vreemd reukwerk
op hetzelve aansteken, noch brand-
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offer, noch spijsoffer. Gij zult ook geen
drankoffer daarop gieten.

10. En Aaron zal eens in het jaar
over zijne hoornen verzoening doen,
met het bloed des zondoffers der ver-

zoeningen. Eens in het jaar zal hij ver-

zoening daarop doen bij uwe geslach-

ten. Het is heiligheid der heiligheden
den HEERE.

11. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes. zeggende:

12. «Als gij de somme van de kin-

deren Israels opnemen zult, naar de
getelden [onder] hen, zoo zullen zij

een iegelijk de verzoening zijner ziele

den HEERE geven, als gij ze tellen

zult; opdat onder hen geene plage zij,

als gij ze tellen zult. « Num. i: 2.

13. «Dit zullen zij geven: al wie tot

de getelden overgaat, de helft eens
Sikkels, naar den Sikkel des heilig-

doms (deze Sikkel is twintig Gera).

De helft eens Sikkels is een hefoffer

den HEERE. a Lev. 27: 25.

Num. 3: 47. Ezech. 45: 12.

14. Al wie overgaat tot de getelden,

van twintig jaar oud en daarboven, zal

het hefoffer des HEEREN geven.
15. De rijke zal het niet vermeerde-

ren, en de arme zal niet verminderen
van de helft des Sikkels, als gij het
hefoffer des HEEREN geeft, om voor
uwe zielen verzoening te doen.

16. «Gij dan zult het geld der ver-

zoeningen van de kinderen Israels ne-

men, en zult het leggen tot den dienst
van de Tente der samenkomst. En
het zal den kinderen Israels ter ge-

dachtenisse zijn, voor het aangezichte
des HEEREN, om voor uwe zielen ver-

zoening te doen. « Ex. 38: 25.

17. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:

18. Gij zult ook een koperen wasch-
vat maken, met zijnen koperen voet,

om te wasschen. Én gij zult het zet-

ten tusschen de Tente der samenkomst,
en tusschen het altaar, en gij zult

water daarin doen;
19. Dat Aaron en zijne zonen zich

daaruit wasschen, hunne handen en
hunne voeten.

20. Wanneer zy in de Tente der sa-

menkomst zullen gaan, zoo zullen zij

zich met water wasschen, opdat zij

niet sterven; of wanneer zij tot het

altaar naderen, om te dienen, dat
zij het vuuroffer den HEERE aan-
steken.

21. Zij zullen dan hunne handen en
hunne voeten wasschen, opdat zij niet
sterven. En dit zal hun eene eeuwige
inzetting zijn, hem en zijn zaad, bij

hunne geslachten.

22. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

23. Gij nu, neem u de voornaamste
specerijen, de zuiverste mirre, vijf hon-
derd [Sikkels], en specerijkaneel, half
zooveel, [namelijk] twee honderd en
vijftig [Sikkels], ook specerij-kalmus^
twee honderd en vijftig [Sikkels];

24. Ook kassie, vijf honderd, naar
den Sikkel des heiligdoms, en olie van,

olijfboomen, een Hin;
25. En maak daarvan eene olie der

heilige zalving, eene zalve, heel kuns-
tiglijk gemaakt, naar apothekerswerk.
Het zal eene olie der heilige zalving
zijn.

26. En daarmede zult gij zalven de
Tente der samenkomst, en de Arke
der Getuigenisse;

27. En de tafel met al haar gereed-
schap, en den kandelaar met zijn ge-

reedschap, en het reukaltaar;

28. En het altaar des brandoffers
met al zijn gereedschap, en het wasch-
vat met zijnen voet.

29. Gij zult ze alzoo heiligen, dat zij

heiligheid der heiligheden zijn. Al wat
ze aanroert, zal heilig zijn.

30. Gij zult ook Aaron en zijne zo-

nen zalven; en gij zult ze heiligen,

om Mij het priesterambt te bedienen.
81. En gij zult tot de kinderen Is-

raels spreken, zeggende: Dit zal Mij

eene olie der heilige zalving zijn bij

uwe geslachten.

32. Op geens menschen vleesch zal

men ze gieten
;

gij zult ook naar haar
maaksel geene dergelijke maken; het
is heiligheid, zij zal ulieden heilig-

heid zijn.

33. De man, die zulk eene zalve
maken zal als deze, of die daarvan op
wat vreemds doet, die zal uitgeroeid

worden uit zijne volkeren.

34. Voorts zeide de HEERE tot Mo-
zes: Neem tot u welriekende specerijen,

mirresap, en O'niche, en Galban, [deze]
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welriekende specerijen, en zuiveren wie-

rook. Dat elk afzonderiijk zij.

35. En gij zult een reukwerk eener

zalve daaruit maken, naar het werk
des apothekers, gemengd, rein, heilig.

36. En gij zult daarvan heel klein

pulver stooten, en gij zult daarvan
leggen voor het Getuigenisse in de

Tente der samenkomst, waarhenen Ik

tot u komen zal; het zal ulieden hei-

ligheid der heiligheden zijn.

37. Doch naar het maaksel dezes

reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult

hebben, zult gij lieden voor uzelven
geen maken: het zal u heiligheid zijn

voor den HEERE.
38. De man, die dergelijke maken

zal, om daaraan te rieken, die zal uit-

geroeid worden uit zijne volkeren.

HET XXXI KAPITTEL.

Jjaarna sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende:

2. «Zie, Ik heb met name geroepen
Bezaleël, den zoon van U'ri, den zoon
van Hur, van den stam van Ju da.

a Ex. 35: 30. 1 Kron. 2: 20.

3. En Ik heb hem vervuld met den
Geest Godes, met wijsheid, en met ver-

stand, en met wetenschap, namelijk in

alle handwerk;
4. Om te bedenken vernuftigen ar-

beid; te werken in goud, en in zilver,

en in koper,

5. En in kunstige steensnijding, om
ill te zetten, en in kunstige houtsnij-

ding ; om te werken in alle handwerk.
6. En Ik, zie. Ik heb hem bijgevoegd

Ahóliab, den zoon van Ahïsamach, van
den stam van Dan. En in het hart van
een iegelijk, die wijs vanharteis, heb
Ik wijsheid gegeven; en zij zullen ma-
ken al wat Ik u geboden heb.

7. [Namelijk] de Tente der samen-
komst, en de Arke der Getuigenisse,
en het verzoendeksel, dat daarop zal

zijn, en al het gereedschap der tente;
8. En de tafel met haar gereedschap;

en den louteren kandelaar, met al zijn

gereedschap; en het reukaltaar;
9. Ook des brandoffers altaar, met

al zijn gereedschap; en het waschvat,
met zijnen voet;

10. En de ambtskleederen, en de
heilige kleederen van den priester

Aaron, en de kleederen zijner zonen,
om het priesterambt te bedienen;

11. Ook de zalfolie, en het reukwerk
van welriekende specerijen voor het
Heiligdom. Naar alles, wat Ik u gebo-
den heb, zullen zij het maken.

12. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

13. Gij nu, spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: Gij zult evenwel
mijne Sabbathen onderhouden; want
dit is een teeken tusschen Mij en tus-

schen ulieden, bij uwe geslachten; op-

dat men wete, dat Ik de HEERE ben,
die u heiligt.

14. aOnderhoudt dan den Sabbath,
dewijl hij ulieden heilig is. Wie hem
ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden

;

want een ieder, die daarop [eenig] werk
doet, die ziele zal uitgeroeid worden
uit het midden harer volkeren.

a Ex. 20: 8. Deut. 5: 12. Ezech. 20: 12.

15. Zes dagen zal men het werk
doen; doch op den zevenden dag is de
Sabbath der ruste, eene heiligheid des
HEEREN. Wie op den Sabbathdag ar-

beid doet, zal zekerlijk gedood worden.
16. Dat dan de kinderen Israels den

Sabbath houden; den Sabbath onder-
houdende in hunne geslachten tot een
eeuwig verbond.

17. Hij zal tusschen Mij en tusschen
de kinderen Israels een teeken in eeu-

wigheid zijn; «dewijl de HEERE in

zes dagen den hemel en de aarde ge-

maakt, en op den zevenden dag ge-

rust en zich verkwikt heeft.
a Gen. 1: 31; 2: 2. 3. Ex. 20: 11.

18. En Hij gaf .aan Mozes, als Hij

met hem op den berg Sinai te spreken
geëindigd had, «de twee tafelen der
Getuigenisse, tafelen van steen, be-

schreven met den vinger Godes.
a Ex. 32: 16.

HET XXXII KAPITTEL.

loen het volk zag, dat Mozes vertoefde
van den berg af te komen, zoo verza-

melde zich het volk tot Aaron, en zij

zeiden tot hem: Sta op, «maak ons go-

den, die voor ons aangezichte gaan;
want dezen Mozes, dien man, die ons
uit Egypteland uitgevoerd heeft, wy
weten niet, wat hem geschied zij.

a Hand. 7 : 40.
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2. Aaron nu zeide tot hen: Rukt af

de gouden oorsierselen, die in de ooien
uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer
dochteren zyn; en brengt ze tot mij.

3. Toen rukte dat gansche volk de gou-
den oorsierselen af, die in hunne ooren
waren; en zij brachten ze tot Aaron.

4. En hij nam ze uit hunne hand,
en hij ontwierp het met eene griffel,

en hij maakte een gegoten kalf daar-

uit. Toen zeiden zij: Dit zijn uwe Go-
den, Israël, die u uit Egypteland opge-
voerd hebben.

5. Als Aaron dat zag, zoo bouwde
hij een altaar voor hetzelve. En Aaron
riep uit, en zeide: Morgen zal den
HEERE een feest zijn.

6. En zij stonden des anderen daags
vroeg op, en offerden brandoffer, en
brachten dankoffer daartoe. En «het
volk zat neder om te eten en te drin-

ken, daarna stonden zij op, om te spelen.
a 1 Cor. 10: 7.

7. Toen sprak de HEERE tot Mozes:
Ga henen, klim af, want uw volk, dat
gij uit Egypteland opgevoerd hebt,

oheeft het verdorven. a Deut. 32: 5.

8. En zij zijn haastig afgeweken van
den weg, dien Ik hun geboden had.

Zij hebben zich een gegoten kalf ge-

maakt; en zij hebben zich daarvoor
gebogen, en hebben daaraan offerande

gedaan, en gezegd: «Dit zijn uwe Go-
den, Israël, die u uit Egypteland opge-

voerd hebben. a i Kon. 12 : 28.

9. Voorts zeide de HEERE tot Mo-
zes: Ik heb dit volk gezien, en zie,

«het is een hardnekkig volk.
a Ex. 33: 3. Deut. 9:

6, 13. Jes. 48: 4. Jer. 5: 3. Hos. 4: 16.

10. En nu, laat My toe, dat mijn
toorn tegen hen ontsteke, en hen ver-

tere; zoo zal Ik u tot een groot volk
maken.

11. Doch Mozes aanbad het aange-
zichte des HEEREN zijns Gods, en hij

zeide: O HEERE, waarom zoude uw
toorn ontsteken tegen uw volk, «het-

welk Gij met groote kracht en met
eene sterke hand uit Egypteland uitge-

voerd hebt? a Ps. 106: 21.

12. Waarom zouden de Egyptenaars
spreken, zeggende : «In kwaadheid heeft
Hij ze uitgevoerd, dat Hij ze doodde
op de bergen, en opdat Hij ze vernielde
van den aardbodem? Keer af van de

hittigheid uws toorns, en laat het TT
over het kwaad uws volks berouwen.

a Num. 14: 13, enz.

13. «Gedenk aan Abraham, aan Izak,
en aan Israël, uwe knechten, denwel-
ken Gij bij Uzelven gezworen hebt,

en hebt tot hengesproken: Ikzalulie-
der zaad vermenigvuldigen als de ster-

ren des hemels; en dit geheele land,

waarvan Ik gezegd heb, zal Ik ulieder

zaad geven, dat zij het erfelijk bezit-

ten in eeuwigheid, a Gen. 12: 7; 13: 15;
15: 18; 26: 4; 28: 13. Deut. 34: 4.

14. Toen berouwde het den HEERE
over het kwaad, hetwelk Hij gesproken
had zijnen volke te zullen doen.

15. En Mozes wendde zich om, en
klom van den berg af, met de twee
tafelen der Getuigenisse in zijne hand.
Deze tafelen waren op hare beide zij-

den beschreven; zij waren op de ééne
en op de andere zijde beschreven.

16. En «diezelve tafelen waren Godes
werk. Het geschrift was ook Godes ge-

schrift zelf, in de tafelen gegraveerd.
a Ex. 31: 18. Deut. 9: 10.

17. Toen nu Jozua des volks stemme
hoorde, als het juichte, zoo zeide hy
tot Mozes: Er is een krijgsgeschrei in

het leger.

18. Maar hij zeide: Het is geene
stemme des roepens van overwinning,
het is ook geene stemme des roepens
van nederlaag; ik hoor eene stemme
des zingens bij beurte.

19. En het geschiedde, als hij aan
het leger naderde, en het kalf en d&
«reien zag, dat de toorn van Mozes
ontstak, en dat hij de tafelen uit zijne

handen wierp, en ze beneden aan den
berg verbrak. a Deut. 9: 17.

20. En «hij nam dat kalf, dat zij ge-

maakt hadden, en verbrandde het in

het vuur, en vergruisde het, totdat het
klein werd, en strooide het op het wa-
ter, en deed het de kinderen Israels

drinken. a Deut. 9: 21.

21. En Mozes zeide tot Aaron : Wat
heeft u dit volk gedaan, dat gü [zulk]

eene groote zonde over hetzelve ge-

bracht hebt?
22. Toen zeide Aiiron: Mijns hee-

ren toorn ontsteke niet. Gij kent dit

volk, «dat het in het booze [ligt].

a 1 Joh. 5: 19.

23. Zij dan zeiden tot mij : Maak ons-
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goden, die voor ons aangezichte gaan,
want dezen Mozes, dien man, die ons
uit Egypteland opgevoerd heeft, wij

weten niet, wat hem geschied zij.

24. Toen zeide ik tot hen: Wie goud
heeft, die rukke het af, en geve het

mij. En ik wierp het in het vuur, en
dit kalf is er uit gekomen.

25. Als Mozes zag, dat het volk ont-

bloot was (want Aaron had het ont-

bloot tot verkleining onder degenen,
die tegen hen hadden kunnen opstaan),

26. Zoo bleef Mozes staan in de poorte

des legers, en zeide : Wie den HEERE
toebehoort, [kome] tot mij. Toen ver-

zamelden zich tot hem alle de zonen
van Levi.

27. En hij zeide tot hen: Alzoo zegt
de HEERE, de God Israels: Een ieder

doe zijn zwaard aan zijne heupe. Gaat
door, en keert weder, van poort tot

poort in het leger, en een iegelijk

doode zijnen broeder, en elk zijnen
vriend, en elk zijnen naaste.

28. En de zonen van Levi deden naar
het woord van Mozes, en er vielen van
den volke op dien dag omtrent drie

duizend man.
29. Want Mozes had gezegd : Vult

heden uwe handen den HEERE; want
elk zal zijn tegen zijnen zoon, en te-

gen zijnen broeder; en dit, opdat Hij

heden eenen zegen over ulieden geve.
30. En het geschiedde des anderen

daags, dat Mozes tot den volke zeide:

Gijlieden hebt eene groote zonde ge-

zondigd ; doch nu, ik zal tot den HEERE
opklimmen, misscliien zal ik eene ver-

zoening doen voor uwe zonde.
31. Zoo keerde Mozes weder tot den

HEERE, en zeide: Och, dit volk heeft
eene groote zonde gezondigd, dat zij

zich gouden goden gemaakt hebben.
32. Nu dan, indien Gij hunne zon-

den vergeven zult. Doch zoo niet, zoo
delg mij nu uit uw boek, hetwelk Gij

geschreven hebt.

33. Toen zeide de HEERE tot Mo-
zes: Dien zoude Ik uit mijn boek del-

gen, die aan Mij zondigt.

34. Doch ga nu henen, leid dit volk,

waarhenen Ik u gezegd heb. Zie, mijn
engel zal voor uw aangezichte gaan.
Doch ten dage mijns bezoekens, zoo
zal Ik hunne zonde over hen be-

zoeken.

35. Aldus plaagde de HEERE dit

volk, omdat zij dat kalf gemaakt had-
den, hetwelk Aaron gemaakt had.

HET XXXIII KAPITTEL.

V<oorts sprak de HEERE tot Mozes:
Ga henen, trek op van hier, gij, en
het volk, dat gij uit Egypteland opge-
voerd hebt, naar het land, dat Ik Abra-
ham, Izak en Jakob gezworen heb,

zeggende: «Uwen zade zal Ik het geven;
o Gen. 12: 7; 26: 4; 28; L3.

2. En Ik zal eenen engel voor uw
aangezichte zenden (en Ik zal uitdrij-

ven de Kanaanieten, de Amorieten, en
de Héthieten, en de Phérezieten, de
Hévieten, en de Jébusieten);

3. Naar het land, dat van melk en
honig is vloeiende; want Ik zal m het
midden van u niet optrekken; «want
gij zijt een hardnekkig volk, dat Ik
u op dezen weg niet vertere.

a Ex. 32: 9. Deut. 9: 13.

4. Toen het volk dit kwade woord
hoorde, zoo droegen zij leed; en nie-

mand van hen deed zijn versiersel aan
zich.

5. En de HEERE had tot Mozes ge-

zegd : Zeg tot de kinderen Israels : Gij

zijt een hardnekkig volk; in éénen
oogenblik zoude Ik in het midden van
ulieden optrekken, en zoude u ver-

nielen. Doch nu, leg aw sieraad van
u af, en Ik zal weten, wat Ik u
doen zal.

6. De kinderen Israels dan beroofden
zichzelven van hunne versierselen,

[verre] van den berg Horeb.

7. En Mozes nam de tente, en spande
[ze] zich buiten het leger, verre van
het leger afwijkende; en hij noemde
ze de tente der samenkomst. En het
geschiedde, dat al wie den HEERE
zocht, uitging tot de tente der samen-
komst, die buiten het leger was.

8. En het geschiedde, wanneer Mo-
zes uitging naar de tente, stond al dat
volk op, en een ieder stelde zich in

de deur zijner tente. En zij zagen
Mozes na, totdat hij ter tente inge-

gaan was.

9. En het geschiedde, als Mozes ter

tente ingegaan was, zoo kwam de
wolkkolom nederwaarts, en stond in
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de deur der lente; en Hij sprak met
Mozes.

10. Als al het volk de wolkkolom
zag staan in de deur der tente, zoo
stond al het volk op, en bogen zich,

een ieder in de deur zijner tente.

11. En de HEERE sprak tot Mozes,
aangezichte aan aangezichte, gelijk een
man met zijnen vriend spreekt. Daarna
keerde hij weder tot het leger; doch
zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun,
die jongeling, week niet uit het mid-
den der tente.

12. En Mozes zeide tot den HEERE:
Zie, Gij zegt tot mij : Voer dit volk

op ; maar Gij laait mij niet weten,
wien Gij met mij zult zenden, daar
Gij gezegd hebt: Ik ken u bij name;
en ook : Gij hebt genade gevonden in

mijne oogen.
13. Nu dan, ik bidde, indien ik genade

gevonden heb in uwe oogen, zoo laat

mij nu uwen weg weten, en ik zal U
kennen, opdat ik genade vinde in uwe
oogen, en zie aan, dat deze natie uw
volk is.

14. Hij dan zeide: Zoude mijn aan-

gezichte moeten medegaan, om u ge-

rust te stellen?

15. Toen zeide hij tot Hem: Indien
uw aangezichte niet medegaan zal, doe
ons van hier met optrekken.

16. Want waarbij zoude nu bekend
worden, dat ik genade gevonden heb
m uwe oogen, ik, en uw volk? Is het

met daarbij, dat Gij met ons gaat? «Al-

zoo zullen wij afgezonderd worden, ik,

en uw volk, van allen volke, dat op
den aardbodem is. « Dent. 4: 7.

17. Toen zeide de HEERE tot Mozes:
Ook deze zelve zaak, die gij gesproken
hebt, zal Ik doen; dewijl gij genade
gevonden hebt in mijne oogen, en Ik
a bij name ken.

18. Toen zeide hij: Toon mij nu uwe
heerlijkheid.

19. Doch Hij zeide: Ik zal al mijne
goedigheid voorbij uw aangezichte gaan
laten, en zal den Name des HEEREN
uitroepen voor uw aangezichte; «maar
Ik zal genadig zijn. wien Ik zal gena-
dig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, wiens
Ik mij ontfermen zal. « ^om. 9: i5.

20. Hij zeide voorts: Gij zoudt mijn
aangezichte niet kunnen zien; want
Mij zal geen mensch zien en leven,

j

21. De HEERE zeide voorts: Zie, er
is eene plaatse bij Mij ; daar zult gij u
op de steenrots stellen.

22. En het zal geschieden, wanneer
mijne heerlijkheid voorbij zal gaan,
zoo zal Ik u in eene klove der steen-

rots zetten. En Ik zal u met mijne
hand overdekken, totdat Ik zal voorbij-

gegaan zijn.

23. En wanneer Ik mijne hand zal

weggenomen hebben, zoo zult gij mijne
achterste deelen zien; maar mijn aan-
gezichte zal niet gezien worden.

T
HET XXXIV KAPITTEL.

oen «zeide de HEERE tot Mozes:
Houw u twee steenen tafelen, gelijk de
eerste waren; zoo zal Ik op de tafelen

schrijven dezelfde woorden, die op de

eerste tafelen geweest zijn, die gij ge-

broken hebt. « Deut. io:i.

2. En wees bereid tegen den mor-
genstond; dat gij in den morgenstond
op den berg Sinaï klimt, en stel u

aldaar voor Mij
,

op den top des

bergs.

3. «En niemand zal met u opklim-
men ; dat er ook niemand gezien wor-
de op den ganschen berg; ^ook het

kleine vee, noch runderen zullen te-

genover dezen berg niet weiden.
a Ex. 19: 12. b Ex. 19: 13.

4. Toen hieuw hij twee steenen ta-

felen, gelijk de eerste; en Mozes stond
des morgens vroeg op, en klom op den
berg Sïnaï, gelijk als hem de HEERE
geboden had; en hij nam de twee stee-

nen tafelen in zijne hand.
5. De HEERE nu kwam nederwaarts

in eene wolk, en stelde zich aldaar bij

hem. En Hij riep uit, den Name des
HEEREN.

6. «Als nu de HEERE voor zijn aan-

gezichte voorbijging, zoo riep Hij ; HEE-
RE, HEERE, God, barmhartig en gena-
dig, lankmoedig en groot van welda-

digheid en waarheid; o Ex. 33: i9.

7. «Die de weldadigheid bewaart aan
vele duizenden, die de ongerechtigheid,

en overtreding, en zonde vergeeft; die

[den schuldige] geenszins onschuldig
houdt, ''bezoekende de ongerechtigheid
der vaderen aan de kinderen, en aan
de kindskinderen, in het derde en in

het vierde [lid^. a Ex. 20: 6. Num. 14: 18.

Deut. 5:10. Ps. 86; 15; 103: 8; 145: 8. öJer. 32; 18.
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8. Mozes nu haastte zich en neigde

het hoofd ter aarde, en hij boog zich,

9. En hij zeide: Heere, indien ik nu
genade gevonden heb in uwe oogen,

zoo ga nu de Heere in het midden
van ons; want dit is een hardnekkig
volk; doch vergeef onze ongerechtig-

heid en onze zonde, en neem ons aan
tot «een erfdeel.
a Lev. 25: 38. Ps. 28: 9: 33: 12. Zach. 2: 12.

10. Toen zeide Hy : Zie, «Ik maak
een verbond; ^voor uw gansche volk
zal Ik wonderen doen, die niet gescha-

pen zijn op de gansche aarde, noch
onder eenige volkeren; alzoo dat dit

gansche volk, in welks midden gij zijt,

des HEEREN werk zien zal, dat het

schrikkelijk is, hetwelk Ik met u doe.
a Deut. 5: 2. h Joz. 10: 12, 13.

11. Onderhoud gij hetgene dat Ik u
heden gebiede. Zie, Ik zal voor uw aan-

gezichte uitdrijven de A'morieten, en
de Kanaanieten, en de Héthieten, en
de Phérezieten, en de Hévieten, en de
Jébusieten.

12. aWacht u, dat gij toch geen ver-

bond maakt met den inwoner des lands,

waar gij inkomen zult; dat hij mis-
schien niet tot eenen strik worde in

het midden van u. a Ex. 23: 32.

Num. 33: 51. Deut. 7: 2.

13. Maar hunne altaren zult gijlieden

omwerpen, en hunne opgerichte beel-

den zult gij verbreken, en hunne bos-

schen zult gij afbouwen.
14. «(Want gij zult u niet buigen

voor eenen anderen god. Want des
HEEREN naam is Ijveraar, een ijverig

God is Hij.) a Ex. 20: 5.

15. Opdat gij misschien geen verbond
maakt met den inwoner van datzelve
land; en zij hunne goden niet nahoe-
reeren, noch hunnen goden offeranden
doen, en, hij u noodigende, gij van hunne
offerande etet;

16. En gij voor uwe zonen [vromven]
neemt van hunne dochteren ; «en hunne
dochteren, hare goden nahoereerende,
maken, dat ook uwe zonen hare goden
nahoereeren. a i Kon. ii: 2.

17. Gij zult u geene gegotene goden
maken.

18. Het feest der ongezuurde [brooden]

zult gij houden; zeven dagen zult gij

ongezuurde [brooden] eten, gelijk Ik

n geboden heb, «ter gezetter tijd der

maand Abib; want in de maand Abib
zijt gij uit Egypte uitgegaan.

a Ex. 12: 15; 23: 15.

19. «Al wat de baarmoeder opent, is

mijne. Ja al uw vee, dat mannelijk zal

geboren worden, openende [de baar-

moeder van] het groote en kleine vee.

a Ex. 13: 2; 22: 29. Ezech. 44: 30.

20. «Doch den ezel, die [de baarmoe-
der] opent, zult gij met een [stuk] klein

vee lossen; maar indien gij hem niet

zult lossen, zoo zult gij hem den nek
breken. Alle de eerstgeborenen uwer
zonen zult gij lossen, ''en men zal

voor mijn aangezichte niet ledig ver-

schijnen, a Ex. 13: 13.

h Ex. 23: 15. Deut. 16: 16.

21. «Zes dagen zult gij arbeiden, maar
op den zevenden dag zult gij rusten.

In den ploegtijd en in den oogst zult

gij rusten. a Ex. 20 : 9.

'22. «Het feest dsr weken zult gij

ook houden, zijnde het feest der eer-

stelingen van den tarweoogst. En het

feest der inzameling, als het jaar om is.

a Ex. 23: 16.

23. «Al wat mannelijk is onder u,

zal driemaal in het jaar voor het aange-

zichte des Heeren HEEREN, des Gods
Israels, verschijnen.

a Ex. 23: 17. Deut. 16: 16.

24. Wanneer Ik de volkeren voor
uw aangezichte uit de bezitting zal ver-

drijven, en uwe landpalen verwijden,

dan zal niemand uw land begeeren,

terwijl gij henen opgaan zult om te

verschijnen voor het aangezichte des

HEEREN uws Gods, driemaal in hetjaar.

25. «Gij zult het bloed mijns slacht-

offers niet offeren met gedeesemd
[brood]. Het slachtoffer van het Paasch-

feest zal ook niet vernachten tot den
morgen. a Ex. 23: 18.

26. De «eerstelingen der eerste vruch-

ten uws lands zult gij in het huis des

HEEREN uws Gods brengen. ?'Gij zult

het boksken in zijns moeders melk niet

koken. a Ex. 23: 19. Deut. 26: 2.

h Ex. 23: 19. Lev. 22: 27. Deut. 14: 21.

27. Voorts zeide de HEERE tot Mo-
zes : Schrijf u deze woorden ; want naar
luid dezer woorden heb Ik een verbond
met u, en met Israël gemaakt.

28. «En hij was aldaar met den
HEERE, veertig dagen en veertig nach-

ten; hij at geen brood, en hij dronk

4*



103 EXODUS XXXIV, XXXV.

geen water. ^'Eii Hij schreef op de tafe-

len de woorden des verbonds, de tien

woorden. a Ex. 24: 18. Deut. 9: 9, 18.

b Ex. 31: 18; 34: l. Deut. 4: 13.

29. En het geschiedde, toen Mozes
van den berg Sinaï afging (die twee
tafelen der Getuigenisse nu waren in

de hand van Mozes, als hij van den
berg afging), zoo wist Mozes niet, dat

het vel zijns . aangezichts ^^glinsterde,

toen Hij met hem sprak, a 2 Cor. 3: 7.

30. Als nu Aaron en alle de kinderen
Israels Mozes aanzagen, zie, zoo glin-

sterde het vel zijns aangezichts. Daarom
vreesden zij tot hem toe te ireden.

31. Toen riep hen Mozes. En Aaron,
en alle de oversten in de vergadering
keerden weder tot hem. En Mozes sprak
tot hen.

32. En daarna traden alle de kinde-

ren Israels toe. En hij gebood hun al

wat de HEERE met hem gesproken
had op den berg Sinaï.

33. Alzoo eindigde Mozes met hen te

spreken. En! «hij had een deksel op zijn

aangezichte gelegd. a 2 Cor. 3: 7, 13.

34. Doch als Mozes voor het aange-
zichte des HEEREN kwam, om met
Hem te spreken, zoo nam hij dat dek-

sel af, totdat hij uitging. En nadat hij

uitgegaan was, zoo sprak hij tot de
kinderen Israels, wat hem geboden was.

35. Zoo zagen dan de kinderen Is-

raels het aangezichte van Mozes, dat
het vel van Mozes' aangezichte glin-

sterde. Derhalve deed Mozes het deksel
weder op zijn aangezichte, totdat hij

inging om met Hem te spreken.

HET XXXV KAPITTEL.

Toen adeed Mozes de gansche verga-

dering der kinderen Israels verzamelen,
en zeide tot hen: Dit zijn de woorden,
die de HEERE geboden heeft, dat men
ze doe. a Ex. 34: 32.

2. aZes dagen zal men het werk
doen, maar op den zevenden dag zal

ulieden heiligheid zijn, een Sabbath der
ruste den HEERE. Al wie daarop werk
doet, zal gedood worden.

ffl Ex. 20: 8; 31: 15.

Lev. 23: 3. Deut. 5: 12. Luc. 13: 14.

3. «Gij zult geen vuur aansteken in

eenige uwer woningen op den Sab-
bathdag. a Ex. ]6: 23.

4. Voorts sprak Mozes tot de gan-
sche vergadering der kinderen Israels,

zeggende: Dit is het woord, dat de
HEERE geboden heeft, zeggende:

5. «Neemt van hetgene, datgijlieden
hebt, een hefoffer den HEERE. Een
ieder, wiens hart vrijwillig is, zal het
brengen, ten hefoffer des HEEREN:
goud, en zilver, en koper; a Ex. 25: 2.

6. «Als ook hemelsblauw, en purper,

en scharlaken, en fijn linnen, en gei-

ten[haar]; a Ex. 25: 4.

7. ^^En roodgeverfde ramsvellen, en
dassenvellen, en Sittimhout;

a Ex. 25: 5.

8. oEn olie tot den luchter; en spe-

cerijen ter zalfolie, en tot rooking wel-

riekende specerijen; a Ex. 25: 6.

9 «En Sardónixsteenen, en invullende
steenen, tot den Éphod, en tot den
borstlap. a Ex. 25: 7; 28: 17, 20.

10. En allen, die wijs van harte zijn

onder ulieden, zullen komen, en maken
alles, wat de HEERE geboden heeft:

11. «Den Tabernakel, zijne tente, en
zijn bedeksel, zijne haakskens, en zijne

stijlen, zijne richelen, zijne pilaren, en
zijne voeten; a Ex. 26: 26.

12. De Arke en hare handboomen, het
verzoendeksel, en het voorhangsel van
het bedeksel;

13. De «tafel, en hare handboomen,
en haar gereedschap; en de ^toonbroo-
den; a Ex. 25: 23. b Ex. 25; 30.

14. En den kandelaar tot het licht,

en zijn gereedschap, en zyne lampen;
en de olie tot het licht;

15. «En het reukaltaar, en zijne hand-
boomen; en ^de zalfolie, en het reuk-
werk van welriekende specerijen; ea
chet dek der deur aan de deur des Ta-
bernakels; a Ex. 30: 1.

b Ex. 31: 11. c Ex. 26: 33.

16. «Het altaar des brandoffers, en
den koperen rooster, dien het hebben
zal; zijne handboomen, en alle zijne

gereedschappen; ^het waschvat, en zij-

nen voet; a Ex. 27: 4. b Ex. 30: 18.

17. «De behangselen des voorhofs,

zijne pilaren en zijne voeten, en ^het
bedeksel van de poorte des voorhofs;

a Ex. 27: 9. b Ex. 27: 16.

18. «De nagelen des Tabernakels, en •

de pinnen des voorhofs, met hare tou- '.

wen; a Ex. 27: 19.
j

19. De ambtskleederen om in het \
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Heilige te dienen, de heilige kleederen

des priesters Aarons, en de kleederen
zijner "zonen, om het priesterambt te

bedienen. a Ex. 31: lO. Ex. 28.

20. Toen ging de gansche vergadering
der kinderen Israels uit van voor het
aangezicht van Mozes.

21. En zij kwamen, alle man, wiens
hart hem bewoog, en een ieder, wiens
geest hem vrijwillig maakte, die brach-

ten des HEEREN hefoffer tot het werk
van de Tente der samenkomst, en tot

al haren dienst, en tot de heilige klee-

deren.

22. Zoo kwamen dan de mannen
met de vrouwen, alle vrij willigen van
harte. Zij brachten haken, en oorsier-

selen, en ringen, en •spanselen, alle

gouden vaatwerk; en alle man, die een
gouden beweegoffer den HEERE offerde.

23. En alle man, bij wien gevonden
werd hemelsblauw, en purper, en schar-

laken, en fijn linnen, en geiten[/iaar],

en roodgeverfde ramsvellen, en dassen-

vellen, die brachten ze.

24. Allen, die een hefoffer van zilver

of koper offerden, die brachten het ten
hefoffer des HEEREN. En allen, bij

welke Sittimhout gevonden werd, brach-

ten het tot alle werk des dienstes.

25. Enjaalle vrouwen, die wijs van
harte waren, sponnen niet hare han-
den; en zij brachten het gesponnene,
de hemelsblauwe [zijde], en het purper,
het scharlaken, en het fijn linnen.

a Spr. 31: 19.

26. En alle vrouwen, welker hart
haar bewoog in wijsheid, die sponnen
het geiten [/laar].

27. De oversten nu brachten Sardónix-
steenen, en vuisteenen, tot den Éphod,
en tot den borstlap;

28. En specerij, en olie «tot den luch-

ter, en tot de zalfolie, en Hot rooking
welriekende specerijen.

a Ex. 25: 6. Ex. 25: 6.

29. Alle man en vrouw, welker hart
hen vrijwillig bewoog te brengen tot al

het werk, hetwelk de HEERE geboden
had te maken door de hand van Mozes,
dat brachten de kinderen Israels [tot]

een vrijwillig offer den HEERE.
30. Daarna zeide Mozes tot de kinde-

* Spanselen zijn armbanden.

ren Israels: Ziet, «de HEERE heeft ^met
name geroepen Bezaleël, den zoon van
Uri, den zoon van Hur, van den stam
van Juda. a Ex. 31 : 2. b Ex. 31: 3.

31. En de Geest Gods heeft hem ver-

vuld met wijsheid, met verstand, en
met wetenschap, namelijk in alle hand-
werk

;

32. En «om te bedenken vernuftigen
arbeid ; te werken in goud, en in zil-

ver, en in koper, a Ex. 3i: 4.

33. En «in kunstige steen snijding,

om in te zetten, en in kunstige hout-

snijding; om te werken in alle vernuf-

tig handwerk. a Ex. 3i: 5.

34. Hij heeft hem ook in zijn hart

gegeven [anderen] te onderwijzen, hem,
en Ahóliab, den zoon van Ahisamach,
van den stam van Dan.

35. «Hij heeft ze vervuld met wijs-

heid des harten, om te maken alle

werk eens werkmeesters, en desaller-

vernuftigsten [handwerkers], en des

borduurders, in hemelsblauw, en in

purper, in scharlaken, en in fijn linnen,

en des wevers; makende alle werk, en
bedenkende vernuftigen arbeid.

a Ex. 26: L

HET XXXVI KAPITTEL.

loen wrocht Bezaleël, en Ahóliab, en
alle man, die wijs van harte was, in

denwelken de HEERE wijsheid en
verstand gegeven had, om te weten,

hoe zij maken zouden alle werk ten

dienste des heiligdoms, naar alles, dat

de HEERE geboden had.

2. Want Mozes had geroepen Beza-

leël, en Ahóliab, en allen man, die

wijs van harte was, in* wiens harte

God wijsheid gegeven had ; al wiens
hart hem bewogen had, dat hij toetra-

de tot het werk, om dat te maken.
3. Zij dan namen van voor hetaan-

gezichte van Mozes het gansche hef-

offer, hetwelk de kinderen Israels ge-

bracht hadden, tot het werk van den
dienst des heiligdoms, om dat te ma-
ken. Doch zij brachten tot hem nog
allen morgen vrijwillig offer.

4. Derhalve kwamen alle wijzen, die

al het werk des heiligdoms maakten;
ieder man van zijn werk, hetwelk zij

maakten
;

5. En zij spraken tot Mozes, zeggen-
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de : Het volk brengt te veel ; meer dan
genoeg is ten dienste des werks, het-

welk de HEERE te maken geboden
heeft.

6. Toen gebood Mozes, dat men eene

stemme zoude laten gaan door het le-

ger, zeggende: Man noch vrouwe ma-
ke geen werk meer ten hefoffer des

heiligdoms. Alzoo werd het volk terug-

gehouden van [meer] te brengen.

7. Want der stoffe was hun genoeg
tot het geheele werk, dat te maken
was; ja er was overig.

8. Alzoo maakte een ieder wijze van
harte, onder degenen, die het werk
maakten, den Tabernakel, van tien gor-

dijnen, van *getweernd fijn linnen, en
hemelsblauw, en purper, en scharla-

ken, [met] Cherubim, van hetallerkun-

stigste werk maakte hij ze.

9. aDe lengte ééner gordijn was van
acht en twintig ellen, en de breedte

ééner gordijn van vier ellen. Alle deze

gordijnen hadden ééne maat. a Ex. 26: 2.

10. En hij voegde vijf gordijnen de

ééne aan de andere ; en hij voegde [an

dere] vijf gordijnen de ééne aan de an-

dere.

11. «Daarna maakte hij striklisjes van
hemelsblauw aan den kant ééner gor-

dijn, aan het uiterste in de samenvoe-
ging; hij deed het ook aan den uiter-

sten kant der tweede samenvoegende
gordijn. . a Ex. 26: 4.

12. «Vijftig striklisjes maakte hij aan
de ééne gordijn, en vijftig striklisjes

maakte hij aan het uiterste der gordijn,

dat aan de tweede samenvoegende was.
ftDeze striklisjes vatten de ééne aan de

andere. a Ex. 26: lO. b Ex. 26: 5.

13. «Hij maakte ook vijftig gouden
haakskens, en voegde de gordijnen sa-

men, de ééne aan de andere, met deze

haakskens, dat hetéén Tabernakel werd.
a Ex. 26: 6.

14. "Voorts maakte hij gordijnen van
geiten[/2aar], tot eene tent over den
Tabernakel. Van elf gordijnen maakte
hij ze.

15. De lengte ééner gordijn was der-

tig ellen, en vier ellen de breedte ééner

gordijn. Deze elf gordijnen hadden ééne
maat.

16. En hij voegde vijf gordijnen sa-

* Zie bij Kap XXVI: 1.

men afzonderlijk; wederom zes dezer
gordijnen afzonderlijk.

17. En hij maakte vijftig striklisjes^

aan den kant van de gordijn, de uiter-

ste in de samenvoeging. Hij maakte
ook vijftig striklisjes aan den kant van
de gordijn der andere samenvoeging.

18. «Hij maakte ook vijftig koperen
haakskens, om de tente samen te voe-

gen, dat zij ééne ware. a Ex. 26: ii,

19. «Ook maakte hij voor de tente
een bedeksel van roodgeverfde rams-
vellen, en daarover een bedeksel van
dassenvellen. « ex. 26: i4.

20. «Hij maakte ook aan den Taber-
nakel stijlen van staand Sïttimhout.

a Ex. 26: 15.

21. «De lengte van eenen stijl was
tien ellen, en eene elle en eene halve
elle was de breedte van elkeh stijl.

a Ex. 26: 16.

22. «Twee houvasten had één stijl,

als sporten in eene ladder gezet, het
eene nevens het andere. Alzoo maak-
te hij het met alle de stijlen des Ta-
bernakels, a Ex. 26: 17.

23. «Hij maakte ook de stijlen tot

den Tabernakel ; twintig stijlen naar
de zuidzijde zuidwaarts. a Ex. 26: i8.

24. «En hij maakte veertig zilveren

voeten onder de twintig stijlen ; twee
voeten onder éénen stijl, aan zijne twee
houvasten, en twee voeten onder eenen
anderen stijl, aan zijne twee houvasten.

a Ex. 26: 19.

25. «Hij maakte ook twintig stijlen

aan de andere zijde des Tabernakels,

aan den noorderhoek; a Ex. 26: 20.

26. «Met hunne veertig zilveren voe-

ten ; twee voeten onder éénen stijl, en
twee voeten onder eenen anderen stijl.

u Ex. 26: 21.

27. «Doch aan de zijden des Taber-

nakels tegen het westen maakte hij zes

stijlen. a Ex. 26: 22.

28. «Ook maakte hij twee stijlen tot

hoekstijlen des Tabernakels, aan 'beide

zijden. a Ex. 26: 23.

29. «En zij waren van beneden [als]

tweehngen samengevoegd, zij waren
ook [als] tweelingen aan zijn opperein-

de samengevoegd met éénen ring. Al-

zoo deed hij met diej beide, aan de

twee hoeken. a Ex. 26: 24.

30. «Alzoo waren er acht stijlen, met
hunne zilveren voeten, zijnde zestien
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voeten; twee voeten onder eiken stijl.

a Ex. 26: 25.

31. «Hij maakte ook richelen van
Sïttimhout: vijf aan de stijlen der ééne
zijde des Tabernakels ; a Ex. 26: 26.

32. «En vijf richelen aan de stijlen

van de andere zijde des Tcibernakels
;

alsook vijf richelen aan de stijlen des

Tabernakels aan de beide zijden west-

waarts, a Ex. 26: 27.

88. "En hij maakte de middelste richel

doorschietende in het midden der stij-

len, van het eene einde tot het andere
einde. a Ex. 26: 28,

34. aEn hij overtrok de stijlen met
goud, en hunne ringen (de plaatsen

voor de richelen) maakte hij van goud.

De richelen overtrok hij ook met goud.
a Ex. 26: 29.

35. Daarna «maakte hij een voorhang-
sel van hemelsblauw, en purper, en
scharlaken, en fijn ^getweernd linnen

;

van het allerkunstigste werk maakte
hij dat, met Cherubim. a Ex. 26: 31.

36. «En hij maakte daartoe vier pi-

laren van Sittim[/ïOM^], die hij overtrok
met goud. Hunne haken waren van
goud, en hij goot hun vier zilveren
voeten. a Ex. 26: 32.

37. «Hij maakte ook aan de deur der
tante een bedeksel van hemelsblauw, en
purper, en scharlaken, en fijn *ge-

tweernd linnen, geborduurd werk,
a Ex. 26: 36.

38. «En de vijf pilaren daarvan, en
hunne haken. Én hij overtrok hunne
hoofden en hunne banden met goud;
-en hunne vijf voeten waren van koper.

a Ex. 26: 37.

HET XXXVII KAPITTEL.

Alzoo «maakte Bezaleël de Arke van
^Sïttimhout; twee ellen en eene halve
was hare lengte, en anderhalve elle

hare breedte, en anderhalve elle hare
"hoogte. o Ex. 25: 10.

2. En hij overtrok ze met louteren
goude, van binnen, en van buiten; en
hij maakte ze eenen gouden krans
rondom.

3. En hij goot voor haar vier gou-
.<ien ringen, aan hare vier hoeken ; al-

zoo dat twee ringen op hare ééne zij-

* Zie bij Kap. XXVI: 1.

de waren, en twee ringen op hare an-

dere zijde.

4. En hij maakte handboomen van
Sïttimhout, en hij overtrok ze met
goud.

5. En hij stak de handboomen in de
ringen, aan de zijden der Arke, om de

Arke te dragen.
6. Hij maakte ook een verzoendek-

sel van louteren goude. Twee ellen en
eene halve was zijne lengte, en ander-

halve elle zijne breedte.

7. Ook maakte hij twee Cherubim
van goud. Van dicht werk maakte hij

ze, uit de beide einden des verzoen-

deksels.

8. «Eenen Cherub uit het eene einde
aan deze zijde, en den anderen Cherub
uit het andere einde aan gene zijde.

Uit het verzoendeksel maakte hy de
Cherubim, uit zijne beide einden.

a Ex. 25: 19.

9. «En de Cherubim waren de beide

vleugelen omhoog uitbreidende, bedek-
kende met hunne vleugelen het ver-

zoendeksel, en hunne aangezichten wa-
ren tegenover malkanderen. De aange-
zichten der Cherubim waren naar het
verzoendeksel. a Ex. 25: 20.

10. «Hij maakte ook eene tafel van
Sïttimhout. Twee ellen was hare leng-

te, en eene elle hare breedte, en eene
elle en eene halve hare hoogte.

a Ex. 25: 23.

11. «En hij overtrok ze met louteren

goude ; en hij maakte eenen gouden
krans daaraan rondom. a Ex. 25: 24.

12. «Hij maakte daar ook eene lijst

aan rondom, eene hand breed ; en hij

maakte eenen gouden krans rondom
hare lijst. a Ex. 25: 25.

13. «Hij goot ook vier gouden ringen

daaraan ; en hij zette de ringen aan
de vier hoeken, die aan hare vier voe-

ten waren. a Ex. 25: 26.

14. «Tegenover de lijst waren de rin-

gen tot plaatsen voor de handboomen,
om de tafel te dragen. o. Ex. 25: 27.

15. Hij maakte ook de handboomen
van Sïttimhout, en hij overtrok ze met
goud, om de tafel te dragen.

16. «En hij maakte het gereedschap,

dat op de tafel zijn zoude, hare scho-

telen, en hare reukschalen, en hare
kroezen, en hare *plateelen (met wel-

* Zie bij Kap. XXV: 29.
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ke zij bedekt zoude worden), van lou-

teren gOUde. a Ex. 25: 29.

17. «Hij maakte ook eenen kandelaar
van louteren goude. Van dicht werk
maakte hij dezen kandelaar, zijne

schacht, en zijne armen, zijne schaal -

kens, zijne knoppen, en zijne bloemen
waren uit hem. a Ex. 25: 3i.

18. «Zes armen nu gingen uit zijne

zijden : drie armen des kandelaars uit

zijne ééne zijde, en drie armen des

kandelaars uit zijne andere zijde.

a Ex. 25: 32.

19. «In den éénen arm waren drie

schaalkens, [gelijk] amandelnoten, een
knop en eene bloem ; en drie schaal-

kens, [gelijk] amandelnoten, in eenen
anderen arm, een knop en eene bloem.
Alzoo waren die zes armen, die uit den
kandelaar gingen. a Ex. 25: 33.

20. "Maar aan den kandelaar zelven
waren vier schaalkens, [gelijk] aman-
delnoten, met zijne knoppen en met
zijne bloemen. a Ex. 25: 34.

21. En er was een knop onder twee
armen, uit hem [uitgaande]; ook een
knop onder twee armen, uit hem [uil-

gaande]; nog een knop onder twee ar-

men, uit hem [uitgaande. Alzoo ivas

het] met de zes armen, die uit hem
uitgingen.

22. «Hunne knoppen en hunne armen
waren uit hem. Het was altemaal één
eenig dicht werk van louter goud.

a Ex. 25: 36.

23. «En hij maakte hem zeven lam
pen. Zijne snuiters en zijne bluschva-
ten waren van louter goud.

a Ex. 25 : 37, 38.

24. «Hij maakte hem uit een talent

louter goud ; met alle zijne vaten.
a Ex. 25: 39.

25. «En hij maakte het reukaltaar
van Sittimhout ; eene elle was zijne

lengte en eene elle zijne breedte, vier-

kantig, maar twee ellen zijne hoogte
;

uit hetzelve waren zijne hoornen.
o Ex. 30: 1, 2.

26. «En hij overtrok het met loute-

ren goude, zijn dak, en zijne wanden
rondom, alsook zijne hoornen. En hij

maakte het eenen gouden krans ron-

dom, a Ex. 30: 3.

27. «Hy maakte ook twee gouden
ringen daaraan, onder zijnen krans,

aan zijne twee hoeken, aan zijne beide

zijden, tot plaatsen voor de handboo-
men, dat men het daarmede droeg.

a Ex. 30: 4.

28. «En hij maakte de handboomen
van Sittimhout, en hij overtrok ze met
goud. a Ex. 30: 5.

29. «Hij maakte ook de heilige zalf-

olie, en het reukwerk der zuiverste wel-
riekende specerijen, apothekerswerk.

a Ex. 30 : 22, 34.

HET XXXVIII KAPITTEL.

Hiij «maakte ook het brand offeraltaar
van Sittimhout. Vijf ellen was zyne
lengte, en vijf ellen zijne breedte, vier-

kantig, en drie ellen zijne hoogte.
a Ex. 27: 1.

2. «En hij maakte zijne hoornen op
zijne vier hoeken ; uit hetzelve waren
zijne hoornen; en hij overtrok het met
koper. a Ex. 27: -2.

3. «Hij maakte ook al het gereed-

schap des altaars, de potten, en de
schoffelen, en de besprengbekkens, en
de krauwelen, en de vuurpannen. Alle

zi,jne vaten maakte hij van koper.
a Ex. 27: 3-

4. «Ook maakte hij voor het altaar

eenen rooster van koperen netwerk, on-

der zijnen ommeloop, van beneden tot

zijn midden toe. a Ex. 27: 4, 5.

5. En hij goot vier ringen aan de
vier einden des koperen roosters, tot

plaatsen voor de handboomen.
6. En hij maakte de handboomen van

Sittimhout, en hij overtrok ze met ko-

per.

7. En hij deed «de handboomen in de
ringen aan de zijden des altaars, dat
men het daarmede droege ; hij maakte
het hol, van planken. a Ex. 27: 8.

8. «Hij maakte ook het koperen
waschvat, met zijnen koperen voet, van
de spiegels der te hoop komende vrou-

wen, die te hoop kwamen voor de deur
van de Tente der samenkomst.

a Ex. 30: 18.

9. «Hij maakte ook het voorhof, aaa
den zuidhoek zuidwaarts ; de behang-
selen tot het voorhof waren van fijn

*getweernd linnen, van honderd ellen.
a Ex. 27: 9.

10. Hunne twintig pilaren en dezer

* Zie bij Kap. XXVI: 1.
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twintig voeten waren van koper. De
haken dezer pilaren en hunne banden
waren van zilver.

11. En aan den noorderhoek honderd
ellen. Hunne twintig pilaren en dezer

twintig voeten waren van koper. De
haken der pilaren en hunne banden
waren van zilver.

12. En aan den westerhoek waren
behangselen van vijftig ellen, hunne
pilaren tien en dezer voeten tien. De
haken der pilaren en hunne banden
waren van zilver.

13. En aan den oosterhoek tegen den
opgang waren vijftig ellen.

14. De behangselen aan deze zijde

waren vijftien ellen, hunne pilaren drie,

en hunne voeten drie.

15. En aan de andere zijde van de
deur des voorhofs, van hier en van
daar, waren behangselen van vijftien

ellen, hunne pilaren drie en dezer voe-

ten drie.

16. Alle de behangselen des voorhofs
waren rondom van fijn *getweernd
linnen.

17. De voeten nu der pilaren waren
van koper; de haken der pilaren en
hunne banden waren van zilver; en
het overtreksel hunner hoofden was
van zilver; en alle de pilaren des voor-

hofs waren met zilver omtogen.
18. En het bedeksel der poorte des

voorhofs was van geborduurd werk,
van hemelsblauw, en purper, en schar-
laken, en fijn *getweernd linnen. En
twintig ellen was de lengte, en de
hoogte in de breedte was vijf ellen,

tegenover de behangselen des voor-
hofs.

19. En hunne vier pilaren en dezer
vier voeten waren van koper; hunne
haken waren van zilver; ook was het
overtreksel bunner hoofden en hunne
banden van zilver.

20. En alle de pinnen des Taberna-
kels en des voorhofs rondom waren
van koper.

21. Dit zijn de getelde dingen des
Tabernakels, des Tabernakels der Ge-
tuigenisse, die geteld zijn naar den
mond van Mozes, ten dienste der Le-

* Zie bij Kap. XXVI: 1.

vieten, door de hand van I'thamar, den
zoon des priesters Aarons.

22. Bezaleël nu, de zoon van U'ri, den
zoon van Hur, van den stam Juda,

maakte al wat de HEERE aan Mozes
geboden had.

23. En met hem Ahóliab, de zoon
van Ahi'samach, van den stam Dan,
een werkmeester en vernuftig kunste-

naar, en een borduurderin hemelsblauw,
en in purper, en in scharlaken, en in

fijn linnen.

24. Al het goud, dat tot het wei-k

verarbeid, is, in het gansche werk des

heiligdoms, te weten, het goud des

beweegoffers, was negen en twintig

talenten, en zeven honderd en dertig

Sikkelen, naar den Sikkel des heilig-

doms.
25. Het zilver nu van de getelden

der vergadering was honderd talenten,

en één duizend en zeven honderd en
vijf en zeventig Sikkelen, naar den Sik-

kel des heiligdoms.

26. Een Béka voor elk hoofd, [dat

is] een halve Sikkel, naar den Sikkel

des heiligdoms, van eenieder, die over-

ging tot de getelden, van twintig jaar

oud en daarboven, [namelijk] zes hon-

derd duizend, en drie duizend, en vijf

honderd, en vijftig.

27. En er waren honderd talenten

zilvers, om te gieten de voeten des

heiligdoms, en de voeten des voorhang-

sels. Tot honderd voeten waren hon-

derd talenten, een talent tot eenen
voet.

28. Maar uit de duizend en zeven

honderd en vijf en zeventig [Sikkelen]

maakte hij de haken aan de pilaren,

en hij overtrok hunne hoofden, en om-
toog ze met banden.

29. Het koper nu des beweegoffers

was zeventig talenten, en twee duizend

en vier honderd Sikkelen.

30. En hij maakte daarvan de voeten

van de deur der Tente der samenkomst,
en het koperen altaar, en den koperen
rooster, dien het had, en al het gereed-

schap des altaars.

31. En de voeten des voorhofs rond-

om, en de voeten van de poorte des

voorhofs; ook alle de pinnen des Ta-

bernakels, en alle de pinnen des voor-

hofs rondom.
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HET XXXIX KAPITTEL.

Zij «maakten ook ambtskleederen, om
in het Heilige te dienen, van hemels-
blauw, en purper, en scharlaken. Ook
maakten zij de heilige kleederen, die

voor Aaron waren, gelijk de HEERE
Mozes geboden had. a Ex. 31: lO; 35:19.

2. «Aldus maakte hij den Éphod, van
goud, hemelsblauw, en purper, en schar-

laken, en fijn *getweernd linnen.
a Ex. 28: 6.

3. «En zij rekten de dunne platen van
goud uit, en sneden het tot draden,
om te doen in het midden van het
hemelsblauw, en in het midden van het
purper, en in het midden van het
scharlaken, en in het midden van het
fijne linnen, van het allerkunstigste
werk. a Ex. 28 : 6.

4. Zij maakten samenvoegende schou-
derbanden daaraan; aan zijne beide
einden werd hij samengevoegd.^

5. En «de kunstige riem zijns Éphods,
die daarop was, die was gelijk zijn

werk, van hetzelfde, van goud, hemels-
blauw, en purper, en scharlaken, en
fijn ^getweernd linnen, gelijk als de
HEERE Mozes bevolen had.

a Ex. 28 : 8.

6. Zij bereidden ook de «Sardónixstee-
nen, gevat in gouden kaskens, [als]

zegelgraveering gegraveerd, met de na-
men der zonen Israels.

a Ex. 28: 9, 10, 11.

7. En hij «zette ze op de schouder-
banden des Éphods, tot steenen der
gedachtenisse voor de kinderen Israels,

gelijk de HEERE Mozes geboden had.
a Ex. 28: 12.

8. «Hij maakte ook den borstlap van
het allerkunstigste werk, gelijk het
werk des Éphods, van goud* hemels-
blauw, en purper, en scharlaken, en
fijn *getweernd linnen. a Ex. 28: 15.

9. «Hij was vierkantig; zij maakten
den borstlap dubbel; eene spanne was
zijne lengte, en eene spanne was zijne
breedte, dubbel zijnde. a Ex. 28: 16.

10. «En zij vulden daarin vier rijen

steenen; eene rij van een Sardis, een
Topaas, en een Karbonkel; dit is de
eerste ry. „ Ex. 28: 1 7.

11. «En de tweede rij van een Sma-

* Zie bij Kap. XXVI: 1,

ragd , een Saffier , en een Diamant.
a Ex. 28: 18.

12. En de derde rij van een Hyacint^
Agaat, en Amethist.

13. En de vierde rij van een Tur-
koois, en een Sardónix, en een Jaspis;

gevat in gouden kaskens in hunne vul-

lingen.

14. Deze steenen nu, met de namen
der zonen Israels, waren twaalf, met
hunne namen, met zegelgraveering;
ieder met zijnen naam, naar de twaalf
stammen.

15. Zij maakten ook aan den borst-

lap gelijkeindigende ketenkens, van
gedraaid werk, uit louteren goude.

16. En zij maakten twee gouden kas-
kens, en twee gouden ringen; en zij

zetten die t-\vee ringen aan de beide
einden des borstlaps.

17. En zij zetten de twee gedraaide
gouden ketenkens aan de twee ringen,
aan de einden des borstlaps.

18. Doch de twee [andere] einden
der twee gedraaide [ketenen] zetten
zy aan de twee kaskens ; en zij zet-

ten ze aan de schouderlDanden des
Éphods, recht op de voorste zijde van
dien.

19. Zij maakten ook twee gouden
ringen, die zij aan de twee [andere]

einden des borstlaps zetten, inwendig
aan zijnen rand, die aan de zijde des
Éphods is.

20. Nog maakten zij twee gouden
ringen, die zij zetten aan de twee schou-
derbanden des Éphods, beneden, aan
zijne voorste zijde, tegenover zijne [an-

dere] ^yooge, boven den kunstigen riem
des Éphods.

21. En zij bonden den borstlap met
zijne ringen aan de ringen des Éphods,
met een hemelsblauw snoer, dat hij

op den kunstigen riem des Éphods
ware, opdat de borstlap van den E'phod
niet afgescheiden wierde, gelijk als de
HEERE Mozes geboden had.

22. En hij maakte den mantel des
Éphods van geweven werk, geheel van
hemelsblauw.

23. En het gat des mantels was in

deszelfs midden, als het gat eens pant-
siers. Deze opening had eenen rand
rondom, dat het niet gescheurd wierde.

24. En aan de zoomen des mantels
maakten zij granaatappelen, van he-



EXODUS XXXIX, XL. 113

melsblauw, en purper, en scharlaken,

*getweernd.
25. Zij maakten ook schellekens van

louteren goude, en zij stelden de schel-

lekens tusschen de granaatappelen, aan
de zoomen des mantels rondom, tus-

schen de granaatappelen;
26. Dat er een schelleken, daarna

een granaatappel was; [wederom] een
schelleken, en een granaatappel; aan
•de zoomen des mantels rondom; om
te dienen, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.

27. «Zij maakten ook de rokken van
fijn linnen, van geweven werk, voor
Aaron en voor zijne zonen.

a Ex. 28: 39.

28. En den hoed van fijn linnen, en
de sierlijke mutsen van fijn linnen, «en
de linnen onderbroeken van fijn •'ge-

tweernd linnen. o, Ezech. 44: 18.

29. En den gordel van fijn '•ge-

tweernd linnen, en van hemelsblauw,
en purper, en scharlaken, van gebor-

duurd werk, gelijk als de HEERE Mo-
zes geboden had.

30. «Zij maakten ook de plaat van
de kroon der heiligheid van louteren
goude , en zij schreven daarop een
schrift, met zegelgraveering : DE HEI-
LIGHEID DES HEEREN.

a Ex. 28: 36; 29: 6.

31. «En zij hechtten een snoer van
hemelsblauw daaraan, om aan den
hoed van boven te hechten, gelijk

als de HEERE Mozes geboden had.
a Ex. 28: 37.

32. Aldus werd al het werk des Ta-
bernakels, der Tente der samenkomst
voleind. En de kinderen Israels had-
den het gemaakt naar alles, wat de
HEERE Mozes geboden had; alzoo had-
den zij het gemaakt.

38. «Daarna brachten zij den Taber-
nakel tot Mozes, de Tente, en al haar
gereedschap, hare haakskens, hare stij-

len, hare richelen, en hare pilaren, en
hare voeten; a Ex. 35: ii.

84. En het bedeksel van roodge-
Terfde ramsvellen, en het bedeksel van
dassenvellen, en het voorhangsel des
bedeksels;

35. De Arke der Getuigenisse, en hare
handboomen, en het verzoendeksel;

* Zie bij Kap. XXVI: 1.

36. «De tafel, met al haar gereedschap,
en de toonbrooden; a Ex. 3i: 8.

37. Den louteren kandelaar, met zij-

ne lampen, de lampen, die men toe-

richten moest, en al zijn gereedschap,

en de olie ten lichte;

38. Voorts het gouden altaar, en de
zalfolie, en het reukwerk van welrie-

kende specerijen, en het bedeksel van
de deur der Tente;

39. Het koperen altaar, en den ko-

peren rooster, dien het heeft, zijne

handboomen, en al zijn gereedschap,
het waschvat en zijnen voet;

40. De behangselen des voorhofs, zijne

pilaren, en zijne voeten, en het bedek-

sel der poorte des voorhofs , zijne

touwen, en zijne pinnen, en al het

gereedschap van den dienst des Ta-

bernakels, tot de Tente der samen-
komst;

41. «De ambtskleederen, om in het

heiligdom te dienen, de heilige klee-

deren des priesters Aarons, en de klee-

deren zijner zonen, om het priesterambt

te bedienen. a Ex. 3i: lo.

42. Naar alles, wat de HEERE Mo-
zes geboden had, alzoo hadden de kin-

deren Israels het gansche werk ge-

maakt.
43. Mozes nu bezag het gansche werk,

en zie, zij hadden het gemaakt, gelijk

als de HEERE geboden had ; alzoo

hadden zij het gemaakt. Toen zegende
ze Mozes.

HET XL KAPITTEL.

\ oorts sprak de HEERE tot Mozes,

zeggende :

2. Op den dag der eerste maand, [te

weten] op den eersten der maand, zult

gij den Tabernakel, de Tente der sa-

menkomst, oprichten.

3. En gij zult aldaar zetten de Arke
der Getuigenisse; en gij zult de Arke
met het voorhangsel [voor het gezicht]

bedekken.
4. «Daarna zult gij de tafel daarin

brengen, en gij zult schikken wat daar-

op te schikken is. ^Gij zult ook den
kandelaar daarin brengen, en zijne lam-

pen aansteken, a Ex. 26: 35. b Ex. 27: 20.

5. En gij zult het gouden altaar ten

reukwerke voor de Arke der Getuige-

nisse zetten. «Dan zult gij het bedeksel
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van de dear des Tabernakels ophangen.
a Ex. 26: 36.

6. GÜ zult ook het altaar des brand-
offers zetten voor de deur des Taber-

nakels, der Tente der samenkomst.
7. En gij zult het waschvat zetten

tusschen de Tente der samenkomst en
tusschen het altaar; en gij zult water
daar[«2] doen.

8. «Daarna zult gij het voorhof ron-

dom zetten, en gij zult het bedeksel
ophangen aan de poorte des voorhofs.

a Ex. 27: 16.

9. Dan zult gij de zalfolie nemen en
zalven den Tabernakel, en al w^at daar-

in is; en gij zult hem heiligen, metal
zijn gereedschap, en het zal eene hei-

ligheid zijn.

10. «Gij zult ook het altaar des brand-

offers zalven, en al zijn gereedschap;
en gij zult het altaar heiligen, en het

altaar zal heiligheid der heiligheden zijn.

a Ex. 29: 37.

11. Dan zult gij het waschvat zalven,

en zijnen voet; en gij zult het heiligen.

12. Gij zult ook Aaron en zijne zo-

nen doen naderen tot de deur der

Tente der samenkomst; en gij zult ze

met water wasschen.
13. En gij zult Aaron de heilige klee-

deren aantrekken; en gij zult hem zal-

ven, en hem heiligen, dat hij Mij het

priesterambt bediene.

14. Gij zult ook zijne zonen doen na-

deren, en zult hun de rokken aan-

trekken.
15. En gij zult ze zalven, gelijk als

gij hunnen vader gezalfd zult hebben,
dat zij Mij het priesterambt bedienen.
En het zal geschieden, dat hunne zal-

ving zal zijn tot een eeuwig priester-

dom bij hunne geslachten.

16. Mozes nu deed het; naar alles,

wat hem de HEEEE geboden had, alzoo

deed hij.

17. En het geschiedde in de eerste

maand, in «het tweede jaar, op den
eersten der maand, dat de Tabernakel
opgericht werd. a Num. 7: i.

18. Want Mozes richtte den Taberna-
kel op, en zette zijne voeten, en stelde

zijne stijlen, en zette zijne richelen

daaraan, en hij richtte zijne pilaren op.

19. En hij spreidde de tente uit over
den Tabernakel, en hij legde het be-

deksel der tente daar bovenop, gelijk

als de HEERE Mozes geboden had.
20. Voorts nam hij, en leide het Ge-

tuigenisse in de Arke, en deed de
handboomen aan de Arke, en hij zette

het verzoendeksel boven op de Arke.
21. En hij bracht de Arke in den

Tabernakel, en «hij hing het voorhang-
sel der bedekking op, en bedekte de
Arke der Getuigenisse [voor het gezicht],

gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
a Ex. 3.5: 12.

22. Hij zette ook de tafel in de Tente
der samenkomst, aan de zijde des Ta-
bernakels tegen het noorden, buiten het
voorhangsel.

23. «En hij schikte daarop het brood
in orde, voor het aangezichte des
HEEREN, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had. a Ex. 25: 30.

24. Hij zette ook den kandelaar in

de Tente der samenkomst, recht over
de tafel, aan de zijde des Tabernakels
zuidwaarts.

25. En hij stak de lampen aan voor
het aangezichte des HEEREN, gelijk

als de HEERE Mozes geboden had.
26. En hij zette het gouden altaar in

de Tente der samenkomst, vóór het
voorhangsel.

27. En hij stak daarop reukwerk aan
van welriekende specerijen, gelijk als

de HEERE Mozes geboden had.

28. Hij hing ook het bedeksel van de
deur des Tabernakels op.

29. En hij zette het altaar des brand-
offers aan de deur des Tabernakels,
der Tente der samenkomst. En hij

offerde daarop brandoffer en spijsof-

fer, gelijk als de HEERE Mozes gebo-

den had.
30. Hij zette ook het waschvat tus-

schen de Tente der samenkomst, en
tusschen het altaar; en hij deed water
daarin om te wasschen.

31. En Mozes, en Aaron, en zijne zo-

nen wieschen daaruit hunne handen,
en hunne voeten.

32. Als zij ingingen tot de Tente der
samenkomst, en als zij tot het altaar

naderden, zoo wieschen zij zich, gelijk

als de HEERE Mozes geboden had.

33. Hij richtte ook het voorhof op,

rondom den Tabernakel en het altaar,

en hij hing het bedeksel van de poorte

des voorhofs op. Alzoo voleindde Mozea
het werk.
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34. aToen bedekte de wolke de Tente
der samenkomst; en de heerlijkheid des
HEEREN vervulde den Tabernakel.

a Num. 9: 15. 1 Kon. 8: 10.

35. Zoodat Mozes niet kon ingaan in

de Tente der samenkomst, dewijl de
wolke daarop bleef, en de heerlijkheid

des HEEREN den Tabernakel ver-

vulde.

86. Als nu de wolke opgeheven werd
van boven den Tabernakel, zoo reis-

den de kinderen Israels voort in alle

hunne reizen.

87. Maar als de wolke niet opgehe-
ven werd, zoo reisden zij niet, tot op
den dag, dat zij opgeheven werd.

88. «Want de wolke des HEEREÏf
was op den Tabernakel bij dag, en het
vuur was er bij nacht op, voor de oogen
des ganschen huizes Israels, in all©

hunne reizen, a Ex 13 : 21. Num. 14:14.
Deut. 1: 33. Neh. 9: 19.

Ps. 78: 14; 105: 39. 1 Cor. 10: L

HET DERDE BOEK VAN MOZES

GENAAMD

LEVITICUS.

E
HET I KAPITTEL.

^n de HEERE riep Mozes, en sprak
tot hem uit de Tente der samenkomst,
zeggende :

2. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen : Als een mensch uit u
den HEERE eene offerande zal offeren,

gij zult uwe offeranden offeren van het
vee: van runderen en van schapen.

3. Indien zijne offerande een brand-
offer van runderen is, zoo zal hij een
volkomen manneken offeren. «Aan de
deur van de Tente der samenkomst zal

hy dat offeren, naar zijn welgevallen,voor
het aangezichte des HEEREN.

a Ex. 29: 10.

4. En hij zal zijne hand op des brand-
offers hoofd leggen, opdat het voor hem
aangenaam zij, om hem te verzoenen,

5. Daarna zal hü het jonge rund
slachten voor het aangezichte des HEE-
EEN. En de zonen Aarons, de priesters,

zullen het bloed offeren, en dat bloed

sprengen rondom dat altaar, dat voor
de deur van de Tente der samen-
komst is.

6. Dan zal hij het brandoffer de
huid aftrekken, en dat in zijne stuk-

ken deelen,

7. En de zonen Aarons, des priesters,

zullen vuur maken op het altaar; en
zullen het hout op het vuur schikken.

8. Ook zullen de zonen Aarons, de
priesters, de stukken, het hoofd en het

vet schikken op het hout, dat op het

vuur is, hetwelk op het altaar is.

9. Doch zijn ingewand en zijne schen-

kelen zal men met water wasschen.
En de priester zal dat alles aansteken
op het altaar. Het is een brandoffei-,

een vuuroffer [;fen] liefel ijken reuke den
HEERE.

10. En indien zijne offerande is van
klein vee. van schapen of van geiten,

ten brandoffer, zal hij een volkomeia
manneken offeren.

11. En hy zal dat slachten aan de
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ztjde van het altaar noordwaarts,
voor het aangezichte des HEEREN.
En de zonen Aiirons, de priesters,

zullen zijn bloed rondom op het altaar

sprengen.
12. Daarna zal hij het in 7-üne stuk-

ten deelen, mitsgaders zijn nooid, en
zyn vet. En de priester zal die schik-

ken op het hout, dat op het vuur is,

hetwelk op het altaar is.

13. Doch het ingewand en deschen-
telen zal men met water wasschen.
En de priester zal dat alles offeren

en aansteken op het altaar. Het is een
brandoffer, een vuuroff'er ten liefelijken
reuke den HEERE.

14. En indien zijne offerande voor
den HEERE een brandoffer van gevo-

gelte is, zoo zal hij zijne off'erande van
tortelduiven, of van jonge duiven of-

feren.

15. En de priester zal die tot het
altaar brengen , en zijnen kop met
zijnen nagel splijten, en op het altaar

aansteken; en zijn bloed zal aan den
wand des altaars uitgeduwd worden.

16. En zijnen krop met zijne vede-

ren zal hij wegdoen, en zal dat wer-
pen bij het altaar, oostwaarts, aan de
plaats van de asch.

17. Voorts zal hij die met zijne vleu-

gelen klieven, niet afscheiden ; en de
priester zal die aansteken op het al-

taar, op het hout, dat op het vuur is.

Het is een brandoffer, een vuuroflfer

iteM] liefelijken reuke den HEERE.

HET II KAPITTEL

Als nu eene ziel eene offerande «van
apijsoffer den HEERE zal offeren, zijne

oflferande zal meelbloem zijn; en hij

zal olie daarop gieten, en wierook daar-

op leggen, a Lev. 6: 14; 9: 17. Num. 15: 4.

2. En hij zal dat brengen tot de
zonen Aarons, de priesteren, [één] van
welke daarvan zijne hand vol grypen
zal uit zijne meelbloem, en uit zijne

©lie, met al zijnen wierook. En de
priester «zal zijn gedenkoffer aansteken
ep het altaar. Het is een vuuroffer
[ten] liefelijken reuke den HEERE.

a Lev. 6: 15.

3. Wat nu overblijft «van het spijs-

©fifer, zal Aarons en zijner zonen zijn.

Het is eene heiligheid der heiliglie-

den van de vuurofiferen des HEEREN,
a Lev. 10: 12.,

4. En als gij offeren zult eene of-
ferande van spijsofler, een gebak des
ovens, het zullen zijn ongezuurde koe-
ken van meelbloem met olie gemengd,
en ongezuurde vladen met olie be-
streken.

5. En indien uwe offerande spijsof-

fer is, in de pan [gekookt], zij zal zijn

van ongezuurde meelbloem met olie

gemengd.
6. Breek ze in stukken, en giet olie

daarop. Het is een spijsoffer.

7. En zoo uwe offerande een spijsof-

fer des ketels is, het zal van meelbloem
met olie gemaakt worden.

8. Dan zult gij dat spijsoffer, hetwelk
daarvan zal gemaakt worden , den
HEERE toebrengen ; en men zal het tot

den priester doen naderen, die dat tot

het altaar dragen zal.

9. En de priester zal van dat spijsof-

fer deszelfs gedenkoffer opnemen, en
op het altaar aansteken. Het is een
vuuroff'er [ten] liefelijken reuke den
HEERE.

10. En wat overblijft van het spijs-

offer, zal Aarons en zijner zonen zijn.

Het is eene heiligheid der heiligheden
van de vuurofferen des HEEREN.

11. Geen spijsoö'er, dat gij den HEE-
RE zult offeren, zal met deesem ge-

maakt worden; want van geenen zuur-

deesem en van geenen honig zult gij-

lieden den HEERE vuuroflfer aan-
steken.

12. De offerande der eerstelingen, die

zult gij den HEERE offeren; maar op
het altaar zullen zij niet komen ten
liefelijken reuke.

13. En alle offerande uws spijsoflfers

zult gij met zout zouten, en het zout
des verbonds uws Gods van uw spijs-

offer niet laten afblyven; «met al uwe
offerande zult gij zout offeren.

a Marc. 9: 49.

14. En zoo gij den HEERE een spijs-

offer der eerste vruchten offert, zult
gij het spüsoffer uwer eerste vruchten
van groene aren, bij het vuur gedord,
dat is, het klein gebroken graan van
volle groene aren, offeren.

15. En gij zult olie daarop doen, en
wierook daarop leggen. Hetiseenspys-
offer.
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16. Zoo zal de priester cleszelfs ge-

denkoffer aansteken van zijn klein

gebroken graan en van zijne olie, met
al den wierook. Het is een vuurofFer

den HEERE.

HET III KAPITTEL.

Jcjn indien zijne offerande een dankof-

fer is, zoo hij ze van de runderen of-

fert, lietzij manneken of wijfken, vol-

komen zal hij die offeren, voor het

aangezichte des HEEREN.
2. En hij zal zijne hand op het hoofd

zijner offerande leggen, en zal ze slach-

ten voor de dem- van de Tente der

samenkomst. En de zonen Aarons, de

priesteren, zullen het bloed rondom op
het altaar sprengen.

3. Daarna zal hij van dat dankoffer

een vuuroffer den HEERE offeren, «het

vet, dat het ingewand bedekt, en al

het vet, dat aan het ingewand is.

o Ex. 29: 13, 22.

4. Dan zal hij beide de nieren, en
het vet, dat daaraan is, dat aan de
weekdarmen is, en het net over de le-

ver, met de nieren, dat zal hij af-

nemen.
5. En de zonen Aarons zullen dat

aansteken «op het altaar, op het brand-
offer, hetwelk op het hout zal zijn,

dat op het vuur is. Het is een vuur-

offer ten liefelijken reuke den HEERE.
a Ex. 29: 25. Lev. 6: 12.

6. En indienzijneofferande van klein

vee is, den HEERE tot een dankoffer,
hetzij manneken of wijfken, volkomen
zal hij die offeren.

7. Indien hij een lam tot zijne offer-

ande offert, zoo zal hij het offeren voor
het aangezichte des HEEREN.

8. En hij zal zijne hand op het
hoofd zijner offerande leggen, en hij

zal die slachten voor de Tente der sa-

menkomst. En de zonen Aarons zullen
het bloed daarvan sprengen op het altaar
rondom.

9. Daarna zal hij van dat dankoffer
een vuuroffer den HEERE offeren: zijn

vet, den geheelen staart, dien hij dicht
aan de ruggegraat zal afnemen, en het
vet, bedekkende het ingewand, en al het
vet, dat aan het ingewand is;

10. Ook beide de nieren, en het vet,

dat daaraan is, dat aan de weekdar-

men is ; en het net over de lever, met
de nieren, dat zal hij afnemen.

11. En de priester zal dat aansteken
op het altaar. Het is eene «spijze des
vuuroffers den HEERE. «Lev. 21:6,8,17,

21, 22; 22: 25. Ezech. 44: 7. Mal. 1: 12,

12. Indien nu zijne offerande eene
geit is, zoo zal hij die offeren voor het
aangezichte des HEEREN.

13. En hij zal zijne hand op haar
hoofd leggen, en hij zal ze slachten
voor de Tente der samenkomst; en de
zonen Aarons zullen haar bloed spren-

gen op het altaar rondom.
14. Dan zal hij daarvan zijne offer-

ande offeren, een vuuroffer den HEE-
RE: het vet, bedekkende het ingewand,
en al het vet, dat aan het Inge-

wand is
;

15. Mitsgaders beide de nieren, en
het vet, dat daaraan is, dat aan de
weekdarmen is; en het net over de
lever, met de nieren, dat zal hij af-

nemen.
16. En de priester zal die aansteken

op het altaar. Het is eene spijze des
vuuroffers, tot eenen liefelijken reuke.

Alle vet zal des HEEREN zijn.

17. [Dit] zij eene eeuwige inzetting

voor uwe geslachten, in alle uwe wo-
ningen. Geen vet noch «geen bloed zult

gij eten. a Gen. 9: 4. Lev. 7: 26; 17: 10, 14.

HET IV KAPITTEL.

V(oorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: Als eene ziel zal gezondigd
hebben, door afdwaling van eenige ge-

boden des HEEREN, dat niet zoude
gedaan worden, en [tegen] één van die

zal gedaan hebben;
3. Indien de priester, die gezalfd is,

zal gezondigd hebben, tot schuld des

volks, zoo zal hij voor zijne zonde, die

hij gezondigd heeft, offeren eenen var,

een volkomen jong rund, den HEERE
ten zondoffer.

4. En hij zal dien var brengen tot

de deur der Tente der samenkomst,
voor het aangezichte des HEEREN;
en hij zal zijne hand op het hoofd van
dien var leggen, en hij zal dien var
slachten voor het aangezichte des HEE-
REN.
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5. Daarna zal die gezalfde pries-

ter avail des varren bloed nemen, en
hij zal dat tot de Tente der samen-
komst brengen, a Lev. 16: 14. Num. 19:4.

6. En de priester zal zijnen vinger

in dat bloed doopen; en van dat bloed

zal hij zevenmaal sprengen voor liet

aangezichte des HEEREN, voor het

voorhangsel van het Heilige.

7. Ook zal de priester van dat bloed

doen «op de hoornen des reukaltaars

der welriekende specerijen, voor het

aangezichte des HEERÉN, die in de
Tente der samenkomst is. Dan zal hij

al het bloed des varren uitgieten aan
den bodem van het altaar des brandof-

fers, hetwelk is aan de deur van de
Tente der samenkomst. a Lev. 9: 9.

8. Voorts, al het vet van den var
des zondoffers zal hij daarvan oppe-

men, «het vet, bedekkende het inge-

wand, en al het vet, dat aan het in-

gewand is; a Lev. 3: 3, 4.

9. Daartoe de twee nieren, en het

vet, dat daaraan is, dat aan de week-
darnien is, en het net over de lever,

met de nieren, dat zal hij afnemen;
10. Gelijk als het van den os des

dankoffers opgenomen wordt; «en de
priester zal die aansteken op het altaar

des brandoffers. a Lev. 3: 5.

11. Maar de «huid van dien var, en
al zijn vleesch, met zijn hoofd, en met
zijne schenkelen, en zijn ingewand, en
zijn mest; a Ex. 29: 14. Num. 19: 5.

12. En dien geheelen var «zal hij tot

buiten het leger uitvoeren, aan eene
reine plaats, waar men de asch uitstort,

®n zal hem met vuur op het hout ver-

branden; bij de uitgegotene asch zal

hij verbrand worden. a Lev. i6: 27.

Num. 19: 3. Hebr. 13: 11.

13. Indien nu «de geheele vergadering
Israels afgedwaald zal zijn, en de zake
voor de oogen der gemeente verborgen
Js, en zij iets gedaan zullen hebben
[tegen] eenige van alle geboden des
HEEREN, dat niet zoude gedaan wor-
den, en zijn schuldig geworden;

a Lev. 9: 15. Num. 15: 24, enz.

14. En die zonde, die zij daartegen
gezondigd zullen hebben, bekend is ge-

worden; zoo zal de gemeente eenen
var, een jong rund, ten zondoffer offe-

ren, en dien voor de Tente der samen-
komst brengen;

15. En de oudsten der vergadering zul-

len hunne handen op het hoofd van den
var, voor het aangezichte des HEEREN,
leggen; en hij zal den var slachten
voor het aangezichte des HEEREN.

16. Daarna zal die gezalfde priester

van het bloed des varren tot de Tente
der samenkomst brengen.

17. En de priester zal zijnen vinger
indoopen, [iieinende] van dat bloed; en
hij zal zevenmaal sprengen voor het
aangezichte des HEEREN, voor het
voorhangsel.

18. En van dat bloed zal hij doen op
de hoornen des altaars, dat voor het
aangezichte des HEEREN is, die in de
Tente der samenkomst is. Dan zal hu
al het bloed uitgieten, aan den bodem
van het altaar des brandoffers, hetwelk
is voor de deur van de Tente der sa-

menkomst.
19. Daartoe zal hij al zijn vet van

hem opnemen, en op het altaar aan-
steken.

20. En hij zal dezen var doen, ge-

lijk als hij den var des zondoffers ge-

daan heeft; alzoo zal hij hem doen.
En de priester zal voor hen verzoe-
ning doen, en het zal hun vergeven
worden.

21. Daarna zal hij dien var tot bui-

ten het leger uitvoeren, en zal hem
verbranden, gelijk als hij den eersten
var verbrand heeft. Het is een zondof-
fer der gemeente.

22. Als een overste zal gezondigd
hebben, en tegen één van de geboden
des HEEREN zijns Gods, door afdwa-
ling, gedaan zal hebben, hetwelk niet

zoude gedaan worden, zoodat hij schul-

dig is;

23. Of men zijne zonde, die hij daar-

tegen gezondigd heeft, aan hem zal

bekend gemaakt hebben; zoo zal hij

tot zijn offer brengen eenen geitenbek,
een volkomen manneken.

24. En hij zal zijne hand op het hoofd
des boks leggen, en zal hem slachten
in de plaatse, waar men het brandoffer
slacht, voor het aangezichte des HEE-
REN. Het is een zondoffer.

25. Daarna zal de priester van het
bloed des zondoffers met zynen vinger
nemen, en [dat] op de hoornen van het
altaar des brandoffers doen. Dan zal
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hij zijn bloed aan den bodem van liet

altaar des brandoffers uitgieten.

26. Hij zal ook al zijn vet op het

altaar aansteken, gelijk het vet des

dankoffers. Zoo zal de priester voor
hem verzoening doen van zijne zonde,

en het zal hem vergeven worden.
27. «En zoo eenig mensch van het

volk des lands door afdw^aling zal ge-

zondigd hebben, dewijl hij iets doet
[tegen] één van de geboden des HEE-
REIN', dat niet gedaan zoude worden,
zoodat hij schuldig is; a Num. 15:27.

28. Of men zijne zonde, die hij ge-

zondigd heeft, aan hem zal bekend
gemaakt hebben; zoo zal hij tot zijne

offerande brengen eene jonge geit, een
volkomen wijfken, voor zijne zonde,
die hij gezondigd heeft.

29. En hij zal zijne hand op het
hoofd des zondoffers leggen; en men
zal dat zondoffer slachten in de plaatse
des brandoffers.

30. Daarna zal de priester van haar
bloed met zijnen vinger nemen, en
doen het op de hoornen van het altaar
des brandoffers. Dan zal hij al het bloed
daarvan aan den bodem van dat altaar
uitgieten.

31. «En al haar vet zal hij afnemen,
gelijk als het vet van het dankoffer af-

genomen wordt, en de priester ^zal het
aansteken op het altaar, tot eenen lie-

felijken reuke den HEERE. En de
priester zal voor hem verzoening doen,
en het zal hem vergeven worden.

a Lev. 3: 3, 4, 14. b Ex. 29: 18.

32. Maar zoo hy een lam voor zijne

offerande ten zondoffer brengt, het zal

een volkomen wijfken zijn, dat hij

brengt.

33. En hij zal zijne hand op het
hoofd des zondoffers leggen, en hij

zal dat slachten tot een zondoffer, in

de plaatse, waar men het brandoffer
slacht.

34. Daarna zal de priester van het
bloed des zondoffers met zijnen vinger
nemen, en zal het doen op de hoornen
van het altaar des brandoffers. Dan
zal hij al het bloed daarvan aan den
bodem van dat altaar uitgieten.

35. En al het vet daarvan zal hy af-

nemen, gelijk als het vet van het lam
des dankoffers afgenomen wordt, en de
Driester zal die aansteken op het altaar,

op de vuurofferen des HEEREN". En
de priester zal voor hem verzoening
doen over zijne zonde, die hij gezon-
digd heeft, en het zal hem vergeven
worden.

Ai

HET V KAPITTEL.

Is nu een mensch zal gezondigd
hebben, dat hij gehoord heeft eene
stemme des vloeks, waarvan hij getui-

ge is, hetzij dat hij het gezien, of ge-

wetenheeft; indien hij het niet te' ken-
nen geeft, zoo zal hij zijne ongerech-
tigheid dragen.

2. «Of wanneer een mensch eenig
onrein ding zal aangeroerd hebben,
hetzij het doode aas van een wild, on-

rein gedierte, of het doode aas van een
onrein stuk vee, of het doode aas van
een onrein kruipend gedierte, al is het
voor hem verborgen geweest, nochtans
is hij onrein en schuldig.

a Hagg. 2: 14. 2 Cor. 6: 17.

3. Of als hij zal aangeroerd hebben
de onreinigheid eens menschen, naar al

zijne onreinigheid, waarmede hij onrein
wordt, en het is voor hem verborgen
geweest, en hij is het gewaar gewor-
den, zoo is hij schuldig.

4. Of als een mensch zal gezworen
hebben, onbedachtelijk met zijne lippen

uitsprekende, om kwaad te doen, of

om goed te doen, naar al wat de mensch
in den eed onbedachtelijk uitspreekt,

en het is voor hem verborgen geweest,

en hij is het gewaar geworden, zoo is

hij aan een 'van die schuldig.

5. Het zal dan geschieden, als hij

aan een van die schuldig is, dat hij

belijden zal, waarin hij gezondigd
heeft;

6. En tot zijn schuldoffer den HEERE
voor zijne zonde, die hij gezondigd
heeft, brengen zal een wij fken van
klein vee, een lam, of eene jonge geit,

voor de zonde; zoo zal de priester voor
hem vanwege zijne zonde verzoening
doen.

7. «Maar indien zijne hand zooveel
niet bereiken kan, als genoeg is tot

een stuk klein vee, zoo zal hij [tot]

zijn offer voor de schuld, die hij gezon-
digd heeft, den HEERE twee tortel-

duiven of twee jonge duiven brengen,
ééne ten zondoffer en ééne ten brand-
offer, a Lev. 12: 8. Luc. 2: 24.
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8. En hij zal die tot den priester

brengen, dewelke eerst die zal offeren,

die tot het zondoffer is; en zal haren
kop «met zijnen nagel bij haren nek
splijten, maar niet afscheiden.

o Lev. 1: 15.

9. En van het bloed des zondoffers

zal hij aan den wand des altaars spren-

gen; maar het overgeblevene van dat

bloed zal uitgeduwd worden aan den
bodem des altaars. Het is een zond-

offer.

10. En de andere zal hij ten brand-

offer maken, «naar de wijze. Zoo zal

de priester voor hem, vanwege zijne

zonde, die hij gezondigd heeft, ver-

zoening doen, en het zal hem verge-

ven worden. a Lev. 1: 15.

11. Maar indien zijne hand niet rei-

ken kan aan twee tortelduiven of twee
jonge duiven, zoo zal hij, die gezondigd
heeft, tot zijne offerande brengen het

tiende deel van eene Épha meelbloern

ten zondoffer. Hij zal geene olie daar-

over doen, noch wierook daarop leggen,

want het is een zondoffer.

12. En hij zal dat tot den priester

brengen, en «de priester zal zijne hand
vol daarvan, ter gedachtenisse deszel-

ven, grijpen, en ^dat aansteken op het

altaar, op de vuurofferen des HEEREN.
Het is een zondoffer.

a Lev. 2: 2. h Lev. 4: 35.

13. Zoo zal de priester voor hem ver-

zoening doen over zijne zonde, die hij

gezondigd heeft in eenige van die

\st\ikkm\ , en het zal hem vergeven
worden; en «het zal des priesters zijn,

gelijk het spijsoffer. « Lev. 2: 3.

14. Wijders sprak de HEERE tot

Mozes, zeggende:
15. Als een mensch door overtreding

overtreden, en door afdwaling gezon-

digd zal hebben, \wat ont%€endende\v2^Ti

de heilige dingen des HEEREN, zoo
zal hij tot zijn schuldoffer den HEERE
brengen eenen volkomenen ram uit de
kudde, met uwe schatting «aan zilve-

ren Sikkelen, naar ^'den Sikkel des hei-

llgdoms, ten schuldoffer.
a'Lev. 27: 2, 3, enz. h Ex. 30: 13.

16. Zoo zal hij, wat hij zondigende
\jfie,e,ft ontwend] van de heilige dingen,

wedergeven, en zal zijn vijfde deel

daarenboven toedoen, dat hij den pries-

ter geven zal. Alzoo zal de priester

met den ram des schuldoffers voor hem
verzoening doen, en het zal hem ver-

geven worden.
17. En indien een mensch zal gezon-

digd hebben, en gedaan [tegen] één
van alle geboden des HEEREN, het-

welk niet zoude gedaan worden, al ia

het dat hij het niet geweten heeft,

nochtans is hij schuldig, en zal zijne

ongerechtigheid dragen.
18. En hij zal eenen volkomenen ram

uit de kudde tot den priester brengen,
met uwe schatting, ten schuldoffer. En
de priester zal voor hem verzoening
doen over zijne afdwaling, door welke
hij afgedwaald is, die hij niet geweten
had ; zoo zal het hem vergeven worden.

19. Het is een schuldoffer. Hij heeft
zich voorzeker schuldig gemaakt aan
den HEERE.

HET VI KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende:

2. Als een mensch gezondigd, en te-

gen den HEERE door overtreding over-
treden zal hebben, dat hij aan zijnen
naaste zal gelogen hebben, omtrent
hetgene hem in bewaring gegeven, of
ter hand gesteld was, of omtrent roof,

of [dat] hij met geweld zijnen naaste
onthoudt;

3. Of dat hij het verlorene gevonden,
en daarover gelogen, en met valschheid
gezworen zal hebben ; «over iets van
alles dat de mensch doet, daarin zon-
digende; a Num. 5: 6.

4. Het zal dan geschieden, dewijl hij

gezondigd heeft en schuldig geworden
is, dat hij weder uitkeeren zal den roof,

dien hij geroofd heeft, of het onthou-
dene, dat hij met geweld onthoudt, of
het bewaarde, dat bij hem te bewaren
gegeven was, of het verlorene, dat hy
gevonden heeft;

5. Of van alles, waarover hij valsche-

lijk gezworen heeft, dat hij het in zy-

ne hoofdsom wedergeven, en nog het
vijfde deel daarenboven toedoen zal.

Wiens dat is, dien zal hij dat geven op
den dag zijner schuld.

6. En hij zal den HEERE zijn schuld-

offer brengen, tot den priester, eenen
volkomenen ram uit de kudde, met
uwe schatting, ten schuldoffer.
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7. Dan zal de priester voor hem ver-

zoening doen, voor het aangezichte des
HEEEEN, en het zal hem vergeven
worden ; over iets van al wat hij doet,

waaraan hij schuld heeft.

8. Voorts sprak de HEERE tot Mozes
,

zeggende :

9. Gebied Aaron en zijnen zonen,
zeggende: Dit is de wet des brandof-
fers. Het is hetgene, dat door de bran-
ding op het altaar den ganschen nacht
tot aan den morgen opvaart; alwaar
het vuur des altaars zal brandende ge-

houden worden,
10. En de priester zal zijn linnen

kleed aantrekken, en de linnen onder-
broek over zijn vleesch aantrekken, en
zal de asch opnemen, als het vuur het
brandoffer op het altaar zal verteerd
hebben, en zal die bij het altaar leg-

gen.
11. Daarna zal hij zijne kleederen

uittrekken, en zal andere kleederen
aandoen, en zal de asch tot buiten het
leger uitdragen aan een e reine plaats.

12. Het vuur nu op het altaar zal

daarop brandende gehouden worden;
het zal niet uitgebluscht worden; maar
de priester zal daar eiken morgen hout
aansteken, en zal daarop het brandof-
fer schikken, en het vet der dankofferen
daarop aansteken.

13. Het vuur zal geduriglijk op het
altaar brjindende gehouden worden.
Het zal niet uitgebluscht worden.

14. Dit is nu de wet «des spijsofifers.

[Een] der zonen Aarons zal dat voor
het aangezichte des HEEREN offeren,
voor aan het altaar, a Num. is.- 4, enz.

15. En hij zal daarvan opnemen zij-

ne hand vol, uit de meelbloem des
spijsofifers, en van zijne olie, en al den
wierook, die op het spijsoffer is. Dan
zal hij het aansteken op het altaar.
Het is een liefelijke reuke «tot deszelfs
gedachtenisse voor den HEERE.

a Lev. 2: 9.

16. En het overblijvende daarvan zul-
len Aaron en zijne zonen eten; onge-
zuurd zal het gegeten worden, in de
heilige plaatse; in het voorhof van de
Tente der samenkomst zullen zij dat
eten.

17. Het zal niet gedeesemd gebakken
worden. Het is hun deel, dat Ik gege-
ven heb van mijne vuurofferen. Het is

eene heiligheid der heiligheden, geUjk
het zondoffer en gelijk het schuldoffer.

18. Al wat mannelijk is onder de
zonen Aarons zal dat eten. Het zij eene
eeuwige inzetting voor uwe geslachten
van de vuurofferen des HEEREN. Al
«wat die zal aanroeren, zal heilig zijn.

a Ex. 29: 37.

19. Wijders sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

20. Dit is de offerande Aarons, en
zijner zonen, die zij den HEERE offe-

ren zullen, ten dage als hij zal gezalfd
worden: het tiende deel eener Épha
meelbloem, een altoosdurend spijsoffer;

de helft daarvan op den morgen, en
de helft daarvan op den avond;

21. Het zal in eene pan met olie ge-

maakt worden. Geroost zult gij dat
brengen ; en de gebakkene stukken des
spijsoffers zult gij offeren, ten liefelü-

ken reuke den HEERE.
22. Ook zal de priester, die uit zijne

zonen in zijne plaats de gezalfde zal

worden, hetzelfde doen. Het zij eene
eeuwige inzetting. Het zal voor den
HEERE geheel aangestoken worden.

23. Alzoo zal alle spijsoffer des pries-

ters geheel zijn; het zal niet gegeten
worden.

24. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

25. Spreek tot Aaron en tot zijne zo-

nen, zeggende: Dit is de wet des zond-
offers. In de plaatse, waar het brand-
offer geslacht wordt, zal het zondoffer

voor het aangezichte des HEEREN ge-

slacht worden. Het is eene heiligheid

der heiligheden.

26. «De priester, die dat voor de zonde
offert, zal het eten. In de heilige plaatse

zal het gegeten worden, in het voorhof
van de Tente der samenkomst.

a Hos. 4: 8.

27. Al wat zijn vleesch zal aanroeren,
zal heilig zijn. Zoo wie van zijn bloed

op een kleed zal gesprengd hebben,
hetgene, waarop hij gesprengd zal heb-

ben, zult gij in de heilige plaatse was-
schen.

28. En het aarden vat, waarin het
gezoden is, zal gebroken worden. Maar
zoo het in een koperen vat gezoden is,

zoo zal het geschuurd en in water ge-

spoeld worden.
29. Al wat mannelijk is onder de
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priesteren, zal dat eten. Het is eene
heiligheid der heiligheden.

30. Maar geen zondoffer, «van welks
bloed in de Tente der samenkomst zal

gebracht worden, om in het heiligdom
te verzoenen, zal gegeten worden; het
zal in het vuur verbrand worden.

a Lev. 4: 5. Hebr. 13: 11.

HET VII KAPITTEL.

JJit is nu de wet desschuldoffers; het
is eene heiligheid der heiligheden.

2. In de plaatse, waar zij het brand-
offer slachten, zullen zij het schuldoffer
slachten, en men zal zijn bloed ron-

dom op het altaar sprengen.
3. En daarvan zal men al zijn vet

offeren, den staart, en het vet, dat het
ingewand bedekt;

4. Ook beide de nieren, en het vet,

dat daaraan is, dat op de weekdarmen
is; en het net over de lever met de
nieren, dat zal men afnemen.

5. En de priester zal die aansteken
op het altaar, ten vuuroffer den HEE-
ItE. Het is een schuldoffer.

6. Al wat mannelijk is onder de
priesteren zal dat eten. In de heilige

plaatse zal het gegeten worden. Het is

eene heiligheid der heiligheden.

7. Gelijk het zondoffer, alzoo zal ook
het schuldoffer zijn. Eenerlei wet zal

voor deze zijn. Het zal des priesters
zijn, die daarmede verzoening gedaan
zal hebben.

8. Ook de priester, die iemands brand-
offer offert, die priester zal de huid des
brandoffers hebben, dat hij geofferd
heeft.

9. Daartoe al het spijsoffer, dat in

den oven gebakken wordt, met al wat
in den ketel en in de pan bereid wordt,
zal des priesters zijn, die dat offert.

10. Ook alle spijsoffer, met olie ge-

mengd, of droog, zal van alle zonen
Aarons zijn, van den eenen als van
den andereri.

11. Dit is nu de wet des dankoffers,
dat men den HEERE offeren zal.

12. Indien hij dat tot «een lof[o/fcr]

offert, zoo zal hij, nevens het lofofFer,

ongezuurde koeken met olie gemengd,
en ongezuurde vladen met olie bestre-

ken, offeren; en zullen die koeken, met
olie gemengd, van gerooste meelbloem
Ztjn. a Ps. 116: 17.

13. Benevens de koeken zal hij tot
zijne offerande gedeesemd brood offeren^

met het lofoffer zijns dankoffers.

14. En één daarvan uit de gansche
offerande zal hij den HEERE ten hef-

offer offeren. Het zal des priesters zijn,,

die het bloed des dankoffers sprengt.

15. Maar het vleesch van het lofoffer

zijns dankoffers zal op den dag van
zijne offerande gegeten worden; daar-

van zal men niet tot den morgen over-

laten.

16. En zoo het slachtoffer zijner of-

ferande eene gelofte, of vrijwilhg offer

is, «dat zal ten dage, als hij zijn offer

offeren zal, gegeten worden; en het

overgeblevene daarvan zal ook des an-

deren daags gegeten worden.
a Lev. 19: 6.

17. Wat nog van het vleesch des
slachtoffers overgebleven is, zal op den
derden dag met vuur verbrand worden.

18. Want zoo eenigszins van dat
vleesch zijns dankoffers op den derden
dag gegeten wordt, die dat geofferd

heeft, zal niet aangenaam zijn; het zal

hem niet toegerekend worden, het zal

een afgrijselijk ding zijn ; en de ziel,

die daarvan eet, zal hare ongerechtig-

heid dragen.
19. En het vleesch, dat iets onreins

aangeroerd zal hebben, zal niet gege-

ten worden; met den vure zal het ver-

brand worden; maar aangaande het

[andere] vleesch, dat vleesch zal een
ieder, die rein is, mogen eten.

20. Doch als eene ziel het vleesch

van het dankoffer, hetwelk des HEB-
REN is, «gegeten zal hebben, en hare
onreinigheid aan haar is, zoo zal die

ziel uit hare volkeren uitgeroeid worden.
a Lev. 15: 3.

21. En wanneer eene ziel iets on-

reins zal aangeroerd hebben, [als] de
onreinigheid des menschen, of het on-

reine vee, of eenig onrein verfoeisel,

en zal van het vleesch des dankoffers,

hetwelk des HEEREN is, gegeten heb-

ben, zoo zal die ziel uit hare volkeren
uitgeroeid worden.

22. Daarna sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

23. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: Geen vet van een rund, of
schaap, of geit, zult gij eten.

24. Maar het vet van een dood aas^
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en het vet van het verscheurde, mag
tot alle werk gebezigd worden; doch
gij zult dat ganschelijk niet eten.

25. Want al wie het vet van een
stuk vee eten zal, van hetwelk men
den HEERE een vuuroffer zal geofferd

hebben, die ziel, die het gegeten zal

hebben, zal uit hare volkeren uitge-

roeid worden.
26. «Ook zult gij in alle uwe wo-

ningen geen bloed eten, hetzij yan
het gevogelte, of van het vee.

a Gen. 9: 4. Lev. 3: 17; 17: 14.

27. Alle ziel, die eenig bloed eten zal,

die ziel zal uit hare volkeren uitgeroeid

worden.
28. Voorts sprak de HEERE tot Mo-

zes, zeggende:
• 29. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: Wie zijndankoffer den HEE-
RE offert, zal zijne off'erande van zijn

dankofl'er den HEERE toebrengen.
30. Zijne handen zullen de vuuroflTe-

ren des HEEREN brengen. Het vet aan
de borst zal hij met die borst brengen,
oom die tot een beweegoffer voor het
aangezichte des HEEREN te bewegen.

a Ex. 29: 24.

31. En de priesier zal dat vet op
het altaar aansteken; doch de borst znl

Aarons en zijner zonen zijn.

32. Gij zult ook den rechterschouder
tot een hefoffer den priester geven,
uit uwe dankoff'eren.

33. Wie uit de zonen Aarons het
bloed des dankoffers en het vet offert,

dien zal de rechterschouder ten deele
zijn.

34. Want «de beweegborst en den
hefschouder heb Ik van de kinderen
Israels uit hunne dankofferen genomen,
en heb die Aaron, den priester, en zij-

nen zonen, tot eene eeuwige inzetting
gegeven, van de kinderen Israels.

a Ex. 29: 27. Num. 18: 11.

35. Dit is de zalving Aarons en de
zalving zijner zonen, van de vuuroffe-
ren des HEEREN, ten dage als hij ze
deed naderen, om het priesterdom den
HEERE te bedienen;

36. Hetwelk de HEERE, hun van de
kinderen Israels te geven, geboden
heeft, ten dage als Hij ze zalfde. Het
zij eene eeuwige inzetting voor hunne
geslachten.

37. Dit is de wetdesbrandoff"ers. des

spijsofifers, en des zondoffers, en des

schuldoflers, en. des vuloflfers, en des

dankoffers;

38. Die de HEERE Mozes op den berg
Sinaï geboden heeft, ten dage als Hij

den kinderen Israels gebood, dat zy
hunne offeranden den HEERE, in de
woestijn Si'naï, zouden offeren.

HET VIII KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,

zeggende :

2. «Neem Aaron, en zijne zonen met
hem, en de kleederen, en de ^zalfolie;

daartoe den var des zondoffers, en de

twee rammen, en den korf van d®

ongezuurde [brooden]; a Ex. 28: i, 2.

h Ex. ao : 25. !

3. En verzamel de gansche vergade-

ring aan de deur van de Tente der sa-

menkomst.
4. Mozes nu deed, gelijk als de HEE-

RE hem geboden had; en de vergade-

ring werd verzameld aan de deur vas
de Tente der samenkomst.

5. Toen zeide Mozes tot de vergade-

ring: Dit is de zake, «die de HEERE
geboden heeft te doen. a Ex. 29: 4.

6. En Mozes deed Aaron en zijne zonen

naderen, en wiesch ze met dat watec
7. * «Daarna deed hij hem den rok

aan, en gordde hem met den gordel,

en trok hem den mantel aan. Ook deed

hij hem den Éphod aan, en gordde dien

met den kunstigen riem des Éphod^
en ombond hem daarmede. «Ex. 28: 4.

8. Voorts deed hij hem den borstlap

aan, en voegde aan den «borstlap de

U'rim en de Thümmim. a Ex. 28: 30.

9. En hij zette den hoed op zijn

hoofd; en aan den hoed boven zijn

aangezicht zette hij de gouden plaat,

de kroon der heiligheid, «gelijk als de

HEERE Mozes geboden had.
a Ex. 23: 36; 29: 6.

10. Toen nam Mozes de zalfohe, ea
zalfde den Tabernakel, en al wat daar-

in was, en heiligde ze.

11. En hij sprengde daarvan op het

altaar zevenmaal; en hij zalfde het al-

taar, en al zijn gereedschap, mitsgaders

het waschvat, en zijnen voet_, om die te

heiligen.

* In de Stat.-Overs^. is door eene drukfoufe
Daar, voor: Daarna, gezet.
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12. Daarna «goot hij van de zalfolie

ep Aarons hoofd , en hij zalfde hem, om
hem te heiligen. a Ps. 133: 2.

13. Ook deed Mozes de zonen Aarons
naderen, trok hun rokken aan, en gord-

de ze met eenen gordel, en bond hun
mutsen op, «gelijk als de HEERE Mo-
zes geboden had. a Ex. 29: 9.

14. «Toen deed hij den var des zond-

offers bijkomen^ en Aaron en zijne zo-

nen leiden hunne handen op het hoofd
van den var des zondoffers, a Ex. 29:i.

15. En men slachtte [hem] ; en Mozes
nam het bloed, en deed het met zijnen

vinger rondom op de hoornen des al-

taars, en ontzondigde het altaar. Daar-

na goot hij het bloed uit aan den bo-

dem des altaar, en heiligde het, om er

v,erzoening voor te doen.

16. Voorts nam hij al het vet, dat

aan het ingewand is, en het net der

lever, en de twee nieren en haar vet;

en Mozes stak het aan op het altaar.

17. Maar den var, met zijne huid, en
zijn vleesch, en zijnen mest, heeft hij

buiten het leger met vuur verbrand,

«gelijk als de HEERE Mozes geboden
had. a Ex. 29 14. Lev. 4: 11.

18. Daarna deed hij den ram des

brandoffers bijbrengen; en Aaron en
zijne zonen leiden hunne handen op het

hoofd des rams.
19. En men slachtte [hem] ; en Mozes

sprengde het bloed op het altaar ron-

dom.
20. Hij deelde ook den ram in zijne

deelen ; en Mozes stak het hoofd aan,

en die deelen, en het vet.

21. Doch het ingewand en de schen-

kelen wiesch hij met water. En Mozes
stak dien geheelen ram aan op het al-

taar. Het was een brandoffer ten liefe-

ïijken reuke, een vuuroffer was het den
HEERE, «gelijk als de HEERE Mozes
geboden had. a Ex. 29: I8.

22. Daarna deed hij den anderen ram,
den ram des vuloffers, bijbrengen; en
Aaron met zijne zonen leiden hunne
handen op des rams hoofd.

23. En men slachtte [hem] ; en Mo-
ses nam van zijn bloed, en deed het

op het lapken van Aarons rechteroor,

en op den duim zijner rechterhand, en
op den groeten teen van zijnen rech-

tervoet.

24. Hij deed ook de zonen Ailrons

naderen; en Mözes deed van dat bloed
op het lapken van hun rechteroor, en
op den duim van hunne rechterhand,
en op den groeten teen van hunnen
rechtervoet. Daarna sprengde Mozes dat
bloed rondom op het altaar.

25. «En hij nam het vet, en den staart,

en al het vet, dat aan het ingewand
is, en het net der lever, en beide de
nieren, en haar vet, daartoe den rech-

terschouder, a Ex. 29: 22.

26. Ook nam hij uit den korf van de
ongezuurde [brooden], die voor hetaan-
gezichte des HEEREN was, éénen on-

gezuurden koek, en éénen geölieden

broodkoek, en ééne vlade; en.hijleide

ze op dat vet, en op den rechter-

schouder.
27. "En hij gaf dat alles in de han-

den Aarons, en in de handen zijner

zonen; en bewoog die ten beweegoffer,

voor het aangezichte des HEEREN.
a Ex. 29 : 24.

28. Daarna nam ze Mozes uit hunne
handen, en stak ze aan op het altaar,

op het Jorandoffer. Dat waren vulofferen

ten liefelijken reuke ; het was een vuur-

offer den" HEERE.
29. Voorts nam Mozes de borst, en

bewoog ze ten beweegoffer voor het

aangezichte des HEEREN. Zij werd Mo-
zes ten deele van den ram des vuloffers,

«gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
a Ex. 29: 2G. Lev. 7: 33.

30. «Mozes nam ook van de zalfolie,

en van het bloed, hetwelk op het al-

taar was, en sprengde het op Ailron,

op zijne kleederen, en op zijne zonen,

en op de kleederen zijner zonen met
hem; en hij heiligde Aaron, zijne klee-

deren, en zijne zonen, en de kleederen

zijner zonen met hem. a Ex. 29: 21.

31. En Mozes zeide tot Aaron en tot

zijne zonen : Ziedt dat vleesch voor de
defir van de Tente der samenkomst,
aon eet het daar, mitsgaders het brood,

dat in den korf des vuloffers is, gelijk

als ik u geboden heb, zeggende: Aaron
en zijne zonen zullen dat eten.

a Ex. 29: 32. Lev. 24: 9.

32. Maar het overige van het vleesch

en van het brood zult gij met vuur
verbranden.

33. Ook zult gij uit de deur van de
Tente der samenkomst zeven dagen
niet uitgaan, tot aan den dag, dat ver-
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vuld worden de dagen uws vuloffers;

want zeven dagen zal men uwe handen
vullen.

34. Gelijk alsmen op dezen dag gedaan
heeft, heeft de HEERE te doen gebo-

den, om voor u verzoening te doen.

35. Gij zult dan aan de deur van de
Tente der samenkomst, dag en nacht,

zeven dagen blijven, en zult de wacht
des HEEREN waarnemen, opdat gij niet

stervet; want alzoo is het mij geboden.
36. Aaron nu en zijne zonen deden

alle de dingen, die de HEERE door den
dienst van Mozes geboden had.

HET IX KAPITTEL.

En het geschiedde ten achtsten dage,
dat Mozes riep Aaron, en zijne zonen,
en de oudsten Israels.

2. En hij zeide tot Aaron: «Neem u
een kalf, een jong rund, ten zondof-
fer, en eenen ram ten brandoffer, [die]

volkomen zijn; en breng ze voor het
aangezichte des HEEREN. a Ex. 29: i.

3. Daarna spreek tot de kinderen
Israels, zeggende: Neemt eenen gei-

tenbek ten zondoffer, en een kalf, en
een lam, eenjarige, volkomene, ten
brandoffer

;

4. Ook eenen os en ram ten dankof-
fer, om voor het aangezichte des HEE-
REN te offeren; en spijsoffer met olie

gemengd; want heden zal de HEERE
u verschijnen.

5. Toen namen zij wat Mozes gebo-
den had, [brengende dat] tot voor aan
de Tente der samenkomst. En de ge-

heele vergadering naderde, en stond
voor het aangezichte des HEEREN.

6. En Mozes zeide: Deze zake, die

de HEERE geboden heeft, zult gij doen
;

en de heerlijkheid des HEEREN zal u
verschijnen.

7. En Mozes zeide tot Aaron: Nader
tot het altaar, en maak uw «zondof-
fer en uw brandoffer gereed, en doe
verzoening voor u en voor het volk.

Daarna maak de offerande des volks
gereed, en doe de verzoening voor hen,
gelijk als de HEERE geboden heeft.

d Lev. 16: 6. Hebr. 7: 27.

8. Toen naderde Aaron tot het altaar,

en slachtte het kalf des zondoffers, dat
voor hem was.

9. En de zonen Aarons brachten het

bloed tot hem, en hij doopte zijnen

vinger in dat bloed, en deed het op
de hoornen des altaars. Daarna goot

hij het bloed uit aan den bodem des
altaars.

10. Maar het vet, en de nieren, en
het net van de lever van het zondof-

fer heeft hij op het altaar aangestoken^
gelijk als de HEERE Mozes gebo-

den had.
11. Doch het vleesch en de huid

verbrandde hij met vuur buiten het
leger.

12. Daarna slachtte hij het brandof-

fer; en de zonen Aarons leverden aan
hem het bloed; en hij sprengde dat
rondom op het altaar.

13. Ook leverden zij aan hem het
brandoffer in zijne stukken, met het
hoofd ; en hij stak het aan op het al-

taar.

14. En hij wiesch het ingewand eii

de schenkelen; en hij stak ze aan op
het brandoffer, op het altaar.

15. Daarna deed hij de offerande «des

volks toebrengen, en nam den bok
des zondoffers, die voor het volk was^
en slachtte hem, en bereidde hem ten

zondoffer, gelijk het eerste.
a Lev. 4 : 13.

16. Voorts deed hij het brandoffer

toebrengen, en maakte dat gereed naar
het recht.

17. En hij deed «het spijsoffer toe-

brengen, en vulde daarvan zijne hand,

en stak het aan op het altaar, behalve

het ^morgenbrandoffer.
a Lev. 2: 1. b Ex. 29: 38, enz,

18. Daarna slachtte hij den os eii

den ram ten dankoffer, dat voor het

volk was; en de zonen Aarons lever-

den het bloed aan hem (hetwelk hij

rondom op het altaar sprengde),

19. En het vet van den os, en vau
den ram, den staart, en wat het [inge-

ivand] bedekt, en de nieren, en het net

der lever
;

20. En zij leiden het vet op de bors-

ten; en hij stak dat vet aan op het altaar,

21. Maar de borsten en «den rech-

terschouder bewoog Aaron ten beweeg-
offer, voor het aangezichte des HEB-
REN, gelijk als Mozes geboden had.

a Lev. 7: 32,

22. Daarna hief Aaron zijne handea
op tot het volk, en zegende ze. Ea
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hy kwam af, nadat hij het zondof-
fer, en brandoffer, en dankoffer ge-

daan had.
23. Toen ging Mozes met Aaron in

de Tente der samenkomst. Daarna kwa-
men zij uit, en zegenden het volk; en
de heerlijkheid des HEEREN verscheen
al den volke.

24. Want «een vuur ging uit van het
aangezichte des HEEREN, en verteerde

op het altaar het brandoffer en het
vet. Als het gansche volk dit zag, zoo
juichten zij, en vielen op hunne aan-
gezichten, a 1 Kon. 18: 38. 2 Kron. 7: 1.

HET X KAPITTEL.

Jcjn de zonen Aarons, Nadab en Abihu,
namen een ieder zijn wierookvat, en
deden vuur daarin, en leiden reukwerk
daarop, en brachten vreemd vuur voor
bet aangezichte des HEEREN, hetwelk
Hij hun niet geboden had.

2. Toen ging een vuur uit van het

aangezichte des HEEREN, onverteerde
ze; en «zii stierven voor het aange-
zichte des HEEREN.

a Num. 3: 4, 26: 61. 1 Kron. 24 2.

3. En Mozes zeide tot Aaron; Dat
is het, wat de HEERE gesproken heeft,

zeggende: «In degenen, die tot Mij

naderen, zal Ik geheiligd worden, en
voor het aangezicht van al het volk
zal Ik verheerlijkt worden. Doch Aaron
zweeg stil. a Lev. 8: 35.

4. En Mozes riep Misaël en Élzaphan,
de zonen van Üzziël, Aarons oom, en
zeide tot hen: Treedt toe, draagt uwe
broederen weg van voor het heilig-

dom, tot buiten het leger.

5. Toen traden zij toe, en droegen
ze, in hunne rokken, tot buiten het

leger, gelijk als Mozes gesproken had.

6. En Mozes zeide tot Aaron, en tot

Eleazar en tot I'thamar, zijne zonen:
Gij zult uwe hoofden niet ontblooten,

Boch uwe kleederen verscheuren, op-

dat gy niet stervet, en groote toorn
over de gansche vergadering kome.
Maar uwe broederen , het gansche
3iiüs Israels, zullen dezen brand, dien

de HEERE aangestoken heeft , be-

weenen.
7. «Gij zult ook uit de deur van de

Tente der samenkomst niet uitgaan,

opdat gli niet stervet; want de zaifolie

des HEEREN is op u. En zij deden
naar het woord van Mozes.

a Lev. 21: 12.

8. En de HEERE sprak tot Aaron,
zeggende :

9. Wijn en sterken drank zult gij

niet drinken, gij, noch uwe zonen met
u, als gij gaan zult in de Tente der
samenkomst, opdat gij niet stervet.

Het zij eene eeuwige inzetting onder
uwe geslachten;

10. En om onderscheid te maken tus-

schen het heilige en tusschen het on-
heilige, en tusschen het onreine en
tusschen het reine;

11. En om den kinderen Israels te

leeren alle de inzettingen, die de HEE-
RE door den dienst van Mozes tot hen
gesproken heeft.

12. En Mozes sprak tot Aaron, en
tot Eleazar en tot I'thamar, zijne over-

geblevene zonen; Neemt het spijsof-

fer, dat van de vuurofferen des HEE-
REN overgebleven is , en eet het
ongezuurd bij het altaar; want het is

eene heiligheid der heiligheden.
18. Daarom zult gij dat eten in de

heilige plaatse, dewijl het uw beschei-

den deel, en het bescheiden deel uwer
zonen, uit des HEEREN vuurofferen
is,, «want alzoo is mij geboden.

a Lev. 2. 3; 6: 16.

14. Ook de beweegborst en den hef-

schouder zult gij in eene reine plaats

eten, gij, en uwe zonen en uwe doch-
teren met u; want tot uw bescheiden
deel, en uwer zonen bescheiden deel,

zijn zij uit de dankofferen der kinderen
Israels gegeven.

15. Den hefschouder en de beweeg-
borst zullen zij nevens de vuurofferen
des vets toebrengen, om tenbeweegof-
fer voor het aangezichte des HEEREN
te bewegen ; hetwelk u, en uwen zonen
met u, tot eene eeuwige inzetting zijn

zal
,

gelijk als de HEERE geboden
,

heeft.
j

16. En Mozes zocht zeer naarstiglyk
\

den bok des zondoffers, en zie, hij i

was verbrand. Dies was hij op Eleazar I

en op I'thamar, de overgeblevene zonen ";

Aarons, zeer toornig, zeggende:
17. Waarom hebt gij dat zondoffer

niet gegeten in de heilige plaatse? ,

Want het is eene heiligheid der hei-
"-

ligheden, en Hij heeft u dat gegeven, -
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opdat gij de ongerechtigheid der ver-

gadering zoudt dragen, om over die

verzoening te doen voor het aange-

zichte des HEEREN.
18. Ziet, zijn bloed is niet binnen

in het heiligdom gedragen. Gij moest
dat ganschelijk gegeten hebben in het

heiligdom, «gelijk als ik geboden heb.
a Lev. 4: 5; 6: 26; 16: 27.

19. Toen sprak Aaron tot Mozes : Zie,

heden hebben zij hun zondoffer en
hun brandoffer voor het aangezichte

des HEEREN geofferd, en zulke din-

gen zijn mij wedervaren. En had ik

heden het zondoffer gegeten, zoude dat

goed geweest zijn in de oogen des

HEEREN?
20. Als Mozes dat hoorde, zoo was

het goed in zijne oogen.

HET XI KAPITTEL.

En de HEERE sprak tot Mozes en tot

Aaron, zeggende tot hen:
2. Spreekt tot de kinderen Israels,

zeggende: «Dit is het gedierte, dat gij

eten zult uit alle beesten, die op aar-

de zijn. a Deut. 14: 4. Hand. 10: 14.

3. Al wat onder de beesten den klauw
verdeelt, en de klove der klauwen in

tweeën klieft, [en] herkauwt, dat zult

gij eten.

4. Deze nochtans zult gij niet eten,

van degenen, die [alleen] herkauwen,
of de klauwen [alleen] verdeelen: den
kernel, want hij herkauwt wel, maar
verdeelt den klauw niet; die zal u on-

rein zijn;

5. En het konijntje, want dat her-

kauwt wel, maar verdeelt den klauw
niet; dat zal u onrein zijn;

6. En den haas, want hij herkauwt
wel, maar verdeelt den klauw niet; die

zal u onrein zijn;

7. Ook het zwijn, want dat verdeelt
wel den klauw, en klieft de klove der
klauwen in tweeën, maar herkauwt
het gekauwde niet; dat zal u onrein
zyn.

8. Van hun vleesch zult gij niet eten,

en hun dood aas niet aanroeren; zij

zullen u onrein zijn.

9. Dit zult gij eten van al wat in de
wateren is: al wat in de wateren, in
de zeeën en in de rivieren, vinnen en
schubben heeft, die zult gij eten;

10. Maar al wat in de zeeën en in

de rivieren, van alle gewemel der wa-
teren, en van alle levende ziel, die in

de wateren is, geene vinnen of schub-

ben heeft, die zullen u een verfoeisel

zijn.

11. Ja, een verfoeisel zullen zij u zijn.

Van hun vleesch zult gij niet eten, en
hun dood aas zult gij verfoeien.

12. Al wat in de wateren geene vin-

nen noch schubben heeft, dat zal u een
verfoeisel zijn.

13. En van het gevogelte zult gij de-

ze verfoeien; zij zullen niet gegeten
worden, zy zullen een verfoeisel zijn :

den arend, en den havik, en den zee-

arend,

14. En den gier, en de kraai, naar
haren aard;

15. Alle raaf, naar haren aard;

16. En den struis, en den nachtuil,

en den koekoek, en den sperwer, naar
haren aard;

17. En den steenuil, en het duikertje,

en den schuifuit,

18. En de kauw. en den roerdomp,
en den pelikaan,

19. En den ooievaar, den reiger, naar
zijnen aard, en den hop, en de vleder-

muis.
20. Alle kruipend gevogelte, dat op

vier [voeten] gaat, zal u een verfoeisel

zijn.

21. Dit nochtans zult gij eten van al

het kruipend gevogelte, dat op vier

[voeten] gaat, hetwelk boven aan zijne

voeten schenkelen heeft, om daarmede
op de aarde te springen.

22. Van die zult gij deze eten : den
sprinkhaan, naar zijnen aard, en den
Sólham, naar zijnen aard, en den Har-

gol, naar zijnen aard, en den Hagab,
naar zijnen aard.

23. En alle kruipend gevogelte, dat

vier voeten heeft, zal u een verfoeisel

zijn.

24. En aan deze zult gij verontrei-

nigd worden; zoo wie hun dood aas

zal aangeroerd hebben, zal onrein zijn

tot aan den avond.
25. Zoo wie van hun dood aas ge-

dragen zal hebben, zal zijne kleederen

wasschen, en onrein zijn tot aan den
avond.

26. Alle beest, dat den klauw ver-

deelt, doch de klove niet in tweeën
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klieft, en niet herkauwt, zullen u on-

rein zijn; zoo wie ze aangeroerd zal

hebben, zal onrein zijn,

27. Én al wat op zijne pooten gaat
onder alle gedierte, op vier [voeten] gaan-
de, die zullen u onrein zijn; al wie hun
dood aas aangeroerd zal hebben, zal

onrein zijn tot aan den avond.
28. Ook die hun dood aas zal gedra-

gen hebben, zal zijne kleederen was-
schen, en onrein zijn tot aan den avond

;

zij zullen u onrein zijn.

29. Voorts zal u dit onder het krui-

pend gedierte, dat op de aarde kruipt,

onrein zijn: het wezeltje, en de muis,
en de schildpad, naar haren aard,

30. En de zwijnegel, en de krokodil,

en de hagedis, en de slak, en de mol.
31. Die zullen u onrein zijn onder

alle kruipend gedierte. Zoo wie die zal

aangeroerd hebben, als zij dood zijn,

zal onrein zijn tot aan den avond.
32. Daartoe al hetgene, waarop [iets]

van deze vallen zal, als zij dood zijn,

zal onrein zijn, [hetzij] «van alle hou-
ten vat, of kleed, of vel, of zak, [of]

alle vat, waarmede [ee7iig] werk gedaan
wordt; het zal in het water gestoken
worden, en onrein zijn tot aan den
avond; daarna zal het rein zijn.

a Lev. 15: 12.

38. En alle aarden vat, waarin [iets]

van deze zal gevallen zijn, al wat daar-

in is, zal onrein zijn, en gij zult dat
breken.

34. Van alle spijze, die men eet, waar-
op het water zal gekomen zijn, [die]

zal onrein zijn, en alle drank, dien
men drinkt, zal in alle vat onrein zijn.

35. En waarop iets van hun dood
aas zal vallen, zal onrein zijn; de oven
en de aarden pan zal verbroken wor-
den; zij zijn onrein; daarom zullen zij

u onrein zijn.

36. Doch eene fontein, of put van
vergadering der wateren, zal rein zijn

;

maar wie hun dood aas zal aangeroerd
hebben, zal onrein zijn.

37. Én wanneer van hun dood aas
zal gevallen zijn op eenig zaaibaar zaad,

dat gezaaid wordt, dat zal rein zijn.

38. Maar als water op het zaad ge-

daan zal worden, en van hun dood aas
daarop zal gevallen zijn, dat zal u on-

rein zijn.

39. En wanneer van de dieren, die

u tot spijze zijn, [iets] zal gestorven
zijn, wie zijn dood aas zal aangeroerd
hebben, zal onrein zijn tot aan den
avond.

40. Ook wie van hun dood aas ge-

geten zal hebben, zal zijne kleederen
wasschen, en onrein zijn tot aan den
avond. En wie hun dood aas zal ge-

dragen hebben, zal zijne kleederen was-
schen, en onrein zijn tot aan den avond.

41. Voorts alle kruipend gedierte, dat
op de aarde kruipt, dat zal een ver-

foeisel zijn, het zal niet gegeten worden.
42. Al wat op zijnen buik gaat, en

al wat gaat op zijne vier [voeten], of a\

wat veel voeten heeft, onder alle krui-

pend gedierte, dat op de aarde kruipt,

die zult gij niet eten, want zij zijn een
verfoeisel.

43. Maakt uwe zielen niet verfoeielijk

aan eenlg kruipend gedierte, dat kruipt,

en verontreinigt u niet daaraan, dat

gii daaraan verontreinigd zoudt worden.
'44. «Want Ik ben de HEERE uw

God; daarom zult gij' u heiligen, en
heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij

zult uwe ziele niet verontreinigen aan
eenig kruipend gedierte, dat zich op
aarde roert, a Lev. 19: 2; 20: 7. l Petr. 1 : 16.

45. Want Ik ben de HEERE, die u
uit Egypteland doe optrekken, opdat
Ik u tot eenen God zij, en opdat gij

heilig zijt, dewijl Ik heilig ben.

46. Dit is de wet van de beesten, en
van het gevogelte, en van alle levende
ziel, die zich roert in de wateren, en
van alle ziel, die kruipt op de aarde;

47. Om te onderscheiden tusschen
het onreine en tusschen het reine; en
tusschen het gedierte, dat men eten, en
tusschen het gedierte, dat men niet eten

zal.

HET XII KAPITTEL.

V<oorts sprak de HEERE tot Mozes, zeg-

gende:
2. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: Wanneer eene vrouw zaad
gegeven, en een knechtken gebaard zal

hebben, zoo zal zij zeven dagen onrein
zijn; naar de dagen der afzondering
harer krankheid zal zij onrein zijn.

3. öEn op den achtsten dag zal het
vleesch zijner voorhuid besneden wor-
den, a Gen. 17: 12. Liic. 1 : 59; 2: 21. Joh. 7: 22.
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4. Daarna zal zij drie en dertig da-

gen blijven in het bloed harer reini-

ging. Niets heiligs zal zij aanroeren, en
tot het heiligdom zal zij niet komen,
totdat de dagen harer reiniging ver-

vuld zijn.

5. Maar indien zij een meisken ge-

baard zal hebben, zoo zal zij twee we-
ken onrein zijn, evenals in hare afzon-

dering. Daarna zal zij zes en zestig

dagen blijven in het bloed harer rei-

niging.

6. En als de dagen harer reiniging

voor den zoon, of voor de dochter, ver-

vuld zullen zijn, zoo zal zij een eenja-

rig lam ten brandoffer, en eene jonge
duive, of tortelduive, ten zondoffer bren-

gen, voor de deur van de Tente der

samenkomst, tot den priester.

7. Die zal dat offeren voor het aan-

gezichte des HEEREN, en zal voor haar
verzoening doen; zoo zal zij rein zijn

van den vloed haars bloeds. Dit is de
wet dergene, die een knechtken of meis-

ken gebaard heeft.

8. Maar indien hare hand niet ge-

noeg voor een lam vindt, zoo zal zij

twee tortelduiven of twee jonge duiven
nemen, ééne ten brandoffer, en ééne
ten zondoffer; en de priester zal voor
haar verzoening doen ; zoo zal zij rein

zijn.

HET XIII KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes en
tot Aaron, zeggende:

2. Een mensch, als in het vel zijns

vleesches een gezwel, of zweer, of witte
blaar zal zijn, dewelke in het vel zijns

vleesches tot eene plage der melaatsch-
heid zoude worden, hij zal dan tot den
priester Aaron, of tot éénen uit zijne

zoneri, de priesteren, gebracht worden.
3. En de priester zal de plage in het

vel des vleesches bezien. Zoo het haar
in die plage [in] wit veranderd is, en
het aanzien der plage dieper is dan het
vel zijns vleesches, het is de plage der
melaatschheid. Als de priester hem
bezien zal hebben, dan zal hij hem on-
rein verklaren.

4. Maar zoo de blaar in het vel zijns

vleesches wit is, en haar aanzien niet

dieper is dan het vel, en het haar niet
[in] wit veranderd is, zoo zal de priester

hem, die de plage heeft, zeven dagen
opsluiten.

5. Daarna zal de priester op den ze-

venden dag hem bezien. Indien, zie,

de plage, naar dat hij zien kan, is

staande gebleven, [en] de plage in het
vel niet uitgespreid is, zoo zal de pries-

ter hem zeven andere dagen opslui-

ten.

6. En de priester zal hem andermaal
op den zevenden dag bezien. Indien,

zie, de plage ingetrokken, en de plage
in het vel niet uitgespreid is, zoo zal

de priester hem rein verklaren; het
was eene verzwering; en hij zal zijne

kleederen wasschen; zoo is hij rein.

7. Maar zoo de verzwering in het
vel ganschelijk uitgespreid is, nadat
hij aan den priester tot zijne reiniging

zal vertoond zijn, zoo zal hij andermaal
aan den priester vertoond worden.

8. Indien de priester merken zal, dat,

zie, de verzwering in het vel uitge-

spreid is, zoo zal de priester hem on-

rein verklaren; het is melaatschheid.
9. Wanner de plage der melaatsch-

heid in een mensch zal zijn, zoo zal

hij tot den priester gebracht worden.
10. Indien de priester merken zal,

dat, zie, een wit gezwel in het vel is,

hetwelk het haar in wit veranderd
heeft, en gezondheid des levenden vlee-

sches in dat gezwel is;

11. Dat is eene verouderde melaatsch-
heid in het vel zijns vleesches. Daar-

om zal hem de priester onrein verkla-

ren. Hij zal hem niet doen opsluiten,

want hij is onrein.

12. En zoo de melaatschheid in het

vel ganschelijk uitbot, en de melaatsch-
heid het geheele vel desgenen, die de

plage heeft, van zijn hoofd tot zijne

voeten, bedekt heeft, naar al het ge-

zicht van de oogen des priesters;

13. En de priester merken zal, dat,

zie, de melaatschheid zijn geheele

vleesch bedekt heeft, zoo zal hij hem,
die de plage heeft, rein verklaren; zij

is geheel in wit veranderd; hij is rein.

14. Maar ten welken dage levend
vleesch daarin gezien zal worden, zal

hij onrein zijn.

15. Als dan de priester dat levend
vleesch gezien zal hebben, zal hij hem
onrein verklaren. Dat levend vleesch

is onrein; het is melaatschheid.
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16. Of als dat levend vleesch eenen
keer neemt, en in wit veranderd zal

worden, zoo zal hij tot den priester

komen.
17. Als de priester hem bezien zal

hebben, dat, zie, de plage in wit ver-

'anderd is, zoo zal de priester hem, die

de plage heeft, rein verklaren; hij is

rein.

18. Het vleesch ook, als in het vel

daarvan eene zweer zal geweest zijn,

zoo het genezen is,

19. En in de plaats van die zwoer
een wit gezwel of eene witte roodach-

tige blaar worden zal, zoo zal het aan
den priester vertoond worden.

20. Indien de priester merken zal,

dat, zie, haar aanzien lager is dan het

vel, en haar haar in wit veranderd is,

zoo zal de priester hem onrein verkla-

ren; het is de plage der melaatschheid;
zij is door de zweer uitgebot.

21. Wanneer nu de priester die be-

zien zal hebben, dat, zie, geen wit haar
daaraan is, ,en die niet lager dan het

vel, maar ingetrokken is, zoo zal de

priester hem zeven dagen opsluiten.

22. Zoo zij daarna gansch in het vel

uitgespreid zal zijn, zoo zal de priester

hem onrein verklaren ; het is de plage.

23. Maar indien de blaar in hare
plaats zal staande blijven, niet uitge-

spreid zijnde; het is de roof van die

zweer; zoo zal de priester hem rein

verklaren.

24. Of wanneer in het vel des vlee-

sches een vurige brand zal geweest zijn,

en het gezonde van dien brand eene
wit-roodachtige of witte blaar is;

25. En de priester die gezien zal heb-

ben, dat, zie, het haar op de blaar in

wit veranderd is, en haar aanzien die-

per is dan het vel, het is melaatsch-
heid. Door den brand is zij uitgebot.

Daarom zal hem de priester onrein ver-

klaren; het is de plage der melaatsch-.
heid.

26. Maar indien de priester die mer-
ken zal, dat, zie, op de blaar geen wit
haar is, en zij niet lager dan het vel,

maar ingetrokken is, zoo zal de pries-

ter hem zeven dagen opsluiten.

27. Daarna zal de priester hem op
den zevenden dag bezien. Indien zij

gansch uitgespreid is in het vel, zoo
zal de priester hem onrein verklaren.

Het is de plage der melaatschheid.
28. Maar indien de blaar in hare

plaats staande zal blijven, noch in het
vel uitgespreid, maar ingetrokken zal

zijn, het is een gezwel des brands.
Daarom zal de priester hem rein ver-

klaren, want het is de roof des brands.
29. Voorts, als in eenen man of vrouw

eene plage zal zijn in het hoofd, of in

den baard;
30. En de priester de plage zal bezien

hebben, dat, zie, haar aanzien dieper
is dan het vel, en geelachtig dun haar
daarop is, zoo zal de priester hem on-
rein verklaren; het is schurftheid, het
is melaatschheid van het hoofd, of van
den baard.

31. Maar als de priester de plage der
schurftheid zal bezien hebben, dat, zie,

haar aanzien niet dieper is dan het
vel, en geen zwart haar daarop is, zoo
zal de priester hem, die de plage der
schurftheid heeft, zeven dagen doen
opsluiten.

32. Daarna zal de priester die plage
op den zevenden dag bezien. Indien,

zie. de schurftheid niet uitgespreid, en
daarop geen geelachtig haar is, noch
het aanzien der schurftheid dieper dan
het vel is;

33. Zoo zal hij zich scheren laten,

maar de schurftheid zal hij niet sche-

ren; en de priester zal hem, die de
schurftheid heeft, andermaal zeven da-

gen doen opsluiten.

34. Daarna zal de priester die schurft-

heid op den zevenden dag bezien. In-

dien, zie, de schurftheid in het vel niet

uitgespreid is, en haar aanzien niet

dieper is dan het vel, zoo zal de pries- :

ter hem rein verklaren; en hij zal zijne

kleederen wasschen, en rein zi,jn.

35. Maar indien die schurftheid in

het vel gansch uitgespreid is, na zijne

reiniging; .

36. En de priester hem zal bezien
hebben, dat, zie, de schurfthcid in het :

vel uitgespreid is, de priester zal naar -

het geelachtig haar niet zoeken; hij is

onrein.

37. Maar indien die schurftheid, naar j

dat hij zien kan, is staande gebleven, ]

en zwart haar daarop gewassen is, die

schurftheid is genezen; hij is rein.

Daarom zal de priester hem rein ver-

klaren.
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38. Voorts als een man of vrouw aan
het vel hunnes vleesches blaren zullen

hebben, witte blaren;

39. En de priester zal gemerkt heb-

ben, dat, zie, ingetrokken witte blaren

in het vel hunnes vleesches zijn, het

is eene witte puist in het vel uitgebot;

hij is rein.

40. En als eenen man zijns hoofds
haar zal uitgevallen zijn, hij is kaal;

hij is rein,

41. En zoo van de zijde zijns aange-

zichts het haar zijns hoofds zal uitge-

vallen zijn, hij is *bles; hij is rein.

42. Maar zoo in de kaalheid, of in de

blesse, eene witte roodachtige plage is,

dat is melaatschheid, uitbottende in zijne

kaalheid, of in zijne blesse.

48. Als de priester hem zal bezien

hebben, dat, zie, het gezwel van die

plage in zijne kaalheid, of blesse, wit-

roodachtig is, gelijk het aanzien der

melaatschheid van het vel des vlee-

sches
;

44. Die man is melaatsch, hij is on-

rein; de priester zal hem ganscfeelijk

onrein verklaren, zijne plage is op zijn

hoofd.

45. Voorts zullen de kleederen des

melaatschen, in denwelken die plage

is, gescheurd zijn, en zijn hoofd zal

ontbloot zijn, en hij zal de bovenste
lip bewimpelen. Daartoe zal hij «roepen;

Onrein, onrein! a Kiaagi. 4.- is.

46. Alle de dagen, in dewelke deze

plage aan hem zal zijn, zal hij onrein
zijn. Onrein is hij ; hij zal alleen wo-
nen; buiten het leger zal zijne woning
wezen.

47. Voorts als aan een kleed de plage
der melaatschheid zal zijn, aan een
wollen kleed, of a.an een linnen kleed,

48. Of aan den scheerdraad, of aan
den inslag van linnen, of van wol, of

aan vel, of aan eenig lederwerk;
49. En die plage aan het kleed, of

aan het vel, of aan den scheerdraad,
of aan den inslag, of aan eenig Ieder-

tuig, groenachtig of roodachtig is; het

is de plage der melaatschheid. Daar-
om zal zij den priester vertoond wor-
den.

* Bles komt hier voor als een bijvoeglijk
naamwoord, dat beteekende: eene witte vlek
«p het voorhoofd hebbende, en beduidt
hier dus: eene kale plek hebbende.

50. En de priester zal de plage be-

zien; en hij zal hetgene dat de plage
heeft, zeven dagen doen opsluiten.

51. Daarna zal hij op den zevenden
dag de plage bezien. Zoo de plage uit-

gespreid is aan het kleed, of aan den
scheerdraad, of aan den inslag, of aan
het vel, tot wat werk dat vel zoude
mogen gemaakt zijn, die plage is eene
knagende melaatschheid; het is onrein,

52. Daarom zal hij dat kleed, of die

schering, of dien inslag van wol, of
van linnen, of alle ledertuig, waarin die

plage zal zijn, verbranden; want het

is eene knagende melaatschheid. Het
zal met vuur verbrand worden.

53. Doch indien de priester zal zien,

dat, zie, de plage aan het kleed, of aan
den scheerdraad, of aan den inslag,

of aan eenig ledertuig niet uitgespreid is;

54. Zoo zal de priester gebieden, dat
men hetgene, waaraan die plage is,

wassche; en hij zal dat andermaal ze-

ven dagen doen opsluiten.

55. Als d.e priester, nadat het gewas-
schen is, de plage zal bezien hebben,
dat, zie, de plage hare gedaante niet

veranderd heeft, en de plage niet uit-

gespreid is, het is onrein; gij zult het

met vuur verbranden. Het is eene in-

graving aan zijne achterste, of aan zijne

voorste zijde.

56. Indien nu de priester merken zal,

dat, zie, die plage, nadat zij zal gewas-
schen zijn, ingetrokken is, dan zal lïij

ze van het kleed, of van het. vel, of

van den scheerdraad, of van den inslag

afscheuren.
57. Maar zoo zij nog aan het kleed,

of aan den scheerdraad, of aan den
inslag, of aan eenig ledertuig gezien

wordt, het is uitbottende [melaatschheid];

gi] zult hetgene, waaraan de plage is,

met vuur verbranden. .

58. Maar het kleed, of de schering,

of de inslag, of alle ledertuig, dat gij

gewasschen zult hebben, als de plage

daarvan geweken zal zijn, dat zal an-

dermaal gewasschen worden, en het zal

rein zijn.

59. Dit IS de wet van de plage der

melaatschheid, van een WQllen, of lin-

nen kleed, of eene schering, of eenen
inslag, of alle ledertuig, om dat rein

te verklareii, of onrein te verklaren.
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HET XIV KAPITTEL.

D.raarna sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Dit zal de wet des melaatschen
zijn, ten dag9 zijner reiniging: «Dathij
tot den priester zal gebracht worden.
a Matth. 8: 4. Mark. 1: 44. Luk. 5: 14; 17:14.

3. En de priester zal buiten het leger
gaan. Als de priester merken zal, dat,

zie, die plage der melaatschheid van
den melaatsche genezen is;

4. Zoo zal de priester gebieden, dat
men voor hem, die te reinigen zal zijn,

twee levendereine vogelen neme, mits-
gaders cederenhout, en scharlaken, en
hysop.

5. De priester zal ook gebieden, dat
men den éénen vogel slachtte, in een
aarden vat, over levend water.

6. Dien levenden vogel zal hij nemen,
en het cederenhout, en het scharlaken,
en de hysop; en zal die, en den leven-
den vogel, doopen in het bloed des
vogels, die over het levend water ge-

slacht is;

7. En hij zal over hem, die van de
melaatschheid te reinigen is, zevenmaal
sprengen. Daarna zal hij hem rein ver-
klaren, en den levenden vogel m het
open veld laten vhegen.

8. Die nu te reinigen is, zal zijne
kleederen wasschen, en al zijn haar
afscheren, en zich in het water afwas-
.schen; zoo zal hij rein zijn. Daarna zal
hij in het leger komen, maar zal bui-

ten zijne tente zeven dagen blijven.

9. En het zal ten zevenden dage ge-
schieden, dat hij al zijn haar zal afsche-
ren, zijn hoofd, en zijnen baard, en de
wenkbrauwen zijner oogen; ja al zijn

haar zal hij afscheren; en zal zijne
kleederen wasschen, en zijn vleesch
met water baden; zoo zal hij rein zijn.

10. En op den achtsten dag zal hij

twee volkomen lammeren, en een een-
jarig volkomen schaap nemen, mitsga-
ders drie tienden meelbloem ten spijs-

offer, met olie gemengd, en eenen Log
olie.

11. De priester nu, die de reiniging
doet, zal den man, die te reinigen is,

en die dingen, stellen voor het aange-
zichte des HEEREN, aan de deur van
de Tente der samenkomst.

12. En de priester zal dat ééne lam

nemen, en het offeren tot een schuld-
offer met den Log olie; «en zal die ten
beweegoffer voor het aangezichte des
HEEREN bewegen. a Ex. 29: 24.

13. Daarna zal hij dat lam slachten
in de plaatse, waar men het zondoffer
en het brandoffer slacht, in de heilige

plaatse; want het schuldoflfer, «gelijk

het zondoffer, is voor den priester. Het
is eene heiligheid der heiligheden.

a Eev. 7: 7.

14. En de priester zal van het bloed
des schuldoffers nemen , hetwelk de
priester doen zal op het lapken van
het rechteroor desgenen, die te reinigen
is, en op den duim zijner rechterhand,
en op den groeten teen zijns rechter-
voets.

15. De priester zal ook uit den Log
der olie nemen, en zal ze op des pries-

ters linkerhand gieten.

16. Dan zal de priester zijnen rech-

tervinger indoopen, [nemende] van die

olie, die in zijne linkerhand is, en zal

met zijnen vinger van die olie zeven-
maal sprengen, voor het aangezichte
des HEEREN.

17. En van het overige van die olie,

die in zijne hand zal zijn, zal de pries-

ter doen op het lapken van het rech-

teroor desgenen, die te reinigen is, en
op den duim zijner rechterhand, en op
den grooten teen zijns rechtervoets,
boven op het bloed des schuldoffers.

18. Dat nog overgebleven zal zijn van
die olie, die in de hand des priesters

geweest is, zal hij doen op het hoofd
desgenen, die te reinigen is. Zoo zal de
priester over hem verzoening doen voor
hei: aangezichte des HEEREN.

19. De priester zal ook het zondoffer
bereiden, en voor hem, die van zijne

onreinigheid te reinigen is, verzoening
doen; en daarna zal hij het brandoffer

slachten.

20. En de priester zal dat brandoffer

en dat spijsoffer op het altaar offeren.

Zoo zal de priester de verzoening voor
hem doen, en hij zal rein zijn.

21. Maar indien hij arm is, en zijne

hand [dat] niet bereikt, zoo zal hij een
lam ten schuldoffer, ter beweging ne-

men, om voor zich verzoening te doen;
daartoe een tiende meelbloem, met olie

gemengd, ten spijsoffer, en eenen Log
olie;
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22. Mitsgaders twee tortelduiven, of

twee jonge duiven, die zijne hand be-

reiken zal, welker ééne ten zondoffer,

€n ééne ten brandoffer zijn zal.

23. En hij zal die ten achtsten dage
zijner reiniging tot den priester bren-

gen, aan de deur van de Tente der sa-

menkomst, voor het aangezichte des
HEEREN.

24. En de priester zal het lam des

schuldoffers, en den Log der olie ne-

men; en de priester zal die ten beweeg-
offer voor het aangezichte des HEL-
EEN bewegen.

25. Daarna zal hij het lam des schuld-

offers slachten, en de priester zal van
het bloed des schuldoffers nemen, en
doen op het rechteroorlapken desgenen,
<Jie te reinigen is, en op den duim zij-

ner rechterhand, en op den groeten
teen zijns rechtervoets.

26. Ook zal de priester van die olie

op des priesters linkerhand gieten.

27. Daarna zal de priester met zijnen

rechtervinger van die olie, die op zijne

linkerhand is, sprengen, zevenmaal,
voor het aangezichte des HEEREN.

28. En de priester zal van de olie,

die op zijne hand is, doen aan het lap-

ten van het rechteroor desgenen, die

te reinigen is, en aan den duim zijner

rechterhand, en aan den groeten teen
zijns rechtervoets, op de plaats van het
bloed des schuldoffers.

29. En het overgeblevene van de olie,

die in de hand des priesters is, zal hij

doen op het hoofd desgenen, die te rei-

nigen is; om de verzoening voor hem
te doen, voor het aangezichte des HEL-
EEN.

80. Daarna zal hij de ééne van de
tortelduiven, of van de jonge duiven,
bereiden, van hetgene zijne hand be-

reikt zal hebben.
31. Van hetgene zijne hand bereikt

zal hebben, zal het ééne ten zondoffer,
en het ééne ten brandoffer zijn, boven
het spijsoffer. Zoo zal de priester voor
hem, die te reinigen is, verzoening doen
voor het aangezichte des HEEREN.

32. Dit is de wet [desgenen], in den-
welken de plage der melaatschheid zal
zijn, wiens hand in zijne reiniging [da/ï]

niet zal bereikt hebben.
33. Voorts sprak de HELRL tot Mo-

zes en tot Aaron, zeggende:

34. Als gij zult gekomen zijn in het
land van Kanaan, hetwelk Ik u tot

bezitting geven zal, en Ik de plage der
melaatschheid aan een huis van het
land uwer bezitting zal gegeven hebben;

35. Zoo zal hij, wiens dat huis is,

komen, en den priester te kennen ge-

ven, zeggende: Het schijnt mij, alsof

er eene plage in het huis ware.
36. En de priester zal gebieden, dat

zij dat huis ruimen, aleer de priester

komt, om die plage te bezien, opdat
niet al wat in dat huis is, onrein wor-
de; en daarna zal de priester komen,
om dat huis te bezien.

37. Als hij die plage bezien zal, dat,

zie, die plage aan de wanden van dat
huis zijn groenachtige, of roodachtige
kuiltjes, en hun aanzien lager is dan
die wand;

38. De priester zal uit dat huis uit-

gaan, aan de deur van dat huis, en hij

zal dat huis zeven dagen doen toe-

sluiten.

39. Daarna zal de priester op den
zevenden dag wederkeeren. Indien hij

merken zal, dat, zie, die plage aan de
wanden van dat huis uitgespreid is;

40. Zoo zal de priester gebieden, dat
zij de steenen, in welke die plage is,

uitbreken, en ze tot buiten de stad
werpen, aan eene onreine plaats.

41. Ln dat huis zal hij rondom van
binnen doen schrabben, en [zij] zullen

het stof, dat zij afgeschrabd hebben,
tot buiten de stad aan eene onreine
plaats uitstorten.

42. Daarna zullen zij andere steenen
nemen, en in de plaats van gene stee-

nen brengen; en men zal ander leem
nemen, en dat huis bestrijken.

43. Maar indien die plage wederkeert,
en in dat huis uitbot, nadat men de
steenen uitgebroken heeft, en na het
afschrabben van het huis, en nadat
het zal bestreken zijn,

44. Zoo zal de priester komen. Als
hij nu zal merken, dat, zie, die plage
aan dat huis uitgespreid is, het is eene
knagende melaatschheid in dat huis;

het is onrein.

45. Daarom zal men dat huis, zyne
steenen, en zijn hout glad afbreken,
mitsgaders al het leem van hetzelve
huis, en men zal het tot buiten de stad
uitvoeren, aan eene onreine plaats.
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46. En (lie in dat huis gaat ten eeni-

gen dage, als men het zal toegesloten
hebben, zal onrein zijn tot aan den
avond.

47. Die ook in dat huis te slapen
ligt, zal zijne kleederen wasschen. Ins-

gelijks die in dat huis eet, zal zijne

kleederen wasschen.
48. Maar als de priester zal weder

ingegaan zijn, en zal merken, dat, zie,

die plage aan dat huis niet uitgespreid

is, nadat het huis zal bestreken zijn;

zoo zal de priester dat huis rein ver-

klaren, dewijl de plage genezen is.

49. Daarna zal hij, om dat huis te

ontzondigen, twee vogelkens nemen,
mitsgaders cederenhout, en scharlaken,
en hysop.

50. En hij zal den éénen vogel slach-

ten in een aarden vat, over levend
water.

51. Dan zal hij dat cederenhout, en
die hysop, en het scharlaken, en den
levenden vogel nemen, en zal die in

het bloed des geslachten vogels en in

het levende water doopen; en hij zal

dat huis zevenmaal besprengen.
52. Zoo zal hij dat huis ontzondigen

met het bloed des vogels, en met dat
levend water, en met den levenden
vogel, en met dat cederenhout, en met
de hysop, en met het scharlaken.

53. Den levenden vogel nu zal hij

naar buiten de stad, in het open veld,

laten vliegen. Zoo zal hij over het huis
verzoening doen, en het zal rein zijn.

54. Dit is de wet voor alle plage
der melaatschheid , en voor schurft-

heid
;

55. En voor melaatschheid der klee-

deren, en der huizen;
56. Mitsgaders voor gezwel, en voor

zweren, en voor blaren;
57. Om te leeren, op welken dag

iets onrein, en op welken dag iets

rein is. Dit is de wet der melaatsch-
heid.

HET XV KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE totMozesen
lot Aaron, zeggende:

2. Spreekt tot de kinderen Israels,

en zegt tot hen : Een ieder man, als

hij vloeiende zal zijn uit zijnen vlee-

sche, zal om zijnen vloed onrein zijn.

3. Dit nu zal zijne onreinigheid om
zijnen vloed zijn: zuo zijn vleesch zij-

nen vloed uitzeevert, of zijn vleesch
van zijnen vloed zich verstopt, dat is.

zijne onreinigheid.
4. Alle leger, waarop hij, die den

vloed heeft, zal liggen, zal onrein zijn;,

en alle ding, waarop hij zal zitten, zal

onrein zijn.

5. Een ieder ook, die zijn leger zal

aanroeren, zal zijne kleederen wasschen,
en zich met water baden, en zal onrein
zijn tot aan den avond.

6. En die op dat ding zit, waarop hij,

die den vloed heeft, gezeten zal heb-
ben, zal zijne kleederen wasschen, en
zich met water baden, en zal onrein
zijn tot aan den avond.

7. En die het vleesch desgenen, die

den vloed heeft, aanroert, zal zijne

kleederen wasschen, en zich met wa-
ter baden, en onrein zijn tot aan den
avond.

8. Als ook hij, die den vloed heeft,

op eenen reine zal gespogen hebben,
dan zal hij zijne kleederen wasschen,
en zal zich met waterbaden, en onrein
zijn tot aan den avond.

9. Insgelijks alle zadel, waarop hij,

die den vloed heeft, zal gereden heb-
ben, zal onrein zijn.

10. En al wie iets aanroert, dat on-
der hem zal geweest zijn, zal onrein
zijn tot aan den avond. En die het
draagt, zal zijne kleederen wasschen,
en zich met water baden, en onrein
zijn tot aan den avond.

11. Daartoe een ieder, dien hij, die

den vloed heeft, zal aangeroerd hebben,
zonder zijne handen met water gespoeld
te hebben, die zal zijne kleederen was-
schen, en zich met water baden, en
onrein zijn tot aan den avond.

12. «Ook het aarden vat, hetwelk hij,

die den vloed heeft, zal aangeroerd
hebben, zal verbroken worden; maar
alle houten vat zal met water gespoeld
worden. a Lev. 6: 28; 11: 33.

13. Als hij nu, die den vloed heeft,.

van zijnen vloed gereinigd zal zijn, zoo
zal hij tot zijne reiniging zeven dagen
voor zich tellen, en zijne kleederen

wasschen, en hij zal zijn vleesch met
levend water baden; zoo zal hij rein

zijn.
'

14. En ten achtsten dage zal hij voor
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zich twee tortelduiven, of twee jonge
duiven nemen; en zal voor hetaange-
zichte des HEEREN, aan de deur van
de Tente der samenkomst komen, en
zal ze den priester geven.

15. En de priester zal die bereiden,

ééne ten zondoffer, en ééne ten brand-
offer; zoo zal de priester over hem voor
het aangezichte des HEEREN, vanwege
zijnen vloed, verzoening doen.

16. Voorts een man, als van hem
het zaad des bijliggens zal uitgegaan
zijn, die zal zijn gansche vleesch met
water baden, en onrein zijn tot aan den
avond.

17. Ook alle kleed, en alle vel, aan
hetwelk het zaad des bijliggens wezen
zal, dat zal met water gewasschen
worden, en onrein zijn tot aan den
avond;

18. Mitsgaders de vrouw, als een
man met het zaad des bijliggens bij

haar gelegen zal hebben. Daarom zul-

len zij zich met water baden, en on-

rein zijn tot aan den avond.
19. Maar als eene vrouw vloeiende

zijn zal, zijnde haar vloed van bloed
in haar vleesch, zoo zal zij zeven da-

gen in hare afzondering zijn; en al wie
ze aanroert, zal onrein zijn tot aan den
avond.

20. En al hetgene, waarop zij in hare
afzondering zal gelegen hebben, zal

onrein zijn; mitsgaders alles, waar-
op zij zal gezeten hebben, zal onrein
zijn.

21. En al wie haar leger aanroert,
zal zijne kleederen wasschen, en zich

met water baden, en onrein zijn tot

aan den avond.
22. Ook al wie eenig ding, waarop

zij gezeten zal hebben, aanroert, zal

zijne kleederen wasschen, en zich met
water baden, en onrein zijn tot aan
den avond.

23. Zelfs indien het op het leger ge-

weest zal zijn, of op het ding, waarop
zij zat, als hij dat aanroerde, hij zal

onrein zijn tot aan den avond.
24. «Insgelijks zoo iemand zekerlijk

bij haar gelegen heeft, dat hare afzon-
dering op hem zij, zoo zal hij zeven
dagen onrein zijn. Daartoe alle leger
waarop hij zal gelegen hebben, zal on-
rein zijn. «Lev. 18: 19.

25. «Wanneer ook eene vrouw, vele

dagen buiten den tijd harer afzondering,
van den vloed haars bloeds vloeien

zal, of wanneer zij vloeien zal boven
hare afzondering, zij zal alle de dagen
van den vloed harer onreinigheid, als

in de dagen harer afzondering, onrein
zijn. a Matth. 9: 20.

26. Alle leger, waarop zij alle de da-

gen haars vloeds gelegen zal hebben,
zal haar zijn als het leger harer afzon-

dering; en alle ding, waarop zij zal

gezeten hebben, zal onrein zijn, naar
de onreinigheid harer afzondering.

27. En zoo wie die dingen aanroert,

zal onrein zijn. Daarom zal hij zijne

kleederen wasschen, en zich met wa-
ter baden, en onrein zijn tot aan den
avond.

28. Maar als zij van haren vloed rein

wordt, dan zal zij voor zich zeven da
gen tellen, en daarna zal zij rein zijn.

29. En op den achtsten dag zal zij

voor zich twee tortelduiven, of twee
jonge duiven nemen, en zij zal die tot

den priester brengen, aan de deur van
de Tente der samenkomst.

30. Dan zal de priester ééne ten zond-
offer en ééne ten brandoffer bereiden;
en de priester zal voor haar van den
vloed harer onreinigheid verzoening
doen voor het aangezichte des HEEREN.

31. Alzoo zult gij de kinderen Isra-

els afzonderen van hunne onreinig-

heid; opdat zij in hunne onreinigheid
niet sterven, als zij mijnen Tabernakel,
die in het midden van hen is, veront-

reinigen zouden.
32. Dit is de wet desgenen, die den

vloed heeft, en van denwelken het zaad
der bijligging uitgaat, zoodat hij daar-

door onrein wordt;
33. Mitsgaders van eene zwakke vrouw

in hare afzondering, en van dengene,
die van zijnen vloed is vloeiende, voor
eenen man, en voor eene vrouw, en
voor eenen man, die bij eene onreine
zal gelegen hebben.

HET XVI KAPITTEL.

Eliu de HEERE sprak tot Mozes, «na-

dat de twee zonen Aarons gestorven
waren, als zij genaderd waren voor
het aangezichte des HEEREN, en ge-

storven waren;' a Lev. lO: 1, 2.

2. De HEERE dan zeide tot Mozes;
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Spreek tot uwen broeder Aaron, «dat

hij niet te aller tijd ga in het Heilige,

binnen het voorhangsel, voor het ver-

zoendeksel, dat op de Arke is. opdat
hij niet sterve; want Ik verschijn in

eene wolk op het verzoendeksel.
a Ex. 30: 10. Hebr. 9: 7.

3. Hiermede zal Aiiron in dat Heili-

ge gaan: met eenenvar, een jong rund
ten zondoffer, en eenen ram ten brand-
offer.

4. Hij zal den heiligen linnen rok
aandoen, en eene linnen onderbroek
zal aan zijn vleesch zijn, en met
eenen linnen gordel zal hij zich gor-

den, en met den linnen hoed bedek-
ken. Dit zijn heilige kleederen, daar-

om zal hij zijn vleesch met water ba-

den, als hij ze zal aandoen.
5. En van de vergadering der kin-

deren Israels zal hij nemen twee geiten-

bekken ten zondoffer, en eenen ram
ten brandoffer.

6. Daarna zal Aaron den var des zond-
offers, die voor hem zal zijn, offeren, en
zal «voor zich en voor zijn huis ver-

zoening doen. a Hebr. 7: 27, 28.

7. Hij zal ook beide de bokken ne-

men, en hij zal die stellen voor het

aangezichte des HEEREN, aan de deur
van de Tente der samenkomst.

8. En Aaron zal de loten over die

twe bokken werpen, één lot voor den
HEERE, en één lot voor den weggaan-
den bok.

9. Dan zal Aaronlien bok, op den-
welken het lot voor den HEERE zal

gekomen zijn, toebrengen, en zal hem
ten zondoffer maken,

10. Maar de bok, op denwelken het
lot zal gekomen zijn, om een weggaan-
de bok te zijn, zal levend voor het
aangezichte des HEEREN gesteld wor-
den, om door hem verzoening te doen;
opdat men hem als eenen Aveggaanden
bok naar de woestijn uitlate.

11. Aaron dan zal den var des zond-
offers, die voor hemzelven zal zijn,

toebrengen, en voor zichzelven en voor
zijn huis verzoening doen, en zal den
var des zondoffers, die voor hemzelven
zal zijn, slachten.

12. Hij zal ook een wierookvat vol
vurige kolen nemen van het altaar,

van voor het aangezichte des HEEREN,
en zijne handen vol reukwerks van

welriekende specerijen, klein gestoo-

ten; en hij zal het binnen het voor-

hangsel dragen.
13. En hij zal dat reukwerk op het

vuur leggen, voor het aangezichte des
HEEREN; opdat de nevel des reuk-

werks het verzoendeksel, hetwelk is op
het Getuigenisse, bedekke, en dat hij

niet sterve.

14. «En hij zal van het bloed des
varren nemen, en zal met zijnen vin-

ger op het verzoendeksel oostwaarts
sprengen; en voor dat verzoendeksel
zal hij zevenmaal met zijnen vinger
van dat bloed sprengen.

a Lev. 4: 6. Hebr. 9: 25; 10: 4.

15. Daarna zal hij den bok des zond-
offers, die voor het volk zal zijn, slach-

ten, en zal zijn bloed tot binnen in

het voorhangsel dragen, en zal met
zijn bloed doen, gelijk als hij met het
bloed des varren gedaan heeft, en zal

dat sprengen, op het vei*Zoendeksel,

en voor het verzoendeksel.
16. Zoo zal hij voor het Heilige, van-

wege de onreinigheden der kinderen
Israels, en vanwege hunne overtredin-

gen, naar alle hunne zonden, verzoe-

ning doen ; en alzoo zal hij doen aan
de Tente der samenkomst, welke met
hen woont in het midden hunner on-

reinigheden.

17. En geen mensch zal in de Tente
der samenkomst zijn, als hij zal ingaan,
om in het Heilige verzoening te doen,
totdat hij zal uitkomen. Alzoo zal hij

verzoening doen, voor zichzelven, en
voor zijn huis, en voor de geheele ge-

meente Israels.

18. Daarna zal hij tot het altaar, dat
voor het aangezichte des HEEREN is,

uitkomen, en verzoening voor hetzelve

doen. En hij zal van het bloed des var-

ren, en van het bloed des boks nemen,
en doen het rondom op de hoornen des
altaars.

19. En hij zal daarop van dat bloed

met zijnen vinger zevenmaal sprengen;
en hij zal dat reinigen en heiligen

van de onreinigheden der kinderen Is-

raels.

20. Als hij nu zal geëindigd hebben
van het Heilige, en de Tente der sa-

menkomst, en het altaar te verzoenen,

zoo zal hij dien levenden bok toe-

brengen.
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21. En Aaron zal beide zijne handen
op het hoofd des levenden boks leg-

gen, en zal daarop alle de ongerech-
tigheden der kinderen Israels, en alle

hunne overtredingen, naar alle hunne
zonden, belijden; en hij zal die op het

hoofd des boks leggen, en zal [hem]
door de hand eens mans, die ter be-

schikking is , naar de woestijn uit-

laten.

22. Alzoo zal die bok op zich alle

hunne ongerechtigheden in een afge-

zonderd land w^egdragen; en hij zal

dien bok in de woestijn uitlaten.

23. Daarna zal Aaron komen in de

Tente der samenkomst, en zal de lin-

nen kleederen uitdoen, die hij aange-
daan had, als hij in het Heilige ging,

en hij zal ze daar laten.

24. En hij zal zijn vleesch in de
heilige plaatse met water baden, en
zijne kleederen aandoen. Dan zal hij

uitgaan, en zijn brandoffer, en het
brandoffer des volks bereiden, en voor
zich , en voor het volk verzoening
doen.

25. Ook zal hij het vet des zondof-
fers op het altaar aansteken.

26. En die den bok, welke een weg-
gaande bok was, zal uitgelaten hebben,
zal zijne kleederen wasschen, en zijn

vleesch met water baden; en daarna
zal hij in het leger komen.

27. Maar «den var des zondoffers, en
den bok des zondoffers, welker bloed
ingebracht is, om verzoening te doen
in het Heilige, zal men tot buiten het
leger uitvoeren; doch hunne vellen,

hun vleesch, en hunnen mest, zullen

zij met vuur verbranden.
a Lev. 6: 30. Hebr. 13: 11.

28. Die nu deze verbrandt, zal zijne

kleederen wasschen, en zijn vleesch
met water baden ; en daarna zal hij in

het leger komen.
29. En [dit] zal voor u tot eene

eeuwige inzetting zijn. «Gij zult in de
zevende maand, op den tienden der
maand, uwe zielen verootmoedigen,
en geen werk doen, inboorling, noch
vreemdeling, die in het midden van
u als vreemdeling verkeert.

a Lev. 23 : 27.

30. Want op dien dag zal hij voor
u verzoening doen, om u te reinigen.

Van alle uwe zonden zult gij voor het

aangezichte des HEEREN gereinigd
worden.

31. Dat zal u een Sabbath der ruste

zijn, opdat gij uwe zielen verootmoe-
diget. Het is eene eeuwige inzetting.

32. En ds priester, dien men gezalfd,

en wiens hand men gevuld zal heb-

ben, om voor zijnen vader het pries-

terambt te bedienen, zal de verzoening
doen. Als hij de linnen kleederen, de
heilige kleederen, zal aangetrokken
hebben,

33. Zoo zal hij het Heilige heiligdom
verzoenen; en de Tente der samen-
komst, en het altaar zal hij verzoenen;
desgelijks voor de priesteren, en voor
al het volk der gemeente, zal hij ver-

zoening doen.
34. En dit zal u tot eene eeuwige

inzetting zijn, om voor de kinderen
Israels van alle hunne zonden «een-

maal des jaars verzoening te doen. En
men deed, gelijk als de HEERE Mozes
geboden had. a Ex. 30 : 10. Hebr. 9: 7.

HET XVII KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Spreek tot Aaron, en tot zijne

zonen, en tot alle de kinderen Israels,

en zeg tot hen : Dit is het woord, het-

welk de HEERE geboden heeft, zeg-

gende:
3. Een ieder van het huis Israels,

die een os, of lam, of geit in het leger

slachten zal, of die [ze] slachten zal

buiten het leger;

4. En ze aan de deur van de Tente
der samenkomst niet brengen zal, om
eene offerande den HEERE voor den
Tabernakel des HEEREN te offeren,

het bloed zal dienzelven man toegere-

kend worden. Hij heeft bloed vergoten
;

daarom zal dezelve man uit het midden
zijns volks uitgeroeid worden;
"5. Opdat, wanneer de kinderen Is-

raels hunne slachtofferen brengen, wel-

ke zij op het veld slachten, dat zij die

den HEERE toebrengen, aan de deur

van de Tente der samenkomst tot den
priester, en ze tot dankofferen den
HEERE slachten.

6. En de priester zal het bloed op
het altaar des HEEREN, aan de deur

van de Tente der samenkomst, spren-
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gen ; en hij zal het vet aansteken, «ten

liefelijken reiike den HEERE.
« Ex. 29: 18, Lev. 4: 31.

7. En zij zullen ook niet meer hunne
slachtofferen den duivelen, dewelke zij

nahoereeren, offeren. Dat zal hun eene
eeuwige inzetting zijn, voor hunne ge-

slachten.

8. Zeg dan tot hen: Een ieder van
den huize Israels, en van de vreemde-
lingen, die in het midden van hen als

vreemdelingen verkeeren, die een brand-

offer of slachtoffer zal offeren,

9. En dat tot de deur van de Tente
der samenkomst niet zal brengen, om
het den HEERE te bereiden, diezelve

man zal uit zijne volken uitgeroeid

worden.
10. En een ieder uit den huize Isra-

els, en uit de vreemdelingen, die in

het midden van hen als vreemdelin-
gen verkeeren, «die eenig bloed zal

gegeten hebben, tegen diens ziel, die

dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik

mijn aangezichte zetten, en zal die uit

het midden haars volks uitroeien.

a Gen. 9: 4. Lev. 3: 17;

7: 27; 19: 26. Dent. 12: 16, 23. 1 Sam. 14: 33.

11. Want de ziel des vleesches is in

het bloed. Daarom heb Ik het u op
het altaar gegeven, om over uwe
zielen verzoening te doen; want het
is het bloed, dat voor de ziele verzoening
doen zal.

12. Daarom heb Ik den kinderen Is-

raels gezegd : Geene ziel van u zal bloed
eten; noch de vreemdeling, die als

vreemdeling in het midden van u ver-

keert, zal bloed eten.

13. Een ieder ook van de kinderen
Israels, en van de vreemdelingen, die

als vreemdelingen in het midden van
hen verkeeren, die een wild gedierte,

of gevogelte, dat gegeten wordt, in de
jacht gevangen zal hebben, die zal het
bloed daarvan vergieten, en zal dat met
stof bedekken.

14. «Want het is de ziel van alle

vleesch. Zijn bloed is voor zijne ziel.

Daarom heb Ik den kinderen Israels

gezegd: Gij zult geens vleesches bloed

eten ; want de ziel van alle vleesch, dat
is zijn bloed ; zoo wie dat eet, zal uit-

geroeid worden. • a Gen. 9: 4.

15. «En alle ziel onder de inboorlin-

gen, of onder de vreemdelingen, die

een dood aas of het verscheurde zal

gegeten hebben, die zal zijne kleederen
wasschen, en zich met water baden,
en onrein zijn tot aan den avond; daar-

na zal hij rein zijn. a Ex. 22: 3i.

Lev. 11: 40. Ezech. 44: 31.

16. Maar indien hij [die] niet wascht,
en zijn vleesch niet baadt, zoo zal hij

zijne ongerechtigheid dragen.

HET XVIII KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hèn: Ik ben de HEERE
uw God.

3. Gij zult niet doen naar de wer-
ken des Egyptischen lands, waarin
gij gewoond hebt; noch naar de wer-
ken des lands Kanaan, waarhenen Ik
u brenge, zult gij niet doen, en zult

in hunne inzettingen niet wandelen.

4. Mijne rechten zult gij doen, en
mijne inzettingen zult gij houden, om
in die te wandelen. Ik ben de HEERE
uw God.

5. Ja, mijne inzettingen en mijne
rechten zult gij houden. «Welk menscli
die zal doen, die zal door dezelve leven.

Ik ben de HEERE. a Ezech. 20 : 11, 13.

Rom. 10: 5. GaL 3: 12.

6. Niemand zal tot eenige nabe-

staande zijns vleesches naderen, om
de schaamte te ontdekken. Ik bende
HEERE.

7. Gij zult de schaamte uws vaders
en uwer moeder schaamte niet ont-

dekken. Zij is uwe moeder: gij zult

hare schaamte niet ontdekken.
8. «Gij zult de schaamte der huls-

vrouwe uws vaders niet ontdekken:
het is de schaamte uws vaders.

a Lev. 20: 11. 1 Cor. 5: 1.

9. De schaamte uwer zuster, der

dochter uws vaders of der dochter uwer
moeder, te huis geboren of buiten ge-

boren, hare schaamte zult gij niet ont-

dekken.
10. De schaamte der dochter uws

zoons of der dochter uwer dochter, haj-e

schaamte zult gij niet ontdekken; want
zy zijn uwe schaamte.

11. «De schaamte van de dochter der

huisvrouwe uws vaders, die uwen va-



LEVITICUS XA^II, XIX. 139

der geboren is (zij is uwe zuster), hare
schaamte zult gij niet ontdekken.

a Lev. 20: 17.

12. «Gij zult de schaamte van de zus-

ter uws vaders niet ontdekken: zij is

mvs vaders nabestaande. aLev. 20:i9.

13. Gij zult de schaamte van de zus-

ter uwer moeder niet ontdekken; want
zij is uwer moeder nabestaande.

14. «Gij zult de schaamte van den
broeder uws vaders niet ontdekken;
tot zijne huisvrouwe zult gij niet na-

deren: zij is uwe moei. « Lev. 20: 20.

Eze«h. 22: 11.

15. Gy «zult de schaamte uwer
schoondochter niet ontdekken. Zij is

uws zoons huisvrouwe: gij zult hare
schaamte niet ontdekken, a Lev. 20: 12.

16. «Gij zult de schaamte der huis-

vrouwe uws broeders niet ontdekken:
het is de schaamte uws broeders.

a Lev. 20: 21.

17. «Gij zult de schaamte eener vrouw
en harer doóhter niet ontdekken. De
dochter haars zoons, noch de dochter
harer dochter zult gij niet nemen, om
hare schaamte te ontdekken. Zij zijn

nabestaanden. Het is eene schandelijke

daad. a Lev. 20: 14.

18. Gij zult ook geene vrouw tot

hare zuster nemen, om [haar] te be-

nauwen, mits hare schaamte nevens
haar, in haar leven, te ontdekken.

19. Ook «zult gij tot de vrouw in

de afzondering van hare onreinigheid
niet naderen, om hare schaamte te ont-

dekken, a Lev. 20: 18.

20. «En gij zult niet liggen bij uws
naasten huisvrouwe ter bevruchting,
om met haar onrein te worden.

a Lev. 20: 10.

21. «En van uwen zade zult gij niet

geven, om voor den Molech door [het

vuur] te doen gaan; en den naam uws
Gods zult gij niet ontheiligen. Ik ben
de HEERE. a Lev. 20: 2. Dent. 18: 10.

(2 Kon. 17: 17; 23: 10.

22. «Bij eenen manspersoon zult gij

niet liggen met vrouwelijke bijligging.

Dat is een gruwel. a Lev. 20 : 13.

23. «Insgelijks zult gij bij geen beest
liggen, om daarmede onrein te worden.
Eene vrouw ook zal niet staan voor
een beest, om daarmede te doen te

hebben. Het is eene gruwelijke ver-

menging, a Lev. 20: 15, 16.

24. Verontreinigt u niet met eenige
van dezen; want de heidenen, die Ik
van uw aangezicht uitwerpe, zijn met
alle dezen verontreinigd;

25. Zoodat het land onrein is, en Ik
over hetzelve zijne ongerechtigheid be-

zoeke, en het land zijne inwoners uit-

spuwt.
26. «Maar gij zult mijne inzettingen

en myne rechten onderhouden, en van
alle die gruwelen niets doen, inboor-
ling, noch vreemdeling, die in het mid-
den van u als vreemdeling verkeert.

a Lev. 20: 22.

27. Want de lieden dezes lands, die
vóór u geweest zij n, hebben alle deze gru-
welen gedaan, en het land is onrein
geworden.

28. Dat u dat land niet uitspuwe, als
gij het zult verontreinigd hebben

;
ge-

lijk als het het volk, dat vóór u was,
uitgespogen heeft.

29. Want al wie eenige van deze
gruwelen doen zal, die zielen, die ze
doen, zullen uit het midden van hun
volk uitgeroeid worden.

30. Daarom zult gij mijn bevel onder-
houden, dat gij niet doet van die gru-
welijke inzettingen, die vóór u zijn ge-

daan geweest, en u daarmede niet ver-

ontreinigt. Ik ben de HEERE uw
God.

HET XIX KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Spreek tot de gansche vergade-
ring der kinderen Israels, en zeg tot

hen: «Gij zult heilig zijn, want Ik, de
HEERE uw God, ben heilig.

a Lev. 11: 44; 20: 7, 26. 1 Petr. 1: 16.

3. «Een ieder zal zijne moeder en zij-

nen vader vreezen, en ^mijne Sabba-
then houden. Ik ben de HEERE uw-

God. a Ex. 20: 12. h Ex. 31: 13. Lev. 26:2-

4. Gij zult u tot de afgoden niet kee-

ren, en «u geene gegotene goden ma-
ken. Ik ben de HEERE uw God.

a Ex. 34: 17.

5. En wanneer gij een dankoffer den
HEERE offeren zult, naar uw welge-

vallen zult gij dat offeren.

6. «Ten dage uws offerens, en des

anderen daags, zal het gegeten wor-

den ; maar wat tot op den derden dag
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overblijft, zal met den vure verbrand
worden. a Lev. 7: 16.

7. En zoo het op den derden dag
eenigszins gegeten wordt, het is een

afgrijselijk ding, het zal niet aange-

naam zijn.

8. En zoo wie dat eet, zal zijne on-

gerechtigheid dragen, omdat hij het hei-

lige des HEEREN ontheiligd heeft. Daar-

om zal dezelve ziel uit hare volken
uitgeroeid worden.

9. «Als gij ook den oogst iiws lands

inoogsten zult, gij zult den hoek uws
velds niet ganschelijk afoogsten, en dat

van uwen oogst op te zamelen is, niet

Opzamelen. c Lev. 23: 22. Deut. 24:19.

10. Insgelijks zult gij uwen wijngaard
niet nalezen, en de afgevallene bezien

van uwen wijngaard niet opzamelen.

Den arme en den vreemdeling zult gij

die overlaten. Ik ben de HEERE uw
God.

11. «Gij zult niet stelen; en gij zult

niet liegen, noch valschelijk handelen,

een iegelijk tegen zijnen naaste.
a Ex. 20: 15.

12. «En gij zult niet valschelijk bij

mijnen naam zweren; want gij zoudt

den naam uws Gods ontheiUgen. Ik

ben de HEERE. a Ex. 20: 7. Deut. 5: 11.

13. Gij zult uwen naaste nietbedrie-

gelijk verdrukken, noch berooven. De?;

adaglooners arbeidsloon zal bij u niet

vernachten tot aan den morgen.
a Deut. 24: 14. Jac. 5: 4.

14. Gij zult den doove niet vloeken,

en voor het aangezicht des blinden

geenen aanstoot zetten; maar gij zult

voor uwen God vreezen. Ik ben de
HEERE.

15. Gij zult geen onrecht doen in het

gerichte. «Gij zult het aangezicht des

geringen niet aannemen, noch des groe-

ten aangezicht voortrekken. In gerech-

tigheid zult gij uwen naaste richten.
a Deut. 1: 17; 16: 19. Spr. 24: 23.

16. «Gij zult niet wandelen [als] een
achterklapper onder uwe volken. Gij

zult niet staan tegen het bloed van
uwen naaste. Ik ben de HEERE.

a Ex. 23: 1.

17. «Gij zult uwen broeder in uw
hart niet haten. ^Gij zult uwen naaste
naarstiglijk berispen, en zult de zonde
in hem niet verdragen. aUoh. 2:9, ii;

3: 15. & Matth. 18: 15. Luk. 17: 3.

18. «Gij zult niet wreken, noch [toorn]

behouden tegen de kinderen uw volks ;^

maar ''gij zult uwen naaste liefheb*

ben als uzelven. Ik ben de HEERE.
a Matth. 5: 39, 44. Luk. 6: 27.

Rom. 12: 19. 1 Cor. 6: 7. 1 Thess. 5: 15.

1 Petr. 3:9. h Matth. 5 : 43

;

22: 39. Rom. 13: 9. GaL 5: 14. Jac. 2: 8.

19. Gij zult mijne inzettingen hou-
den. Gij zult geen tweeërlei aard uwer
beesten laten samen te doen hebben.
«Uwen akker zult gij niet met tweeër-
lei [zaad] bezaaien. En een kleed van
tweeërlei stof, dooreen vermengd, zal

aan u lAet komen. a Deut. 22: 9.

20. En wanneer een man door bij-

ligging des zaads bij eene vrouw zal

gelegen hebben, die eene dienstmaagd
is, bij den man versmaad, en geenszins
gelost is, noch haar geene vrijheid is

gegeven, die zullen gegeeseld worden.
Zij zullen niet gedood worden, want
zij was niet vrij gemaakt.

21. En hij zal zijn schuldoffer den
HEERE, aan de deur van de Tente der
samenkomst brengen, eenen ram ten
schuldoffer.

22. En de priester zal met den ram
des schuldoffers voor hem over zijne

zonde, die hij gezondigd heeft, voor het
aangezichte des HEEREN verzoening
doen ; en hem zal vergeving geschieden
van zijne zonde, die hij gezondigd heeft.

28. Als gij ook in dat land gekomen
zult zijn, en alle geboomte ter spijze

geplant zult hebben, zoo zult gij de
voorhuid daarvan, zijne vrucht, besnij-

den. Drie jaren zal het u onbesneden
zijn; daar zal niet van gegeten worden.

24. Maar in het vierde jaar zal al

zijne vrucht een heilig ding zijn, ter

lofzegging voor den HEERE.
25. En in het vijfde jaar zult gij zijne

vrucht eten; om het inkomen daarvan
voor u te vermeerderen. Ik ben de
HEERE uw God.

26. Gij zult niets met het bloed eten..

Gij zult op geen vogelgeschrei acht
geven, noch guichelarij plegen.

27. «Gij zult de hoeken uws hoofds
niet rond afscheren. Ook zult gij de
hoeken uws baards niet verderven.

a Lev. 21: 5.

28. «Gij zult om een dood lichaam
geene snijding in uwen vleesche maken,
noch schrift eens ingedruktenteekensin
u maken. Ik ben de HEBRE, a Deut. 14 : i.



LEVITICUS XIX, XX. 141

29. Gij zult uwe dochteren niet ont-

heiligen, haar ter hoererij houdende;
opdat het land ;niet hoereere, en het

land met schandelijke daden vervuld
worde.

30. Gij zult mijne Sabbathen houden,
•en mijn heiligdom zult gij vreezen. Ik

ben de HEERE.
31. «Gij zult u niet keeren tot de

waarzeggers, en tot de duivelskunste-

naars. Zoekt ze niet, u met hen ver-

ontreinigende. Ik ben de HEERE uw
God. o Lev. 20: 6.

32. Voor het grauwe haar zult gij op-

staan, en zult het aangezichte des ouden
vereeren; en gij zult vreezen voor uwen
God. Ik ben de HEERE.

33. «En wanneer een vreemdehng
bij u in uwen lande als vreemdeling
verkeeren zal, gij zult hem niet ver-

drukken, a Ex. 22: 21.

34. De vreemdeling, die als vreemde-
ling bij u verkeert, zal onder u zijn als

een inboorling van ulieden. Gij zult hem
liefhebben als uzelven; want gij zijt

vreemdelingen geweest in Egypteland.
Ik ben de HEERE uw God.

35. Gij zult geen onrecht doen in het
gerichte, met de elle, met het gewicht,
of met de maat.

36. «Gij zult eene rechte weegschaal
hebben, rechte weegsteenen, eene
rechte Épha, en eenen rechten Hin. Ik
ben de HEERE uw God, die u uit Egyp-
teland uitgevoerd heb.

a Spr. 11: 1; 16: 11; 20: 10.

37. Daarom zult gij alle mijne inzet-

tingen en alle mijne rechten onder-
houden, en zult ze doen. Ik ben de
HEERE.

HET XX KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Gij zult ook tot de kinderen Isra-

els zeggen: «Een ieder uit de kinderen
Israels, of uit de vreemdelingen,
die in Israël als vreemdelingen verkee-
ren, die van zijn zaad den Molech ge-

geven zal hebben, zal zekerlijk gedood
worden. Het volk des lands zal hem
met steenen steenigen. a Lev. is : 21.

3. En Ik zal mijn aangezichte tegen
dien man zetten, en zal hem uit het
midden zijns volks uitroeien; want hij

heeft van zijn zaad den Molech gege-

ven, opdat hij mijn heiligdom ontrei-

nigen, en mijne heiligen naam onthei-

ligen zoude.
4. En indien het volk des lands hunne

oogen eenigszins verbergen zal van dien

man, als hij van zijn zaad den Molech
zal gegeven hebben, dat het hem niet

doode,
5. Zoo zal Ik mijn aangezichte tegen

dien man en tegen zijn huisgezin zet-

ten, en Ik zal hem, en alle degenen,
die hem nahoereeren, om den Molech
na te hoereeren, uit het midden huns
volks uitroeien.

6. Wanneer er eene ziel is, die zich

tot de «waarzeggers en tot de duivels-

kunstenaars zal gekeerd hebben, om
die na te hoereeren, zoo zal Ik mijn
aangezichte tegen die ziel zetten, en
zal ze uit het midden haars volks uit-

roeien, a Lev. 19: 31.

7. «Daarom heiligt u, en weest heilig;

want Ik ben de HEERE uw God.
a Lev. 11: 44; 19: 2. 1 Petr. 1: 16.

8. En onderhoudt mijne inzettingen,

en doet ze. Ik ben de HEERE, die u
heiligt.

9. «Als er iemand is, die zijnen vader
of zijnen moeder zal gevloekt hebben,

die zal zekerlijk gedood worden. Hij

heeft zijnen vader of zijne moeder ge-

vloekt. Zijn bloed is op hem.
a Ex. 21: 17. Spr. 20: 20. Matth. 15: 4,

10. aEen man ook, die met iemands
huisvrouwe zal overspel gedaan hebben,

dewijl hij met zijns naasten vrouwe
overspel gedaan heeft, zal zekerlijk ge-

dood worden, de overspeler en de over-

speelster, a Lev. 18: 20. Deut. 22: 22.

Joh. 8: 5.

11. «En een man, die bij zijns vaders

huisvrouwe zal gelegen hebben, heeft

zijns vaders schaamte ontdekt. Zij bei-

den zullen zekerlijk gedood worden.
Hun bloed is op hen. a Lev. 18: 8.

12. «Insgelijks, als een man bij zijns

zoons vrouwe zal gelegen hebben, zij

zullen beiden zekerlijk gedood worden.
Zij hebben eene gruwelijke vermenging
gedaan. Hun bloed is op hen.

a Lev. 18: IS-

IS. «Wanneer ook een man bij een
manspersoon zal gelegen hebben, met
vrouwelijke bijligging, zij beiden hebben
eenen gruwel gedaan. Zij zullen zeker-
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lijk gedood worden. Hun bloed is oplien.
a Lev. 18: 22.

14. «En wanneer een man eene vrouw
en hare moeder zal genomen hebben,
het is eene schandelijke daad. Men zal

hem en haar met VLuir verbranden, op-

dat geene schandelijke daad in het mid-
den van U zij. a Lev. 18: 17.

15. «Daartoe als een man bij een
[stuk] vee zal gelegen hebben, hij zal

zekerlijk gedood worden; ook zult gij-

lieden het beest doodsn. a Lev. 18 : 23.

16. Evenzóo wanneer eene vrouw tot

eenig beest genaderd zal zijn, om daar-

mede te doen te hebben, zoo zult gij

die vrouw en dat beest dooden. Zij zul-

len zekerlijk gedood worden. Hun bloed

is op hen.

17. «En als een man zijne zuster,

de dochter zijns vaders, of de dochter
zijner moeder, zal genomen hebben, en
hij hare schaamte gezien, en zij zijne

schaamte zal gezien hebben, het is eene
schandvlek. Daarom zullen zij voor de
oogen der kinderen huns volks uitge-

roeid worden. Hij heeft de schaamte
zijner zuster ontdekt, hij zal zijne on-

gerechtigheid dragen. a Lev. 18: 9.

18. «En als een man bij eene vrouw,
die hare krankheid heeft, zal gelegen
en hare schaamte ontdekt, hare fontein

ontbloot, en zij zelve de fontein haars
bloeds ontdekt zal hebben, zoo zul-

len zij beiden uit het midden huns
volks uitgeroeid worden, a Lev. IS: 19.

19. «Daartoe zult gij de schaamte van
de zuster uwer moeder en van de zus-

ter uws vaders niet ontdekken. Dewijl
hij zijne nabestaande ontbloot heeft,

zullen zij hunne ongerechtigheid dragen.
a Lev. 18: 12, 13.

20. «Als ook een man bij zijne moei
zal gelegen hebben, hij heeft de schaam-
te zijns ooms ontdekt. Zij zullen hun-
ne zonde dragen; zonder kinderen zul-

len zij sterven. a Lev. 18: 14.

21. «En wanneer een man zijns broe-

ders huisvrouwe zal genomen hebben,
het is onreinigheid ; hij heeft de schaam-
te zijns broeders ontdekt. Zij zullen

zonder kinderen zijn. a Lev. 18: 16.

22. «Onderhoudt dan alle mijne in-

zettingen en alle mijne rechten, en doet
ze; opdat u dat land, waarhenen Ik u
brenge, om daarin te wonen, niet uit-

Spuwe. a Lev. 18: 26.

23. «En wandelt niet in de inzettin-

gen des volks, hetwelk Ik voor uw
aangezicht uitwerp; want alle deze
dingen hebben zij gedaan ; daarom *heb
Ik eene walg van hen gekregen.

a Lev. 18 : 3, 30.

24. En Ik heb u gezegd : Gij zult hun
land erfelijk bezitten, en Ik zal u dat
geven, opdat gij het erfelijk bezit, «een
land vloeiende van melk en honig. Ik
ben de HEERE uw God, die u van de
volkeren afgezonderd heb. a Ex. 3: s.

25. «Daarom zult gij onderscheid ma-
ken tusschen reine en onreine beesten,
en tusschen het onrein en het rein ge-

vogelte; en gij zult uwe zielen niet

verfoeielijk maken aan de beesten, en
aan het gevogelte, en aan al wat op
den aardbodem kruipt, hetwelk Ik voor
u afgezonderd heb, opdat gij het onrein
houdt. a Lev. 11: 2. Deut. 14: 4.

26. En gij zult Mij heilig zijn, want
Ik, de HEERE, ben heilig ; en Ik heb u
van de volkeren afgezonderd, opdat gij

Mijne zoudt zijn.

27. «Als nu een man of vrouw in

zich eenen waarzeggenden geest zal

hebben, of een duivelskunstenaar zal

zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden.
Men zal ze metsteenen steenigen. Hun
bloed is op hen. aDeut. 18:10. l Sam. 28:7.

HET XXI KAPITTEL.

Daarna zeide de HEERE tot Mozes:
Spreek tot de priesteren, de zonen
Aarons, en zeg tot hen: Over eenen
doode zal [een ^yrtester] zich niet veront-

reinigen onder zijne volken.

2. Behalve over zijnen bloedvriend,

die hem ten naaste bestaat: over zij-

ne moeder, en ov^er zijnen vader, en
over zijnen zoon, en over zijne dochter,

en over zijnen broeder,

3. En over zijne zuster, die maagd
is, hem nabestaande, die nog geenen
man toebehoord heeft; over die zal hij

zich verontreinigen.

4. Hij zal zich niet verontreinigen

[over] eenen overste onder zijne volken,

om zich te ontheiligen.

* De Staten-overzetting heeft: ben ick ba-
rer verdriet igh geworden. Dit beteekende
destijds: van iemand gaan walgen, ge-

lijk bet Hebr. ook letterlijk aangeeft.
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5. Zij zullen op hun hoofd geene
kaalheid maken, en zullen den hoek
huns baards niet afscheren, en in hun
vleesch zullen zij geene sneden snijden.

6. Zij zullen hunnen God heilig zijn,

en den naam huns Gods zullen zij niet

ontheiligen; want zij offeren de vuur-

offeren des HEEREN, de spijze huns
Gods; daarom zullen zij heilig zijn.

7. Zij zullen geene vrouwe nemen,
die eene hoer, of ontheiligde is, noch
eene vrouwe nemen, die van haren man
verstooten is; want hij is heilig zijnen

God.
8. Daarom zult gij hem heiligen, om-

dat hij de spijze uws Gods offert. Hij

zal u heilig zijn, want Ik ben hei-

lig. Ik ben de HEERE, die u hei-

ligt.

9. Als nu de dochter van eenigen
priester zal beginnen te hoereeren, zij

ontheiligt haren vader; met vuur zal

zij verbrand worden.
10. En hij, die de hoogepriester on-

der zijne broederen is, op wiens hoofd
de zaifolie gegoten is, en wiens hand
men gevuld heeft, om die kleederen
aan te trekken, zal zijn hoofd niet

ontblooten, en zijne kleederen niet

scheuren.
11. Hij zal ook bij geene doode licha-

men komen. [Zelfs] over zijnen vader
en over zijne moeder zal hij zich niet

verontreinigen.

12. En uit het heiligdom zal hij niet

uitgaan, dat hij het heiligdom zijns

Gods niet ontheilige; want de kroon
der zaifolie zijns Gods is op hem. Ik
ben de HEERE.

13. Hij zal ook eene vrouw in haren
maagdom nemen.

14. Eene weduwe, of verstootene, of

ontheiligde hoer, dezulke zal hij niet

nemen; maar eene maagd uit zijne

volken zal hij tot eene vrouwe nemen.
15. En hij zal zijn zaad onder zijne

volken niet ontheiligen; want Ik ben
de HEERE, die hem heiligt.

16. Wijders sprak de HEERE tot

Mozes, zeggende:
17. Spreek tot Aaron, zeggende: Nie-

mand uit uwen zade, naar hunne ge-

slachten, in denwelken een gebrek zal

zijn, zal naderen om de spijze zijns

Gods te offeren.

18. Want geen man, in denwelken

een gebrek zal zijn, zal naderen; hij

zij een bhnd man, of kreupel, of te

kort, of te lang in leden;

19. Of een man, in denwelken eene
breuke des voets, of eene breuke der

hand zal zijn;

20. Of [die] bultachtig, of dwergach-
tig zal zijn, of een vel op zijn oog zal

hebben, of droge schurftheid, of etterige

schurftheid, of die gebroken zal zijn

aan zijne *schaamdeelen.
21. Geen man uit den zade Aarons,

des priesters, in denwelken een gebrek
is, zal toetreden, om de vuurofferen

des HEEREN te offeren. Een gebrek is

in hem. Hij zal niet toetreden, om de

spijze zijns Gods te offeren.

22. De spijze zijns Gods van de aller-

heiligste' dingen, en van de heilige

dingen, zal hij mogen eten;

23. Doch tot het voorhangsel zal hij

niet komen, en tot het altaar niet toe-

treden, omdat een gebrek in hem is;

opdat hij mijne heiligdommen niet

ontheilige; want Ik ben de HEERE, die

hen heiligt.

24. En Mozes sprak [s?(Zfes] tot Aaron,
en tot zijne zonen, en tot alle de kin-

deren Israels.

HET XXII KAPITTEL.

Daarna sprak de HEERE tot Mozes,

zeggende:
2. Spreek tot Aaron en tot zijne zo-

nen, dat zij zich van de heilige dingen

der kinderen Israels, die zij Mij heih-

gen, afzonderen, opdat zij den naam
mijner heiligheid niet ontheiligen. Ik

ben de HEERE.
3. Zeg tot hen: Alle man onder uwe

geslachten, die uit uwen ganschen zade

tot de heilige dingen, die de kinderen

Israels den HEERE heiligen, naderen

zal, als zijne onreinigheid op hem is,

diezelve mensch zal van voor mijn
aangezichte uitgeroeid worden. Ik ben
de HEERE.

4. Niemand van den zade Aarons,

die melaatsch is, of eenen vloed heeft,

zal van die heilige dingen eten, totdat

hij rein is; mitsgaders die iets aan-

* De Staten-Overzetting heeft: ge macht, een
woord dat in de platte volkstaal nog bekend
is, maar niet meer kan gebezigd worden in hoo-

geren stijl.
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roert,, dat onrein is van een dood
lichaam, «of iemand, wien het zaad der

bijliggmg ontvloeit. a Lev. 15: 2.

5. Of zoo wie aangeroerd zal hebben
eenig kruipend gedierte, waarvan hij

onrein is, of eenen mensch, waarvan
hij onrein is, naar al zijne onreinig-

heid;

6. De mensch, die dat aangeroerd zal

hebben, die zal onrein zijn tot aan den
avond, en hij zal van die heilige dm-
gen niet eten, maar zal zijn vleesch

met water baden.

7. Als de zon zal ondergegaan zijn,

dan zal hij rein zijn; en daarna zal

hij van die heilige dingen eten, want
dat is zijne spijze.

8. «Het doode aas, en het verscheurde

zal hij niet eten, om daarmede onrein

te worden. Ik ben de HEERE.
a Ex. 22: 31. Lev. 17: 15. Ezech. 44: 31.

9. Zij zullen dan mijn bevel onder-

houden, opdat zij geene zonde daarover

dragen en daarin sterven, als zij die

ontheiligd zouden hebben. Ik ben de

HEERE, die hen heiligt.

10. Ook zal geen vreemde het heilige

eten. Een bijwoner des priesters en

een daglooner zullen het heilige niet

eten.

11. Wanneer evenwel de priester

eene ziel met zijn geld zal gekocht heb-

ben, die zal daarvan eten; en deinge-

borene van zijn huis, die zullen van
zijne spijze eten.

12. Maar als des priesters dochter

eenen vreemden man zal toebehooren,

zij zal van het hefoffer der heilige din-

gen niet eten.

13. Doch als des priesters dochter

eene weduwe of verstootene zal zijn,

en geen zaad hebben, en tot haars vaders

huis, «als in hare jonkheid, zal weder-

gekeerd zijn, zoo zal zij van de spijze

haars vaders eten. Maar geen vreemde
zal daarvan eten. a l-ev. I0:i4.

14. En wanneer iemand het heilige

door dwaling zal gegeten hebben, zoo

zal hij het vijfde deel ervan daarboven
toedoen, en zal het den priester rnet

het heilige wedergeven.
15. Zoo zullen zij niet ontheiligen

de heilige dingen der kinderen Israels,

die zij den HEERE zullen gegeven
hebben

;

16. En hen doen dragen de onge-

rechtigheid der schuld, als zij hunne
heilige dingen zouden eten; want Ik

ben de HEERE, die hen heilige

17. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

18. Spreek tot Aiiron, en tot zijne

zonen, en tot alle de kinderen Israels,

en zeg tot hen : Zoo wie uit den huize

Israels en uit de vreemdelingen in Is-

raël is, die zijne offerande zal offeren

naar alle hunne geloften, en naar alle

hunne vrijwillige offeren, die zij den
HEERE ten brandoffer zullen offeren :

19. Het zal naar uw welgevallen zijn,

een volkomen manneken van de run-

deren, van de lammeren, of van de
geiten.

20. Gij zult niet offeren iets, waar-
in een gebrek is, want het zouSe niet

aangenaam zijn voor u.

21. «En als iemand een dankoffer

den HEERE zal offeren, uitzonderende
van de runderen of van de schapen
eene gelofte of vrijwillig offer, het zal

volkomen zijn, opdat het aangenaam
zij; geen gebrek zal daarin zijn.

a Dent. 15: 21; 17: 1.

22. Het blinde, of gebrokene, of ver-

lamde ; of wrat, of droge schurftheid, of

etterige schurftheid hebbende; deze zult

gij den HEERE niet offeren, en daar-

van zult gij den HEERE geen vuurof-

fer op het altaar geven.

28. Doch een *rund, of [stuk] klein

vee, te lang, of te verkrompen in leden,

die zult gij tot een vrijwillig offer be-

reiden; doch tot eene gelofte zoude het

niet aangenaam zijn.

24. Het gedrukte, of gestootene, of

gescheurde, of gesnedene, zult gij den
HEERE niet offeren. Dat zult gij in

uwen lande niet doen.

25. Gij zult ook uit de hand des

vreemden van alle deze dingen, uwen
God geene spijze offeren; want hunne
verdorvenheid is in hen, m diezelve

is gebrek, zij zouden niet aangenaam
zijn voor u.

26. V\^ijders sprak de HEERE tot

Mozes, zeggende:

* De Staten-0verzetting heeft hier: o s, dat

oudtijds voor alle soort runderen gebezigd

werd. Thans heeft os eene bepaalde beteekenis,

die hier en in de offeranden het gebruik van
dit woord verbiedt. Men kan niet spreken van
een os en zijn jong; en als verminkt mocht
geen os op het altaar des HEEREN komen.
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27. Wanneer een *rund, of lam, of

geit zal geboren zijn, zoo zal die zeven
dagen onder zyne moeder zijn. Daarna,
van den achtsten dag en daarover, zal

hij aangenaam zijn, tot olïerande des
vuiiroffers den HEERE.

28. Gy zult ook een *rund, of [een

stuk] klein vee, dat en zijn jong, op
éénen dag niet slachten.

29. En als gy een lofoffer den HEERE
zult slachten, naar uwen wil zult gy
het slachten.

30. «Het zal op denzelfden dag gege-

ten worden. Gij zult daarvan niet

overlaten tot op den morgen. Ik ben de

HEERE. a Lev. 7 : 15.

31. Daarom zult gij mijne geboden
houden, en ze doen. Ik ben de HEERE.

32. En gy' zult mijnen heiligen naam
niet ontheiligen, opdat Ik in het mid-
den der kinderen Israels geheiligd

worde. Ik ben de HEERE, die u hei-

lige,

33. Die u uit Egypteland uitgevoerd
heb, opdat Ik u tot een God zy. Ik ben
de HEERE.

HET XXIII KAPITTEL.

Daarna sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende:

2. Spreek tot de kinderen Israels en
zeg tot hen: De gezette hoogtijden des
HEEREN, dewelke gylieden uitroepen
zult, zullen heilige samenroepingen
zyn. Deze zijn mijne gezette hoogtijden.

3. «Zes dagen zal men het werk
doen, maar op den zevenden dag is de
Sabbath der ruste, eene heilige samen-
roeping; geen werk zult gij doen; het
is des HEEREN sabbath, in alle uwe
woningen. a Ex. 2O: 9; 23: 12.

Deut. 5: 13. J.uc. 13: 14.

4. Deze zijn de gezette hoogtijden
des HEEREN, de heilige samenroepin-
gen, dewelke gij uitroepen zult op
hunnen gezetten tijd.

_
5. «In de eerste maand, op den veer-

tienden der maand, tusschen twee avon-
den, is des HEEREN Paschen.

a Ex. 12: 18; 23: 15.

Num. 28: 16. Deut. 16: 1.

6. En op den vy ftienden dag derzelve

Zie bij Kap. XXII: 23.

maand is het feest van de ongezuurde
[brooden] des HEEREN. Zeven dagen
zult gy ongezuurde [brooden] eten.

7. Op den eersten dag zult gij eene
heilige samenroeping hebben; geen
dienstwerk zult gij doen.

8. Maar gij zult zeven dagen vuur-
offer den HEERE offeren. Op den ze-

venden dag zal eene heilige samenroe-
ping wezen; geen dienstwerk zult gy
doen.

9. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:

10. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen: Als gij in het land zult

gekomen zijn, hetwelk Ik u geven zal,

en gij zijnen oogst zult inoogsten, dan
zult gij eene garve van de eerstelingen
uws oogstes tot den priester brengen.

11. En hij zal die garve voor het
aangezichte des HEEREN bewegen, op-

dat het voor u aangenaam zij; des
anderen daags na den Sabbath zal de
priester die bewegen.

12. Gij zult ook op den dag, als gij

die garve bewegen zult, bereiden een
volkomen lam, dat éénjarig is, ten
brandoffer den HEERE;

13. En zijn spijsoffer twee tienden
meelbloem, met olie gemengd, ten vuur-

offer, den HEERE ten liefelyken reuke;
en zijn drankoffer van wijn, het vierde

deel van eenen Hin.
14. En gij zult geen brood, noch

geroost koren, noch groene aren eten,

tot op dienzelven dag, dat gij de offe-

rande uws Gods zult gebracht hebben.
Het is eene eeuwige inzetting voor uwe
geslachten, in alle uwe woningen.

15. «Daarna zult gy u tellen van 's an-

deren daags na den Sabbath, van den
dag, dat gij de garve des beweegoffers
zult gebracht hebben; het zullen ze-

ven volkomene Sabbathen zyn
;

a Deut. 16: 9.

16. Tot 's anderen daags, na den ze-

venden Sabbath, zult gij vijftig dagen
tellen; dan zult gij een nieuw spijsoffer

den HEERE offeren.

17. Gylieden zult uit uwe woningen
twee beweegbrooden brengen; zy zullen

van twee tienden meelbloem zijn; ge-

deesemd zullen zy gebakken worden;
het zijn de eerstelingen den HEERE.

18. Gij zult ook met het brood zeven
volkomene éénjarige lammeren, en
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eenen var, het jong eens runds, en
twee rammen offeren. Zij zullen den
HEERE een brandofier zijn, met hun
spijsoffer, en hunne drankoffers, een
vuuroffer, [ten] liefelijken reuke den
HEERE.

19. Ook zult gij eenen geitenbek ten

zondoffer, en twee éénjarige lammeren
ten dankoffer bereiden.

20. Dan zal de priester deze met het

brood der eerstelingen [ten] beweegof-
fer, voor hetaangezichtedes HEEREN,
met de twee lammeren bewegen. Zij

zullen den HEERE een heilig ding zijn,

voor den priester.

21. En gij zult op dienzelfden dag
uitroepen, [dat] gij eene heilige samen-
roeping zult hebben; geen dienstwerk
zult gij doen; het is eene eeuwige in-

zetting in alle uwe woningen voor uwe
geslachten.

22. «Als gij nu den oogst uws lands
zult inoogsten, gij zult in uw inoog-

sten den hoek des velds niet gansche-
lijk afmaaien, en de opzameling van
uwen oogst niet opzamelen. Voor den
arme en voor den vreemdeling zult gij

ze laten. Ik ben de HEERE uw God.
a Lev. 19: 9. Deut. 24: 19.

23. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende;

24. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: «In de zevende maand, op
den eersten der maand, zult gij eene
ruste hebben, eene gedachtenisse des
geklanks, eene heilige samenroeping.

a Num. 29: 1.

25. Geen dienstwerk zult gij doen;
maar gij zult den HEERE vuuroffer

offeren.

26. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

27. «Doch op den tienden dezer ze-

vende maand zal de Verzoendag zijn.

Eene heilige samenroeping zult gij heb-

ben. Dan zult gij uwe zielen veroot-

moedigen, en zult den HEERE een
vuuroffer offeren.

a Lev. 16: 29, 31. Num. 29: 7.

28. En op dienzelven dag zult gij

geen werk doen; want het is de Ver-

zoendag, om over u verzoening te doen
voor het aangezichte des HEEREN
uws Gods.

29. Want alle ziel, dewelke op dien-

zelven dag niet zal verootmoedigd zijn

geweest, die zal uitgeroeid worden uit

hare volken.
30. Ook' alle ziel, die eenig werk op

dienzelven dag gedaan zal hebben, die

ziel zal Ik uit het midden haars volks
verderven.

31. Gij zult geen werk doen; het is

eene eeuwige inzetting voor uwe ge-

slachten, in alle uwe woningen.
32. Het zal u een Sabbath der ruste

zijn; dan zult gij uwe zielen veroot-

moedigen; op den negenden der maand
in den avond, van den avond tot den
avond, zult gij uwen Sabbath rusten,

33. En de HEERE sprak tot Mozes,.

zeggende:
34. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: «Op den vijftienden dag de-

zer zevende maand zal het feest der
Loofhutten zeven dagen den HEERE
zijn. a Ex. 23: 16. Num. 29: 12. Deut. 16: 15.

35. Op den eersten dag zal eene hei-

lige samenroeping zijn; geen dienst-

werk zult gij doen.

36. Zeven dagen zult gij den HEERE
vuuroffer offeren. «Op den achtsten dag
zult gij eene heilige samenroeping heb-

ben, en zult den HEERE vuuroffer of-

feren. Het is een verbodsdag; gij zult

geen dienstwerk doen. a Joh. 7: 37.

37. Dit zijn de gezette hoogtijden

des HEEREN, dewelke gij zult uitroe-

pen [tot] heilige samenroepingen, om
den HEERE vuuroffer, brandoffer, en
spijsoffer, slachtoffer, en drankoffers,

elk dagelijks op zijnen dag, te offeren;

38. Behalve de Sabbathen des HEE-
REN, en behalve uwe gaven, en behalve
alle uwe geloften, en behalve alle uwe
vrijwillige offers, dewelke gij den HEE-
RE geven zult.

39. Doch op den vijftienden dag der

zevende maand, als gij het inkomen
des lands zult ingegaderd hebben, zult

gij des HEEREN feest zeven dagen
vieren; op den eersten dag zal er

ruste zijn, en op den achtsten dag zal

er ruste zijn.
^

40. En op den eersten dag zult gij u
j

nemen takken, van schoon geboomte, '

palmtakken, en meien van dichte boo-

men, met beekwilgen, en zult voor het

aangezichte des HEEREN uws Gods
zeven dagen vroolijk zijn.

41. En gij zult dat feest den HEERE
zeven dagen in het jaar vieren. Het
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is eene eeuwige inzetiing voor uwe
geslachten. In de zevende maand zult

gij dat vieren,

42. Zeven dagen zult gij in de loof-

hutten wonen; alle inboorlingen in

Israël zullen in loofhutten wonen;
43. Opdat uwe geslachten weten, dat

Ik de kinderen Israels in loofhutten
heb doen wonen, als Ik hen uit Egyp-
teland uitgevoerd heb. Ik ben de HEE-
KE uw God.

44. Alzoo heeft Mozes de gezette

hoogtijden des HEEEEN tot de kinde-

ren Israels uitgesproken.

HET XXIV KAPITTEL.

En de HEERE sprak tot Mozes, zeg-

gende :

2. Gebied den kinderen Israels, dat
zij tot u brengen zuivere gestooten
olijfolie, voor den luchter, om de lam-
pen geduriglijk aan te steken.

3. Aaron zal die voor het aange-
zichte des HEEREN geduriglijk toerich-

ten, van den avond tot den morgen,
buiten het voorhangsel van het Getui-

genisse, in de Tente der samenkomst;
het is eene eeuwige inzetting voor uwe
geslachten.

4. Hij zal op den louteren kandelaar
die lampen voor het aangezichte des
HEEREN geduriglijk toerichten.

5. Gij zult ook meelbloem nemen,
en twaalf koeken daarvan bakken; van
twee tienden zal één koek zijn.

6. En gij zult ze in twee rijen leg-

gen, zes in eene rij, op de reine tafel,

voor het aangezichte des HEEREN.
7. En op elke rij zult gij zuiveren

wierook leggen, hetwelk den broode
ten gedenkoffer zal zijn; het is een
vuuroffer den HEERE.

8. Op eiken Sabbathdag geduriglijk
zal men dat voor het aangezichte des
HEEREN toerichten, vanwege de kin-
deren Israels, ten eeuwigen verbonde.

9. En «het zal van Aaron en van
zijne zonen zijn, die dat in de heilige

plaatse zullen eten; want het is voor
hem eene heihgheid der heiligheden
uit de vuurofferen des HEEREN, eene
eeuwige inzetting. aEx. 29:32.Lev.8:31.

1 Sam. 21: 6. Matth. 12: 4.

10. En er ging de zoon eener Israë-

lietische vrouwe uit, die, in het midden

der kinderen Israels, de zoon eens
Egyptischen mans was; en de zoon
dezer Israëlietische en een Israëlietisck

man twistten in het leger.

11. Toen lasterde de zoon der Isra-

ëlietische vrouwe uitdrukkelijk den
Naam, en vloekte. Daarom brachten
zij hem tot Mozes. De naam nu zijner

moeder was Schélomith, de dochter
van Dibri, van den stam Dan.

12. En zij legden hem in de gevan-
genisse, opdat hun, naar den mond
des HEEREN, verklaring geschieden
zoude.

13. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:

14. Breng den vloeker uit tot buiten
het leger, en allen, die het gehoord
hebben, zullen hunne handen op zijn

hoofd leggen; daarna zal hem de ge-

heele vergadering steenigen.

15. En tot de kinderen Israels zult

gij spreken, zeggende: Een ieder, als

hij zijnen God gevloekt zal hebben^
zoo zal hij zijne zonde dragen,

16. En wie den Naam des HEEREN
gelasterd zal hebben, zal zekerlijk ge-

dood worden;' de gansche vergadering
zal hem zekerlijk steenigen. Alzoo zal

de vreemdeling zijn, gelijk de inboor-

ling: als hij den Naam zal gelasterd

hebben, hij zal gedood worden.
17. En als iemand eenige ziel des

menschen zal verslagen hebben, hij zal

zekerlijk gedood worden.
18. Maar wie de ziel van een [stuk]

vee zal verslagen hebben, hij zal het

wedergeven, ziel voor ziel.

19. Als ook iemand aan zijnen naaste

een gebrek zal aangebracht hebben,

gelijk als hij gedaan heeft, zoo zal ook
aan hem gedaan worden:

20. Breuke voor breuke, «oog voor

oog, tand voor tand; gelijk als bijeen

gebrek eenen mensch zal aangebracht
hebben, zoo zal ook hem aangebracht
worden. « Ex. 21 : 24.

Deut. 19: 21. Matth. 5: 38.

21. Wie dan een [stuk] vee verslaat^

die zal het wedergeven ; maar wie een
mensch verslaat, die zal gedood wor-

den.

22. Eenerlei recht zult gij hebben;
zoo zal de vreemdeling zijn, als de in-

boorling; want Ik ben de HEERE uw
God.
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23. En Mozes zeide tot de kinderen
Israels, dat zij den vloeker tot buiten

het leger uitbrengen, en hem met stee-

nen steenigen zouden. En de kinderen
Israels deden, gelijk als de HEERE
Mozes geboden had.

HET XXV KAPITTEL.

V oorts sprak de HEERE tot Mozes
aan den berg Sinaï, zeggende:

2. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen: «Wanneer gij zult ge-

komen zijn in dat land, dat Ik u geve,

dan zal dat land rusten, eenen Sabbath
den HEERE. a Ex. 23: 10.

3. Zes jaren zult gij uwen akker be-

zaaien, en zes jaren uwen wijngaard
besnijden, en de inkomst daarvan in-

zamelen.
4. Doch in het zevende jaar zal voor

het land een Sabbath der ruste zijn,

een SabVjath den HEERE; uwen akker
ziüt gij niet bezaaien, en uw^en wijn-

gaard niet besnijden.

5. Wat van zelf van uwen oogst zal

gewassen zijn, zult gij niet inoogsten,

en de druiven uwer afzondering zult

gij niet afsnijden. Het zal een jaar der
ruste voor het land zijn.

6. En de [inkomst vcm] den Sabbath
des lands zal voor u tot spijze zijn;

voor u, en voor uwen knecht, en voor
uwe dienstmaagd, en voor uwen dag-
looner, en voor uwen bijwoner, die bij

11 als vreemdelingen verkeeren;
7. Mitsgaders voor uw vee, en voor

het gedierte, dat in uwen lande is,*^ zal

alle de inkomst daarvan tot spijze zijn.

8. Gij zult u ook tellen zeven jaarwe-
ken, zevenmaal zeven jaren; zoodat
de dagen der zeven jaarweken u negen
en veertig jaren zullen zijn.

9. Daarna zult gij in de zevende
maand, op den tienden der maand, de
bazuin des geklanks doen doorgaan;
op den Verzoendag zult gij de bazuin
doen doorgaan in uw gansche land.

10. En gij zult dat vijftigste jaar
heiligen, en vrijheid uitroepen in den
lande, voor alle zijne inwoners. Het zal

u een Jubeljaar zijn; en gij zult weder-
keeren een ieder tot zijne bezitting, en
zult wederkeeren een ieder tot zijn ge-

slacht.

11. Dit Jubeljaar zal u het vijftigste

jaar zijn. Gij zult niet zaaien, noch inoog-
sten wat van zelf daarin zal gewassen
zijn, noch ook [de druiven] der afzon-
deringen daarin afsnijden.

12. Want dat is het Jubeljaar, het
zal u heihg zijn; gij zult uit het veld
de inkomst daarvan eten.

13. In dat Jubeljaar zult gij ieder

tot zijne bezitting wederkeeren.
14. Daarom, wanneer gij aan uwen

naaste wat veilbaars verkoopen, of uit

de hand uws naasten koopen zult, dat
niemand de een den ander verdrukke.

15. Naar het getal der jaren, van het
Jubeljaar af, zult gij van uwen naaste
koopen, en naar het getal van de jaren
der inkomsten zal. hij het aan u ver-

koopen.
16. Naar de veelheid der jaren zult

gij zijnen koop vermeerderen, en naar
de weinigheid der jaren zult gij zijnen

koop verminderen, want hij verkoopt
aan u het getal der inkomsten.

17. Dat dan niemand zijnen naaste
verdrukke; maar vrees voor uwen God;
want Ik ben de HEERE uw God.

18. En doet mijne inzettingen, en
houdt mijne rechten, en doet ze; zoo

zult gij zeker wonen in den lande.

19. Èn het land zal zijne vrucht ge-

ven, en gij zult eten, tot verzadens
toe; en gij zult zeker daarin wonen,

20. En als gij zoudt zeggen: Wat
zullen wij eten in het zevende jaar?

zie, wij zullen niet zaaien, en onze in-

komst niet inzamelen;
21. Zoo zal Ik mijnen zegen gebie-

den over u in het zesde jaar, dat het

de inkomst voor drie jaren zal voort-

brengen.
22. Het achtste jaar nu zult gij zaai-

en, en zult van de oude inkomst eten,

tot het negende jaar toe. Totdat zijne

inkomst ingekomen is, zult gij het oude
eten.

23. Het land ook zal niet voor altoos

verkocht worden; want het land is

mijne, dewijl gij vreemdelingen en bij-

woners bij Mij zijt.

24. Daarom zult gij, in het gansche
land uwer bezitting, lossing voor het

land toelaten;

25. Wanneer uw broeder zal verarmd
zijn, en iets van zijne bezitting ver-

kocht zal hebben, zoo zal zijn losser,

die hem nabestaande is, komen, en zal
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het verkochte zijns broeders lossen.

26. En wanneer iemand geenen los-

ser zal hebben, maar zijne hand be-

komen, en hij gevonden zal hebben,
zooveel als genoeg is tot zijne los-

sing,

27. Dan zal hij de jaren zijner ver-

kooping rekenen, en het overschot zal

hij den man, wien hij het verkocht
had, weder uitkeeren, en zal weder tot

zijne bezitting komen.
28. Maar indien zijne hand niet ge-

vonden heeft, wat genoeg is, om aan
hem weder uit te keeren, zoo zal zijn

verkochte goed zijn in de hand van
deszelfs kooper tot het Jubeljaar toe;

maar in het Jubeljaar zal het uitgaan,
en hij zal tot zijne bezitting weder-
keeren.

29. Insgelijks, wanneer iemand een
woonhuis [m] eene bemuurde stad zal

verkocht hebben, zoo zal zijne lossing

zijn, totdat het jaar zijner verkooping
volkomen zal zijn; in een vol jaar zal

zijne lossing wezen.

30. Maar is het, dat het niet gelost
wordt, tegen dat hem het geheele jaar
zal vervuld zijn, zoo zal dat huis, het-

welk in die stad is, die eenen muur
heeft, voor altoos blijven aan hem,
die dat gekocht heeft, onder zijne ge-

slachten; het zal in het Jubeljaar niet
uitgaan.

31. Doch de huizen der dorpen, die

rondom geenen muur hebben, zullen
als het veld des lands gerekend wor-
den; daarvoor zal lossing zijn, en zij

zullen in het Jubeljaar uitgaan.

32. Aangaande de steden der Levie-
ten, [en] de huizen der steden hunner
bezitting; de Levieten zullen eene eeuwi-
ge lossing hebben.

33. En als men onder de Levieten
lossing zal gedaan hebben, zoo zal de
koop van het huis, en van de stad zij-

ner bezitting, in het Jubeljaar uitgaan;
want de huizen van de steden der Le-
vieten zijn hunne bezitting in het mid-
den der kinderen Israels.

34. Doch het veld van de voorstad
hunner steden zal niet verkocht wor-
den; want het is eene eeuwige bezit-

ting voor hen.
35. En als uw broeder zal verarmd

zijn, en zijne hand blJ u wankelen zai,

zoo zult gij hem «ondersteunen, [zelfs]

eenen vreemdeling en bijwoner, opdat
hij bij u leve.

36. Gij zult «geen woeker noch over-

winste van hem nemen ; maar gij zult

vreezen voor uwen God, opdat uw broo-

der bij U leve, a Ex. 22: 25. Deut 23: 19-

Spr. 28: 8. Ezech. 18: 8; 22: 12.

37. Uw geld zult gij hem niet op
woeker geven, en gij zult uwe spijze

niet op overwinste geven.
38. Ik ben de HEERE uw God, die

u uit Egypteland gevoerd heb, om u
het land Kanaan te geven, opdat Ik u
tot een God zij.

39. «Desgelijks, wanneer uw broe-

der bij u zal verarmd zijn, en zich aan
u verkocht zal hebben, gij zult hem
niet doen dienen den dienst van eenea
slaaf, a Ex. 21 : 2. Deut. 15 : 12. Jer. 34 r 14.

40. Als een daglooner, als een bij-

woner zal hij bij u zijn; toi het Jubel-

jaar zal hij bij u dienen.

41. Dan zal hij van u uitgaan, hij,

en zijne kinderen met hem; en hij zal

tot zijn geslacht wederkeeren, en tot

de bezitting zijner vaderen wederkeereiL
42. Want zij zijn mijne dienstknech-

ten, die Ik uit Egypteland uitgevoerd

heb; zij zullen niet verkocht worden,
gelijk men eenen slaaf verkoopt.

43. «Gij zult geene heerschappij over

hem hebben met wreedheid, maar gij

zult vreezen voor uwen God.
a Eph. 6: 9. Col. 4: l.^;

44. Aangaande uwen slaaf of uwe
slavin, die gij zult hebben, die zullen

van de volkeren zijn, die rondom u
zijn; van die zult gij een slaaf of sla-

vin koopen,
45. Gij zult ze ook koopen van de

kinderen der bijwoners, die bij u als

vreemdelingen verkeeren, uit hen ea
uit hunne geslachten, die bij u zullen

zijn, die zij in uwen lande zullen ge-

wonnen hebben; en zij zullen u tot

eene bezitting zijn.

46. En gij zult u tot bezitters over

hen stellen voor uwe kinderen na u,

opdat zij de bezitting erven
;
gij zult ze

in eeuwigheid doen dienen. Maar over

uwe broeders, de kinderen Israels, een

» De Staten-0verzetting heeft: vasthouden,
d. i. maken dat hij niet bezwijke, een denkbeeld,
waaraan ook ons woord: ondersteunen zij-

nen oorsprong ontleent.
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iegelijk over zijnen broeder, gij zult

over hem geen e heerschappy hebben
met wreedheid.

47. En wanneer de hand eens vreem-
delings en bijwoners, die bij u is, [wat]

bekomen zal hebben, en uw broeder,

die bij hem is, verarmd zal zijn, dat
hij zich aan den vreemdeling, den bij-

woner, die bij u is, of aan den stam
van het geslacht des vreemdelings zal

verkocht hebben;
48. Nadat hij zich zal verkocht heb-

ben, zal er lossing voor hem zijn; één
van zijne broederen zal hem lossen.

49. Of zijn oom, of de zoon zyns
eoms zal hem lossen, of die uit de
naasten zijns vleesches van zijn ge-

slacht is, zal hem lossen. Of heeft

zijne hand wat bekomen, dat hij zich-

zelven losse.

50. En hij zal met zijnen kooper
rekenen van dat jaar af, dat hij zich

aan hem verkocht heeft, tot het Jubel-

jaar toe; alzoo dat het geld zijner ver-

kooping zal zijn naar het getal der
jaren; naar de dagen eens daglooners
zal het met hem zijn.

51. Indien nog vele van die jaren
zijn, naar die zal hij tot zijne lossing
van het geld, waarvoor hij gekocht is,

wedergeven.
52. En indien er nog «weinige van

die jaren overgebleven zijn, tot aan
het Jubeljaar, zoo zal hij met hem re-

kenen; naar zijne jaren zal hij zijne

lossing wedergeven.
53. Als een daglooner zal hij van

jaar tot jaar bij hem zijn; men zal

over hem geene heerschappij hebben
met wreedheid voor uwe oogen.

54. En is het, dat hij hierdoor niet

gelost wordt, zoo zal hij in het Jubel-

jaar uitgaan, hij en zijne kinderen met
hem.

55. Want de kinderen Israels zijn

Mij dienstknechten; mijne dienstknech-
ten zijn zij, die Ik uit Egypieland uit-

gevoerd heb. Ik ben de HEERE uw
God.

HET XXVI KAPITTEL.

(jij «zult ulieden geene afgoden maken
;

nocli gesneden beeld, noch opgericht
beeld zult gij u stellen, noch gebeel-

den steen in uwen lande zetten, om u
.

daarvoor te buigen: want Ik ben de
HEERE uw God.

a Ex. 20: 4. Deut. 5: 8; 16: 22. Ps. 97; 7.

2. Mijne Sabbathen zult gij houden,
«en mijn Heiligdom zult gij vreezen. Ik
ben de HEERE. a Lev. 19: 30.

o. «Indien gij in mijne inzettingen

wandelen, en mijne geboden houden,
en die doen zult; a Deut. 28: l, enz.

4. Zoo zal Ik uwe regens geven op
hunnen tijd; en het land zal zijne in-

komst geven, en het geboomte des velds
zal zijne vrucht geven.

5. En de dorschtijd zal u reiken tot

den wijnoogst, en de wijnoogst zal rei-

ken tot den zaaitijd; en gij zult uw
brood eten «tot verzadens toe; en gij

zult zeker in uwen lande wonen.
a Lev. 25: 19.

6. Ook zal Ik vrede geven in den
lande, «dat gij zult te slapen hggen, en
er niemand zij, die *[t(] verschrikke; en
Ik zal het boos gedierte uit den lande
doen ophouden, en het zwaard zal door
uw land niet doorgaan, a Job ii: is, 19.

7. En gij zult uwe vijanden vervol-

gen; en zij zullen voor uw aangezicht
door het zwaard vallen.

8. «Vijf uit u zullen honderdl vervol-

gen, en honderd uit u zullen tien dui-

zend vervolgen ; en uwe vijanden zullen

voor uw aangezicht door het zwaard
vallen. a Joz. 23: 10.

9. En Ik zal Mij tot u wenden, en
zal u vruchtbaar maken, en u verme-
nigvuldigen; en mijn verbond zal Ik

met u bevestigen.

10. En gij zult het oude, dat oud
geworden is, eten; en het oude zult

gij vanwege het nieuwe uitbrengen.

11. «En Ik zal mijnen Tabernakel
in het midden van u zetten; en mijne
ziel zal van u niet walgen.

a Ezech. 37: 26. 2 Cor. 6: 16.

12. En • Ik zal in het midden van u
wandelen, en zal u tot een God zijn;

en gij zult Mij tot een volk zijn.

13. Ik ben de HEERE uw God, die

u uit der Egyptenaren land uitgevoerd

heb, opdat gij hunne slaven nietzoudt
zijn; en Ik heb de disselboomen uws
juks verbroken, en heb u doen rechtop

gaan.

« U is hier ingevoegd, omdat verschrik-
ken bedoeld is in den zin van doen verschrik-
ken.
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14. «Maar indien gij Mij niet zult hoo-

ren, en alle deze geboden niet zult doen
;

a Deut. 28: 15. Klaagl. 2: 17. Mal. 2: 2.

15. En zoo gij mijne inzettingen zult

smadelijk verwerpen, en zoo uwe ziele

van mijne rechten zal walgen, dat gij

niet doet alle mijne geboden, om mijn
verbond te vernietigen;

16. Dit zal Ik u ook doen, dat Ik
over u stellen zal verschrikking, tering,

en koorts, die de oogen verteren, en
de ziel pijnigen; gij zult ook uw zaad
te vergeefs zaaien, en uwe vijanden
zullen dat opeten.

17. Daartoe zal Ik mijn aangezichte
tegen ulieden zetten, dat gij geslagen

zult worden voor het aangezichte uwer
vijanden; en uwe haters zullen overu
heerschappij hebben, en «gij zult vlieden,

als u niemand vervolgt. a Spr. 28: i.

18. En zoo gij Mij tot deze dingen
toe nog niet hooren zult. Ik zal nog
daartoe doen, om u zevenvoudiglijk
over uwe zonden te tuchtigen.

19. Want Ik zal de hoovaardigheid
uwer kracht verbreken, en zal uwen
hemel als ijzer maken, en uw aarde als

koper.

20. En uw macht zal ij dellij k verdaan
worden, en uw land zal zijne inkomst
niet geven, en het geboomte des lands
zal zijne vrucht niet geven.

21. En zoo gij met Mij [in] tegenheid
wandelen zult, en Mij niet zult willen
hooren, zoo zal Ik over u, naar uwe
zonden, zevenvoudiglijk slagen toedoen.

22. Want Ik zal onder u zenden het
gedierte des velds, hetwelk uberooven,
en uw vee uitroeien, en u verminderen
zal; en uwe wegen zullen woest worden.

23. Indien gij nog door deze dingen
Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met
Mü [in] tegenheid wandelen;

24. Zoo zal Ik ook «met u in tegen-
heid wandelen, en Ik zal u ook zeven-
voudiglijk over uwe zonden slaan.

a 2 Sam. 22: 27. Ps. 18: 27.

25. Want Ik zal een zwaard over u
brengen, dat de wrake des verbonds
wreken zal, zoodat gij in uwe steden
vergaderd zult worden; dan zal Ik de
pest in het midden van u zenden, en
gij zult in de hand des vijands overge-
geven worden.

26. Als Ik u den staf des broods zal

gebroken hebben, dan zullen tien vrou-

wen uw brood in éénen oven bakken,
en zullen uw brood bij het gewicht we-
dergeven; en gij zult eten, maar niet

verzadigd worden.
27. Als gij ook hierom Mij niet hoo-

ren zult, maar met Mij wandelen zult

in tegenheid;
28. Zoo zal Ik ook met u in heet-

grimmige tegenheid wandelen, en Ik zal

u ook zevenvoudiglijk over uwe zonden
tuchtigen.

29. «AVant gij zult het vleesch uwer
zonen eten, en het vleesch uwer doch-
teren zult gij eten. a Deut. 28: 53.

2 Kon. 6: 28. Klaagl. 4: 10.

30. En Ik zal uwe hoogten verderven,
en «uwe zonnebeelden uitroeien, en zal

uwe doode lichamen op de doode licha-

men uwer drekgoden werpen; en mijne
ziele zal van u walgen, a 2 Kron. 34: 7.

81. En Ik zal uwe steden eene woes-
tijn maken, en uwe Heiligdommen ver-

woesten; en Ik zal uwen liefelijken

reuk niet rieken.

32. Ja Ik zal dat land verwoesten;
dat uwe vijanden, die daarin zullen wo-
nen, zich daarover ontzetten zullen.

33. Daartoe zal Ik u onder de heide-

nen verstrooien, en een zwaard achter
u uittrekken ; en uw land zal woest, en
uwe steden zullen eene woestyn zijn.

34. Dan zal het land aan zijne aSab-

bathen een welgevallen hebben, alle de
dagen der verwoesting, en gij zult in
het land uwer vijanden zijn; dan zal

het land rusten, en aan zijne Sabbathen
een welgevallen hebben, a Lev. 25: 2.

35. Alle de dagen der verwoesting zal

het rusten, overmits het niet rustte in

uwe Sabbathen, als gij daarin woondet.
36. En aangaande de overgeblevenen

onder u, Ik zal in hun harte eene wee-
kigheid in de landen hunner vijanden
laten komen ; zoodat het geruisch eens
gedrevenen blads hen jagen zal, en zij

zullen vlieden, gelijk men vliedt voor
een zwaard, en zullen vallen, waarnie-
mand is, die jaagt.

37. En zij zullen de een op den an-
der als voor het zwaard vallen, waar
niemand is, die jaagt; en gij zult voor
het aangezicht uwer vijanden niet kun-
nen bestaan.

38. Maar gij zult omkomen onder de
heidenen, en het land uwer vijanden
zal u verteren.
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39. En de overgeblevenen onder ii

zullen om hunne ongerechtigheid in

de landen uwer vijanden uitteren; ja

ook om de ongerechtigheden hunner
vaderen zullen zij met hen uitteren.

40. Dan zullen zij hunne ongerech-
tigheid belijden, en de ongerechtigheid
hunner vaderen, met hunne overtre-

dingen, waarmede zij tegen Mij over-

treden hebben; en ook, dat zij met Mij

in tegenheid gewandeld hebben;
41. Dat Ik ook met hen in tegenheid

gewandeld, en hen in het land hunner
vijanden gebracht zal hebben. Zoo
dan hun onbesneden hart gebogen
wordt, en zij dan aan de straffe hun-
ner ongerechtigheid een welgevallen
hebben,

42. Dan zal Ik gedenken aan mijn
verbond [met] Jakob, en ook aan mijn
verbond [met] Izak, en ook aan mijn
verbond [met] Abraham zal Ik geden-

ken ; en aan het land zal Ik gedenken
;

4b. Als het land om hunnentwille
zal verlaten zijn geweest, en aan zijne

Sabbathen een welgevallen gehad heb-

ben, wanneer het om hunnentwille
verwoest was, en zij aan de straffe

hunner ongerechtigheid een welgeval-
len zullen gehad hebben ; daarom, en
omdat zij mijne rechten hadden verwor-
pen, en hunne ziele van mijne inzet-

tingen gewalgd had.
44. En hierenboven is dit ook: als

zij in het land hunner vijanden zullen
zijn, «zal Ik hen niet verwerpen, en
van hen niet walgen, om een einde
van hen te maken, vernietigende mijn
verbond met hen; want Ik ben de
HEERE hun God.

a Deut. 4: 31. Rora. 11: 1, 26, enz.

45. Maar Ik zal hun [ten beste] ge-

denken aan het verbond der voorou-
deren, die Ik uit Egypteland voor de
oogen der heidenen uitgevoerd heb,

opdat Ik hun tot eenen God ware. Ik
ben de HEERE.

46. Dit zijn die inzettingen, en die

rechten, en die wetten, dewelke de
HEERE gegeven heeft tusschen Zich
en tusschen de kinderen Israels, op den
berg Sinaï, door de hand van Mozes.

HET XXVII KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende:

2. Spreek tot de kinderen Israels, en
zeg tot hen: Wanneer iemand eene
gelofte zal afgezonderd hebben, naar
uwe schatting zullen de zielen des
HEEREN zijn.

3. Als uwe schatting van eenen man
zal zijn van twintig jaar oud, tot eenen^
die zestig jaar oud is, dan zal uwe
schatting zijn van vijftig Sikkelen zil-

vers, naar den Sikkel des heiligdoms.
4. Maar is het eene vrouw, dan zal

uwe schatting zijn dertig Sikkelen.
5. En is het van eenen, die vijfjaar

oud is, tot eenen, die twintig jaar oud
is, zoo zal uwe schatting van eenen
man twintig Sikkelen zijn, en voor
eene vrouw tien Sikkelen.

6. Maar is het van eenen, die eene
maand oud is, tot eenen, die vijf jaar
oud is, zoo zal uwe schatting van
eenen man zijn vijf Sikkelen zilvers,

en uwe schatting over eene vrouw zal

zijn drie Sikkelen zilvers.

7. En is het van eenen, die zestig

jaar oud is, en daarboven, is het een
man, zoo zal uwe schatting zijn vijftien

Sikkelen, en voor eene vrouw tien Sik-

kelen.

8. Maar zoo hij armer is, dan uwe
schatting, zoo zal hij zich voor het
aangezicht des priesters zetten, opdat
de priester hemi schatte; naar dat de
hand desgenen, die de gelofte gedaan
heeft, zal kunnen bekomen, zal de
priester hem schatten.

9. En indien het een beest is, waar-
van men den HEERE offerande offert:

al wat hij daarvan den HEERE zal

gegeven hebben, zal heilig zijn.

10. Hij zal niet verruilen, noch het

verwisselen, een goed voor een kwaad^
of een kwaad voor een goed. Indien

hij nochtans een beest voor een beest

eenigszins verwisselt, zoo zal dit, en
hetgene daarvoor verwisseld is, hei-

lig zijn.

11. En indien het eenig onrein beest

is , van hetwelk men den HEERE geene
offerande offert, zoo zal hij dat beest

voor het aangezicht des priesters zetten.

12. En de priester zal dat schatten^

naar dat het goed of kwaad is; naar
uwe schatting, priester, zoo zal het zijn.

13. Maar indien hij het immers los-

sen zal, zoo zal hij het vijfde deel er

van boven uwe schatting toedoen.



LEVITICUS XXVII. 153

14. En wanneer iemand zijn huis

zal geheiligd hebben, dat het den HEE-
KE heilig zij, zoo zal de priester dat

schatten, naar dat het goed of kwaad
is; gelijk als de priester dat geschat
zal hebben, zoo zal het *blijven staan.

15. En indien hij, die het geheiligd

heeft, zijn huis zal lossen, zoo zal hij

een vijfde deel des gelds uwer schat-

ting daarboven toedoen; zoo zal het

zijne zijn.

16. Indien ook iemand van den akker
zijner bezitting den HEERE wat ge-

heiligd zal hebben, zoo zal uwe schat-

ting zijn naar zijn zaad ; een Homer
gerstenzaad zal zijn op vijftig Sikkelen
zilvers.

17. Indien hij zijnen akker van het

Jubeljaar af geheiligd zal hebben, zoo
zal het naar uwe schatting blijven

staan.

18. Maar zoo hij zijnen akker na het
Jubeljaar geheiligd zal hebben, dan zal

hem de priester het geld rekenen, naar
de jaren, die nog overig zijn tot het

Jubeljaar; en het zal van uwe schatting
afgetrokken worden.

19. En indien hij, die den akker ge-

heiligd heeft, dien ganschelijk lossen

zal, zoo zal hij een vijfde deel des gelds

uwer schatting daarboven toedoen, en
hij zal hem verblijven.

20. En indien hij dien akker niet zal

lossen, of indien hij dien akker aan
eenen anderen man verkocht heeft, zoo
zal hij niet meer gelost worden.

21. Maar die akker, nadat hij in het
Jubeljaar zal uitgegaan zijn, zal den
HEERE heilig zijn, als een verbannen
akker; de bezitting daarvan zal des
priesters zijn.

22. En indien hij den HEERE eenen
akker heeft geheiligd, dien hij gekocht
heeft, en die niet is van den akker zijner

bezitting;

23. Zoo zal de priester hem rekenen
de som uwer schatting tot het Jubel-
jaar; en hij zal op den dagzelven uwe
schatting geven, eene heiligheid den
HEERE.

* Stat.-Overz. : stand hebben, d. w. z. geene
verandering meer ondergaan.

24. In het Jubeljaar zal die akker
wederkomen tot dien, van wien hij

hem gekocht had; tot hem, wiens de
bezitting van dat land was.

25. Al uwe schatting nu zal naar
den Sikkel des heiligdoms geschieden.

«De Sikkel zal zijn van twintig Géra.
a Ex. 30: 13. Num. 3: 47. Ezech. 45: 12.

26. «Maar het eerstgeborene, dat den
HEERE van een beest eerst geboren
wordt, dat zal niemand heiligen; hetzij

een rund, of [stuk] klein vee, het is

des HEEREN.
a Ex. 13: 2; 22: 29; 34: 19. Num. 3: 13; 8: 17.

27. Doch is het van een onrein beest,

hij zal dat lossen naar uwe schatting,
en zal zijn vijfde deel daarboven toe-

doen; en indien het niet gelost wordt,
zoo zal het verkocht worden, naar uwe
schatting.

28. «Evenwel niets, dat verbannen
is, dat iemand den HEERE zal ver-

bannen hebben, van al hetgene dat hij

heeft, van een mensch, of een beest,

of van den akker zijner bezitting, zal

verkocht noch gelost worden. Al wat
verbannen is, zal den HEERE eene
heiligheid der heiligheden zijn.

a Joz. 6: 18; 7: 13. enz.

29. Al wat verbannen is, dat van de
menschen zal verbannen zijn, zal niet

gelost worden; het zal zekerlijk gedood
worden.

30. Ook alle tienden des lands, van
het zaad des lands, van de vrucht van
het geboomte, zijn des HEEREN; zy
zijn den HEERE heilig.

31. Maar zoo iemand van zijne tien-

den immers iets lossen zal, hij zal zijn

vijfde deel daarboven toedoen.
32. Aangaande alle de tienden van

runderen en klein vee, alles wat onder
de roede zal doorgaan, het tiende zal

den HEERE heilig zijn.

33. Hij zal tusschen het goede en
het kwade niet onderzoeken; hij zal

het ook niet verwisselen. Maar indien

hij dat immers verwisselen zal, zoo zal

dit, en wat daarvoor verwisseld is,

heilig zijn; het zal niet gelost worden.
34. Dit zijn de geboden, die de HEE-

RE Mozes geboden heeft, aan de kin-

deren Israels, op den berg Sinaï.
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HET I KAPITTEL.

V oorts sprak de HEERE tot Mozes, in

de woestijn Sinaï, in de Tente der sa-

menkomst, op den eersten der tweede
maand, in het tweede jaar, nadat zij

uit Egypteland uitgetogen waren, zeg-

gende:
2. «Neemt op de somme van de ge-

heele vergadering der kinderen Israels,

naar hunne geslachten, naar het huis
hunner vaderen, in het getal der na-

men van al wat mannelijk is, hoofd
voor hoofd; a Ex. 30: 12.

3. Van twintig jaar oud en daarbo-
ven, allen die ten heire in Israël uit-

trekken, die zult gij tellen naar hunne
heiren, gij, en Aiiron.

4. En met ulieden zullen zijn van
eiken stam één man, die een hoofd-
man is over zijner vaderen huis.

5. Deze zijn nu de namen der man-
nen, die bij u staan zullen: Van Ru-
ben: Elizur. de zoon van Sedéür.

6. Van Simeon: Selümiël, de zoon
van Zurisaddai.

7. Van Juda: Nahésson, de zoon van
Amminadab.

8. Van Issaschar: Nethaneël, de zoon
van Zühar.

9. Van Zebulon: Eliab, de zoon van
Hélon.

10. Van de kinderen Jozefs: van
Ephraïm : Elisama, de zoon van Am-
mihud; van Manasse: Gamaliel, de
zoon van Pedazur.

11. Van Benjamin: Abidan, de zoon
van Gideóni.

12. Van Dan: Ahië'zer, de zoon van
Ammisaddai.

13. Van Aser: Pagiël, de zoon van
O'chran.

14. Van Gad: Eljasaph, de zoon van
Déhuël.

15. _ Van Naphthali: Ahira, de zoon
van Énan.

16. Deze waren de geroepenen der ver-

gadering, de oversten der stammen
hunner vaderen; zij waren de hoofden
der duizenden van Israël.

17. Toen namen Mozes en Aaron die

mannen, welke met namen uitgedrukt
zijn.

18. En zij verzamelden de geheele
vergadering op den eersten dag der twee-
de maand; en die verklaarden hunne
afkomst naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

de namen van die twintig jaar oud was
en daarboven, hoofd voor hoofd.

19. Gelijk als de HEERE Mozes ge-

boden had, zoo heeft hij ze geteld iti

de woestijn Sinaï.

20. Zoo waren de zonen Rubens, des
eerstgeborenen Israels, hunne geboor-

ten naar hunne geslachten, naar het huis
hunner vaderen, in het getal der na-

men, hoofd voor hoofd, al wat man-
nelijk was, van twintig jaar oud en
daarboven, allen, die ten heire uittrok-

ken:
21. Hunne getelden van den stam

van Ruben waren zes en veertig dui-

zend en vijf honderd.
22. Van de zonen Simeons, hunne

geboorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, zijne getel-

den, in het getal der namen, hoofd
voor hoofd, al wat mannelijk was, van
twintig jaar oud en daarboven, allen

die ten heire uittrokken:

23. Hunne getelden van den stam
van Simeon waren negen en vijftig dui-

zend en drie honderd.
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24. Van de zonen Gads, hunne geboor-

ten, naar hunne geslachten, naar het

huis hunner vaderen, in het getal der

namen, van twintig jaar oud en daar-

boven, allen die ten heire uittrokken,

25. Waren hunne getelden van den
stam van Gad vijf en veertig duizend
en zes honderd en vijftig.

26. Van de zonen van Juda, hunne
geboorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

der namen, van twintig jaar oud en
daarboven, allen die ten heire uittrok-

ken,

27. Waren hunne getelden van den
stam van Juda vier en zeventig dui-

zend en zes honderd.
28. Van de zonen Issaschars, hunne

geboorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

der namen, van twintig jaar oud en
daarboven, allen die ten heire uittrok-

ken,
29. Waren hunne getelden van den

stam van Tssaschar vier en vijftigdui-

zend en vier honderd.
30. Van de zonen Zebulons, hunne

geboorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

der namen, van twintig jaar oud en
daarboven, allen die ten heire uittrokken,

31. Waren hunne getelden van den
stam van Zebulon zeven en vijftigdui-

zend en vier honderd.
32. Van de zonen Jozefs : van de zo-

nen Ephraïms, hunne geboorten, naar
hunne geslachten, naar het huis hunner
vaderen, in het getal der namen, van
twintig jaar oud en daarboven, allen die

ten heire uittrokken,

38. Waren hunne getelden van den
stam van Ephraïm veertig duizend en
vijf honderd.

34. Van de zonen van Manasse, hun-
ne geboorten, naar hunne geslachten,
naar het huis hunner vaderen, in het
getal der namen, van twintig jaar oud
en daarboven, allen die ten heire uit-

trokken,
35. Waren hunne getelden van den

stam van Manasse twee en dertig dui-

zend en twee honderd.
36. Van de zonen Benjamins, hunne

geboorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

der namen, van twintig jaar oud en

daarboven, allen die ten heire uittrok-

ken,
37. Waren hunne getelden van dea

stam van Benjamin vijf en dertigdui-

zend en vier honderd.
38. Van de zonen Dans, hunne ge-

boorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

der namen, van twintig jaar oud ea
daarboven, allen die ten heire uittrok-

ken,
39. Waren hunne getelden van den

stam van Dan twee en zestig duizend
en zeven honderd.

40. Van de zonen Asers, hunne ge-

boorten, naar hunne geslachten, naar
het huis hunner vaderen, in het getal

der namen, van twintig jaar oud en
daarboven, allen die ten heire uittrok-

ken,
41. Waren hunne getelden van dea

stam van Aser een en veertig duizend
en vijf honderd.

42. [Van] de zonen Naphthali's, hun-
ne geboorten, naar hunne geslachten,

naar het huis hunner vaderen, in het

getal der namen, van twintig jaar oud
en daarboven, allen die ten heire uit-

trokken,
43. Waren hunne getelden van den

stam van Naphthali drie en vijftig dui-

zend en vier honderd.
44. Deze zijn de getelden, welke Mo-

zes geteld heeft, en Aaron, en de over-

sten van Israël; twaalf mannen waren
zij, elk één over het huis zijner va-

deren.

45. Alzoo waren alle de getelden der

zonen Israels, naar het huis hunner
vaderen, van twintig jaar oud en daar-

boven, allen die in Israël ten heire uit-

trokken,
46. Alle de getelden dan waren «zes

honderd duizend, en drie duizend, en
vijf honderd, en vijftig. a Ex. 38: 26.

47. Maar de Levieten, naar den stam
hunner vaderen, werden onder hen niet

geteld.

48. Want de HEERE had tot Mozes
gesproken, zeggende:

49. Alleen den stam van Levi zult

gij niet tellen, noch hunne somme op-

nemen, onder de zonen Israels.

50. Maar gij, stel de Levieten over

den Tabernakel der Getuigenisse, en
over al zijn gereedschap, en over alles
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wat daartoe behoort. Zij zullen den Ta-
bernakel dragen en al zijn gereedschap;
en zij zullen dien bedienen ; en zij zul-

len zich rondom den Tabernakel legeren.

51. En als de Tabernakel zal optrek-

ken, de Levieten zullen hem afnemen
;

en wanneer de Tabernakel zich lege-

ren zal, zullen de Levieten hem oprich-

ten; en de vreemde, die daar bijkomt,
zal gedood worden.

52. En de kinderen Israels zullen

zich legeren, een iegelijk bij zijn leger,

en een iegelijk bij zijne banier, naar
hunne heiren.

53. Maar de Levieten zullen zich le-

geren rondom den Tabernakel der Ge-
tuigenisse, opdat geene verbolgenheid
over de vergadering der kinderen Isra-

els zij ; daarom zullen de Levieten de
wacht van den Tabernakel der Getui-

genisse waarnemen.
54. Zoo deden de kinderen Israels

;

naar alles, wat de HEERE Mozes ge-

boden had, zoo deden zij.

HET II KAPITTEL.

En de HEERE sprak tot Mozes en tot

Aaron, zeggende:
2. De kinderen Israels zullen zich

legeren, een ieder onder zijne banier,

naar de teekenen van het huis hunner
vaderen; rondom tegenover de Tente
der samenkomst zullen zij zich legeren.

3. Die zich nu legeren zullen oost-

waarts, tegen den opgang, zal zijn de
banier des legers van Juda, naar hun-
ne heiren; en Nahésson, de zoon van
Amminadab, zal de overste der zonen
van Juda zijn.

• 4. Zijn heir nu en hunne getelden
waren vier en zeventig duizend en zes
honderd.

5. En nevens hem zal zich legeren
de stam van Issaschar; en Nethaneël,
de zoon van Zühar, zal de overste der
zonen Issaschars zijn.

6. Zijn heir nu en zijne getelden wa-
ren vier en vijftig duizend en vier

honderd.
7. [Daartoe] de stam van Zebulon;

en Elïab, de zoon van Hélon, zal de
overste der zonen Zebulons zijn.

8. Zijn heir nu en zijne getelden wa-
ren zeven en vyftig duizend en vier

Èonderd.

9. Alle de getelden des legers van
Juda waren honderd duizend, en zes
en tachtig duizend, en vier honderd,
naar hunne heiren. Zij zullen vooraan
optrekken.

10. De banier des legers van Ruben,
naar hunne heiren, zal tegen het zui-

den zijn; en Elïzur, de zoon van Sedé-
ür, zal de overste der zonen Rubens
zijn.

11. Zijn heir nu en zijne getelden
waren zes en veertig duizend en vijf

honderd.
12. En nevens hem zal zich legeren

de stam van Simeon; en Selümiël, de
zoon van Zurisaddai, zal de overste der
zonen Simeons zijn.

13. Zijn heir nu en hunne getelden
waren negen en vijftig duizend en drie

honderd.
14. Daartoe de stam van Gad; en

Éljasaph, de zoon van Réhuël, zal de
overste der zonen Gads zijn.

15. Zijn heir nu en hunne getelden
waren vijf en veertig duizend en zes
honderd en vijftig.

16. Alle de getelden in het leger

van Ruben waren honderd duizend, en
een en vijftig duizend, en vier honderd,
en vijftig, naar hunne heiren. En zy
zullen de tweede optrekken.

17. Daarna zal de Tente der samen-
komst optrekken, met het leger der
Levieten in het midden der legers. Ge-

lijk als zij zich legeren zullen, alzoo

zullen zij optrekken, een iegelijk aan
zijne plaatse, naar hunne banieren.

18. De banier des legers van Ephra-
ïm, naar hunne heiren, zal tegen het
westen zijn; en Elisama, de zoon van
Ammihud, zal de overste der zonen
Ephraïms zijn.

19. Zijn heir nu en hunne getelden

waren veertig duizend en vijf hon-

derd.

20. En nevens hem de stam van Ma-
nasse; en Gamaliel, de zoon van Pe-

dazur, zal de overste der zonen van
Manasse zijn.

21. Zijn heir nu en hunne getelden

waren twee en dertig duizend en twee
honderd.

22. Daartoe de stam van Benjamin;
en Abidan, de zoon van Gideóni zal de
overste der zonen Benjamins zijn.

23. Zijn heir nu en hunne getelden
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waren vijf en dertig duizend en vier

honderd.
24. Alle de getelden in het leger van

Ephraïm vaaren honderd en acht dui-

zend en één honderd, naar hunne hei-

ren. En zy zullen de derde optrekken.

25. De banier des legers van Dan
zal tegen het noorden zijn, naar hunne
heiren; en Ahié'zer, de zoon van Am-
mïsaddai, zal de overste der zonen
Dans zijn.

26. Zijn heir nu en hunne getelden

waren twee en zestig duizend en zeven
honderd.

27. En nevens hem zal zich legeren

de stam van Aser; en Pagiël, de zoon
van O'chran, zal de overste der zonen
Asers zijn.

28. Zijn heir nu en hunne getelden

waren een en veertig duizend en vijf

honderd.
29. Daartoe de stam van Naphthali;

en Ahüa, de zoon van E'nan, zal de

overste der zonen van Naphthali zijn.

30. Zijn heir nu en hunne getelden

waren drie en vijftig duizend en vier

honderd.
31. Alle de getelden in het leger van

Dan waren honderd duizend, en zeven
en vijftig duizend, en zes honderd. In

het achterste zullen zij optrekken, naar
hunne banieren.

32. Deze zijn de getelden van de kin-

deren Israels, naar het huis hunner
vaderen. Alle de getelden der legers

naar hunne heiren, waren «zes honderd
duizend, en drie duizend, en vijf hon-
derd, en vijftig. « Ex. 38: 26. Num. 1:46.

33. Maar de Levieten werden niet

geteld onder de zonen Israels, «gelijk

als de HEERE Mozes geboden had.
a Num. 1: 48, 49.

34. En de kinderen Israels deden naar
alles, wat de HEERE Mozes geboden
had; zoo legerden zij zich naar hunne
banieren, en zoo trokken zij op, een
iegelijk naar zijne geslachten, naar het
huis zijner vaderen.

HET III KAPITTEL.

D it nu zijn de geboorten van Aaron
en van Mozes, ten dage [als] de HEE-
RE met Mozes gesproken heeft op den
berg Sinaï.

2. En dit zijn de namen der zonen

Acïrons: «de eerstgeborene. Nadab, daar-

na Abïhu, Eleazar en I'thamar.
a Ex. 6 22.

3. Dit zijn de namen der zonen Aarons,
der priesteren, die gezalfd waren, wel-

ker hand men gevuld had, om het

priesterambt te bedienen.

4. «Maar Nadab en Abi'hu stierven

voor het aangezichte des HEEREN, als

zij vreemd vuur voor het aangezichte
des HEEREN in de woestijn Sinaï

brachten, en hadden geene kinderen;
doch Eleazar en I'thamar bedienden
het priesterambt voor het aangezicht
huns vaders Aarons. a Lev. lO: i, 2, enz.

Num. 2C: 61. 1 Kron. 24: 2.

5. En de HEERE sprak tot Mozes
zeggende:

6. «Doe den stam van Levi naderen,
en stel hem voor het aangezicht des
priesters Aarons, opdat zij hem dienen;

a Num. 16: 9; 18: 2.

7. En dat zij waarnemen zijne wacht,
en de wacht der geheele vergadering,

voor de Tente der samenkomst, om den
dienst des Tabernakels te bedienen;

8. En dat zij al het gereedschap van
de Tente der samenkomst, en de wacht
der kinderen Israels waarnemen, om
den dienst des Tabernakels te bedienen.

9. Gij ZLilt dan aan Aaron en zijne

zonen de Levieten geven; zij zijn ge-

geven, zij zijn hem gegeven uit de kin-

deren Israels.

10. Maar Aaron en zijne zonen zult

gij stellen, dat zij hun priesterambt
waarnemen; en de vreemde, die na-

dert, zal gedood worden.
11. En^de HEERE sprak tot Mozes,

zeggende:
12. En Ik, zie, Ik heb de Levieten

uit het midden der kinderen Israels

genomen, in plaats van al het eerstge-

borene, «dat de baarmoeder opent, uit

de kinderen Israels; en de Levieten

zullen mijne zijn. a Ex. 13: 2,

13. Want alle eerstgeborene is mijne;

van den dag, dat Ik al het eerstgebo-

rene in Egypteland sloeg, «heb Ik Mij

geheiligd al het eerstgeborene in Israël,

van de menschen tot de beesten; zij

zullen mijne zijn. Ik ben de HEERE.
a Ex. 13: 2; 22: 29; 34: 19.

Lev. 27: 26. Num. 8: 16. Luc. 2: 23.

14. En de HEERE sprak tot Mozes
in de woestijn Sinaï, zeggende:
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15. Tel de zonen van Levi naar het
huis hunner vaderen, naar hunne ge-

slachten ; al wat mannelijk is, van eene
maand oud en daarboven, die zult gij

tellen.

16. En Mozes telde ze naar het be-

vel des HEEREN, gelijk als hem gebo-

den was.
17. «Dit nu waren de zonen van Levi

met hunne namen : Gérson, en Kahath,
en Merari. « Ex. 6: 15, 16, i7.

Num. 26: 57. 1 Kron. 6: 1; 23: 6.

18. En dit zijn de namen der zonen
Gérsons, naar hunne geslachten : Libni
en Simeï.

'

19. En de zonen Kahaths, naar hun-
ne geslachten: A'mram, en I'zhar, He-
bron, en U'zziël.

20. En de zonen van Merari, naar
hunne geslachten: Maheli en Müsi. Dit
zijn de geslachten der Levieten, naar
den huize hunner vaderen.

21. Van Gérson was het geslacht der
Libnieten, en het geslacht der Sïmeïe-

ten. Dit zijn de geslachten der Gér-
sonieten.

22. Hunne getelden in getale waren
van al wat mannelijk was, van eene
maand oud en daarboven, hunne ge-

telden waren zeven duizend en vijf

honderd.
23. De geslachten der Gérsonieten

zullen zich legeren achter den Taber-
nakel, westwaarts.

24. De overste nu van het vaderlijk

huis der Gérsonieten zal zijn Éljasaph,
de zoon van Laël.

25. En de wacht der zonen Gérsons
in de Tente der samenkomst zal zijn

de Tabernakel en de Tente, haar be-

deksel, en het bedeksel aan de deur
van de Tente der samenkomst;

26. En de behangselen des voorhofs,
en het bedeksel van de deur des voor-

hofs, welke bij den Tabernakel en bij

het altaar rondomme zijn; mitsgaders
zijne touwen tot zijnen ganschen dienst.

27. En van Kahath is het geslacht
der A'mramieten, en het geslacht der
I'zharieten, en het geslacht der Hé-
hronieten, en het geslacht der O'zziü-

lieten. Dit zijn de geslachten der Kó-
hathieten.

28. In getale van al wat mannelijk
was, van eene maand oud en daarbo-
iren, waren acht duizend en zes hon-

derd, waarnemende de wacht des hei-

ligdoms.
29. De geslachten der zonen Kóhaths

zullen zich legeren aan de zijde des
Tabernakels, zuidwaarts.

30. De overste nu van het vaderlijk
huis der geslachten der Kóhathieten
zal zijn Elisaphan, de zoon van U'zziël.

31. Hunne wacht nu zal zijn de Arke,
en de tafel, en de kandelaar, en de al-

taren, en het gereedschap des heilig-

doms, met hetwelk zij dienst doen, en
het bedeksel, en al [wat tot] zijnen dienst
[behoort],

32. De overste nu der oversten van
Levi zal zijn Eleazar, de zoon van
Aaron, de priester. [Zijn] opzicht zal

zijn over degenen, die de wacht des
heiligdoms waarnemen.

33. Van Merari is het geslacht der
Mahelieten, en het geslacht der Müsie-
ten. Dit zijn de geslachten van Merari.

34. En hunne getelden in getale van
al wat mannelijk was, van eene maand
oud en daarboven, waren zes duizend
en twee honderd.

35. De overste nu van het vaderlijk

huis der geslachten van Merari zal zijn

Züriöl, de zoon van Abihaïl; zij zullen

zich legeren aan de zijde des Taberna-
kels, noordwaarts.

36. En het opzicht der wachten van
de zonen van Merari zal zijn over de
stijlen des Tabernakels, en zijne riche-

len, en zijne pilaren, en zijne voeten,

en al zijn gereedschap, en al [ivat tot]

zijnen dienst [beJioort];

37. En de pilaren des voorhofs ron-

dom, en hunne voeten, en hunne pin-

nen, en hunne touwen.
38. Die nu zich legeren zullen vóór

den Tabernakel, oostwaarts, vóór de
Tente der samenkomst, tegen den op-

gang, zullen zijn Mozes en Aaron met
zijne zonen, waarnemende de wacht
des heiligdoms, voor de wacht der kin-

deren Israels; en de «vreemde, die na-

dert, zal gedood worden.
a Num. 3: 10; 16: 40.

39. Alle getelden der Levieten, de-

welke Mozes en Aaron, op het bevel

des HEEREN, naar hunne geslachten

geteld hebben, al wat mannelijk was,

van eene maand oud en daarboven,

waren twee en twintig duizend.

40. En de HEERE zeide tot Mozes
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Tel alle eerstgeborenen, wat mannelijk
is onder de kinderen Israels, van eene
maand oud en daarboven, en neem het

getal hunner namen op.

41. En gij zult voor Mij de Levieten
nemen (Ik ben de HEERE), in plaats

van alle eerstgeborenen onder de kin-

deren Israels; en de beesten der Le-

vieten, in plaats van al het eerstge-

borene onder de beesten der kinderen
Israels.

42. Mozes dan telde, gelijk als

-de HEERE hem geboden had, alle

eerstgeborenen onder de kinderen Is-

raels.

43. En alle eerstgeborenen, die man-
nelijk waren, in het getal der namen,
van eene maand oud en daarboven,
naar hunne getelden, waren twee en
twintig duizend twee honderd en drie

€n zeventig.

44. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:

45. Neem deLevieten,in plaats van alle

eerstgeboorte onder de kinderen Israels,

en de beesten der Levieten, in plaats

yan hunne beesten; want de Levieten,

zullen mijne zijn. Ik ben de HEERE.
46. Aangaande de twee honderd en

drie en zeventig, die gelost zullen wor-
den, die overschieten, boven de Levie-

ten, van de eerstgeborenen der kinde-
ren Israels

;

.•
, 47. Gij zult voor elk hoofd vyf Sik-

kelen nemen; naar den Sikkel des hei-

ligdoms zult gij ze nemen; «die Sikkel
is twintig Géra. a Ex. SO: 13. Lev. 27: 25.

Num. 18: 16. Ezech. 45: 12.

48. En gij zult dat geld aan Aaron
en zijne zonen geven, [het geld]dei ge-

losten, die onder hen overschieten.
49. Toen nam Mozes dat losgeld van

degenen, die overschoten boven de ge-

losten door de Levieten
;

50. Van de eerstgeborenen der kinde-
ren Israels nam hij dat geld, duizend
en drie honderd en vijf en zestig [Sik-

' kelen], naar den Sikkel des heiligdoms.
51. En Mozes gaf dat geld dergelos-

'ten aan Aaron en zijne zonen, naar
het bevel des HEEREN, gelijk als de
HEERE Mozes geboden had.

HET IV KAPITTEL.

Jcjn de HEERE sprak tot Mozes en tot
i^aron, zeggende:

2. Neemt op de somme der zonen
Kóhaths, uit het midden der zonen van
Levi, naar hunne geslachten, naar het
huis hunner vaderen,

o. Van dertig jaar oud en daarboven,
tot vijftig jaar oud; al wie tot dezen
strijd inkomt, om het werk in de Tente
der samenkomst te doen.

4. Dit zal de dienst zijn der zonen
Kóhaths, in de Tente der samenkomst,
[te loeten] de heiligheid der heilig-

heden.
5. In het optrekken des legers, zoo

zullen Aaron en zijne zonen komen,
en het voorhangsel des bedeksels af-

nemen, en zullen daarmede de Arke
der Getuigenisse bedekken.
. 6. En zij zullen een bedeksel van das-
senvellen daarop leggen, en een geheel
kleed van hemelsblauw daar bovenop
uitspreiden, en zij zullen hare handboo-
men aanleggen.

7. Zij zullen ook «op detoontafel een
kleed van hemelsblauw uitspreiden, en
zullen daarop zetten de schotels, en de
reukschalen, en de kroezen, en de dek-
schotels; ook zal het bestendig brood
daarop zijn. « ex. 25: 30.

8. Daarna zullen zij een scharlaken
kleed daarover uitspreiden, en zullen
dat met een bedeksel van dassenvellen
bedekken, en zij zullen hare handboo-
men aanleggen.

9. Dan zullen zij een kleed van he-
melsblauw nemen, en bedekken «den
kandelaar des luchters, en zijne lampen,
en zijne snuiters, en zijne ^'bluschvaten,

en alle zijne olievaten, met dewelke zij

aan hem dienen. « ex. 25 : 31.

b Ex. 25: 38.

10. Zij zullen ook hem, en al zijn

gereedschap, in een bedeksel van das-

senvellen doen, en zullen hem op de
draagbaar leggen.

11. En over het gouden altaar zullen
zij een k]eed van hemelsblauw uitsprei-

den, en zullen dat met een bedeksel
van dassenvellen bedekken, en zij zul-

len zijne handboomen aanleggen.
12. Zij zullen ook nemen alle gereed-

schap van den dienst, met hetwelk zij

in het heiligdom dienen, en zullen het
leggen in een kleed van hemelsblauw,
en zullen het met een bedeksel van
dassenvellen bedekken, en zullen het op
de draagbaar leggen.
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13. En zij zullen de asch van het al-

taar vagen, en zij zullen daarover een
kleed van purper uitspreiden.

14 En zij zullen daarop leggen al zijn

gereedschap, waarmede zij aan hetzelve

dienen, de vuurpannen, de krauwelen,
en de schoffelen, en de sprengbekkens,
al het gereedschap des altaars ; en zij zul-

len daarover een bedeksel van dassen-

vellen uitspreiden, en zullen zijne hand-
boomen aanleggen.

15. Als nu Aaron en zijne zonen, het

bedekken van het Heiligdom, en van
alle gereedschap des Heiligdoms, in het

optrekken des legers, zullen voleind

hebben, zoo zullen daarna de zonen
Kóhaths komen, om te dragen; maar
zij zullen dat heilige niet aanroeren,

opdat zij niet sterven. Dit is de last

der zonen Kóhaths, in de Tente der

samenkomst.
16. Het opzicht nu van Eleazar, den

zoon Aarons, des priesters, zal zijn over
de olie des luchters, en het «reukvrerk
der welriekende specerijen, en het vaste

spijsöffer, en de ''zalfohe: het opzicht

van den ganschen Tabernakel, en van
alles wat daarin is, aan het Heiligdom
en aan zijn gereedschap.

a Ex. 30: 34, 35. b Ex. 30 : 23, 24, enz.

17. En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:

18. Gij zult den stam van de geslach-

ten der Kóhathieten niet laten uitge-

roeid worden, uit het midden der Le-

vieten.

19. Maar dit zult gij hun doen, op-

dat zij leven en niet sterven,alszij tot

de heiligheid der heiligheden toetreden
zullen: Aaron en zijne zonen zullen
komen, en stellen ze een ieder over zij-

nen dienst en aan zijnen last.

20. Doch zij zullen niet inkomen om
te zien, als men het heiligdom inwik-
kelt, opdat zij niet sterven.

21. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende :

22. Neem ook op de somme der zo-

nen Gérsons, naar het huis hunner va-

deren, naar hunne geslachten.

23. Gij zult ze tellen van dertig jaar
oud en daarboven, tot vijftig jaar oud,
al wie inkomt, om den strijd te strijden,

opdat hij den dienst bediene in de Ten-
te der samenkomst.

24. Dit zal zijn de dienst der geslach-
ten der Gérsonieten, in het dienen en in

den last.

25. Zij zullen dan dragen de gordij-

nen des Tabernakels, en de Tente der
samenkomst, [te iveten] haar bedeksel,
en het dasséndek, dat van boven daar-
op is, en het bedeksel der deur van de
Tente der samenkomst,

26. En de behangselen des voorhofs,
en het bedeksel der deur van de poorte
des voorhofs, hetwelk is bij den Taber-
nakel en bij het altaar rondom, en hun-
ne touwen, en al het gereedschap van
hunnen dienst, mitsgaders al wat daar-

voor bereid wordt, opdat zij dienen.

27. De geheele dienst van de zonen
der Gérsonieten, in al hunnen last en
in al hunnen dienst, zal zijn naar het
bevel Aarons en zijner zonen; en gij-

lieden zult hun terbewaring al hunnen
last bevelen.

28. Dit is de dienst van de geslach-

ten der zonen der Gérsonieten, in de
Tente der samenkomst; en hunne wacht
zal zijn onder de hand van I'thamar,
den zoon Aarons, des priesters.

29. Aangaande de zonen van Merari,

die zult gij naar hunne geslachten, en
naar het huis hunner vaderen tellen.

30. Gij zult ze tellen van dertig jaar
oud en daarboven, tot vijftig jaar oud,

al wie inkomt tot dezen strijd, om
te bedienen den dienst van de Tente der
samenkomst.

31. Dit zal nu zijn de onderhouding
van hunnen last, naar al hunnen dienst,

in de Tente der samenkomst: de «stij-

len des Tabernakels, en zijne richelen,

en zijne pilaren, en zijne voeten;
a Ex. 26: 15.

32. Mitsgaders de pilaren des voorhofs
rondom, en hunne voeten, en hunne
pinnen, en hunne touwen, met al hun
gereedschap, en met al hunnen dienst;

en het gereedschap van de waarne-
ming van hunnen last zult gij bij namen
tellen.

33. Dat is de dienst van de geslach-

ten der zonen van Merari, naar hunnen
ganschen dienst, in de Tente der sa-

menkomst, onder de hand van I'thamar,

den zoon Aarons, des priesters.

34. Mozes dan en Aaron en de over-

sten der vergadering telden de zonen
der Kóhathieten, naar hunne geslach-
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ten , en naar het huis hunner va-

deren
;

35. Van dertig jaar oud en daarbo-
ven, tot vijftig jaar oud, al wie inkwam
tot dezen strijd, tot den dienst m de
Tente der samenkomst;

36. Hunne getelden nu waren, naar
hunne geslachten, twee duizend zeven
honderd en vijftig.

37. Deze zijn de getelden van de ge-

slachten der Kóhathieten, van al wie
in de Tente der samenkomst diende,

dewelke Mozes en Aaron geteld heb-

ben, naar het bevel des HEEREN, door
de hand van Mozes.

38. Insgelijks de getelden der zonen
Gérsons, naar hunne geslachten, en
naar het huis hunner vaderen

,

39. Van dertig jaar oud en daarboven,
tot vijftig jaar oud, al wie inkwam tot

dezen strijd, tot den dienst in de Tente
der samenkomst;

40. Hunne getelden waren, naar hun-
ne geslachten, naar het huis hunner
vaderen, twee duizend en zes honderd
en dertig.

41. Deze zijn de getelden van de
geslachten der zonen Gérsons, van al

"Wie in de Tente der samenkomst diende,

dewelke Mozes en Aaron telden, naar
het bevel des HEEREN.

42. En de getelden van de geslach-

ten der zonen van Merari, naar hunne
geslachten, naar het huis hunner va-

deien;

43. Van dertig jaar oud en daarbo-
ven, tot vijftig jaar oud, al wie in-

kwam tot dezen strijd, tot den dienst
in de Tente der samenkomst,

44. Hunne getelden nu waren, naar
hunne geslachten, drie duizend en
twee honderd.

45. Deze zijn de getelden van de
geslachten der zonen van Merari, de-

welke Mozes en Aaron geteld hebben,
naar het bevel des HEEREN, door de
hand van Mozes.

46. Alle do getelden, dewelke Mozes
en Aaron en de oversten Israels geteld

hebben van de Levieten, naar hunne
geslachten, en naar het huis hunner
vaderen;

47. Van dertig jaar oud en daarbo-
ven, tot vijftig jaar oud, al wie in-

kwam, om den dienst der bediening

en den dienst van den last, in de Tente
der samenkomst, te bedienen;

48. Hunne getelden waren acht dui-

zend en vijf honderd en tachtig.

49. Men telde ze, naar het bevel des
HEEREN, door de hand van Mozes,
een ieder naar zijnen dienst en naar
zijnen last; en zijne getelden waren,
die de HEERE Mozes geboden had.

HET V KAPITTEL.

En de HEERE sprak tot Mozes, zeg-
gende :

2. Gebied den kinderen Israels, dat
zij uit het leger «wegzenden alle me-
laatschen, en alle ^vloeienden, en allen,

die onrein zijn van ^eenen doode.
« Lev. 13: 3, '46. b Lev. 15; 2. c Lev. 21: 1.

8. Van den man tot de vrouw toe
zult gij ze wegzenden; tot buiten het
leger zult gij ze wegzenden; opdat zij

met verontreinigen hunne legers, in

welker midden Ik wone.
4. En de kinderen Israels deden al-

zoo, en zonden ze tot buiten het leger;

gelijk de HEERE tot Mozes gesproken
had, alzoo deden de kinderen Israels.

5. Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende ;

6. «Spreek tot de kinderen Israels:

Wanneer een man of vrouw iets van
eenige menschelijke zonden gedaan
zullen hebben , overtreden hebbende
door overtreding tegen den HEERE, zoo
is diezelve ziel schuldig, a Lev. 6: i, 3.

7. En zij zullen hunne zonde, welke
zij gedaan hebben, belijden; daarna zal

hij zijne schuld weder uitkeeren, «naar
de hoofdsomme daarvan, en haar vijfde

deel zal hij daarboven toedoen, en zal

het dien geven, aan denwelken hijschul-'

denaar geworden is. « Lev. 6.- 5.

8. Maar zoo die man geenen losser

zal hebben, om de schuld aan hem we-

der uit te keeren, zal die schuld, dewelke
den HEERE weder uitgekeerd wordt,

des priesters zijn; behalve den ram
der verzoening, met denwelken hij voor
hem verzoening doen zal.

9. Desgelijks zal alle heffing van alle

geheiligde dingen der kinderen Israels,

dewelke zij tot den priester brengen,
zijne zijn.

10. «En een ieders geheiligde dingen
zullen zijne zijn; wat iemand den pries-

G
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ter zal gegeven hebben, zal zijne zijn.

a Lev. 10: i2.

11. Wijders sprak de HEERE tot

Mozes, zeggende :

12. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen: Wanneer van iemand
zijne huisvrouwe zal afgeweken zijn,

en door overtreding tegen hem overtre-

den zal hebben,
13. Dat een man bij haar door bijlig-

ging des zaads zal gelegen hebben, en
het voor de oogen haars mans zal

verborgen zijn, en zij zich verscholen
zal hebben, zijnde nochtans onrein ge-

worden, en geen getuige tegen haar is,

en zij niet betrapt is;

14. En de ijvergeest over hem geko-
men IS, dat hij ijvert over zijne huis-

vrouwe, dewijl zij onrein geworden is;

of dat over hem de ijvergeest geko-
men is, dat hij over zijne huisvrouwe
ijvert, hoewel zij nietonreingewordenis;

15. Dan zal die man zijne huisvrouwe
tot den priester brengen, en zal hare
offerande voor haar medebrengen, een
tiende deel van eene Épha gersten-

meel; hij zal geene olie daarop gie-

ten, noch wierook daarop leggen, de-

wijl het een spijsoffer der ijveringen

is, een spijsoffer der gedachtenisse,
dat de ongerechtigheid in gedachtenisse
brengt.

16. En de priester zal ze doen nade-
ren, hij zal ze stellen voor het aange-
zichte des HEEREN.

17. En de priester zal heilig water
in een aarden vat nemen; en van het
stof, hetwelk op den vloer des Taber-
nakels is, zal de priester nemen, en in

het water doen.
18. Daarna zal de priester de vrouwe

voor het aangezichte des HEEREN
stellen, en zal het hoofd van de vrouwe
ontblooten, en zal het spijsoffer der
gedachtenisse op hare handen leggen,
hetwelk het spijsoffer der ijveringen
is; en in de hand des priesters zal dat
bitter water zijn, hetwelk den vloek
medebrengt.

19. En de priester zal haar beëedi-
gen, en zal tot die vrouwe zeggen:
Indien niemand bij u gelegen heeft, en
indien gij, onder uwen man zijnde, niet
afgeweken zijt tot onreinigheid, wees
vrij van dit bitter water, hetwelk den
vloek medebrengt;

20. Maar zoo gij, onder uwen man
zijnde, afgeweken zijt, en zoo gij on-
rein geworden zijt, dat een man by
u gelegen heeft, behalve uwen man;

21. (Dan zal de priester die vrouwe
met den eed der vervloeking beëedigen,
en de priester zal tot de vrouwe zeg-

gen:) De HEERE zette u tot eenen vloek,
en tot eenen eed, in het midden uws
volks, doordien dat de HEERE uwe
heup invallende, en uwen buik zwel-
lende make;

22. Dat ditzelve water, hetwelk de
vervloeking medebrengt, in uw inge-

wand inga, om den buik te doen
zwellen, en de heup te doen invallen.

Dan zal die vrouwe zeggen: Amen,
amen.

23. Daarna zal de priester deze zelve
vloeken op een cedelken schrijven, en
hij zal het met het bitter water uit-

doen.
24. En hij zal die vrouwe dat bitter

water, hetwelk de vervloeking mede-
brengt, te drinken geven, dat het water,
hetwelk de vervloeking medebrengt, in

haar tot bitterheden inga.

25. En de priester zal uit de hand
van die vrouwe het spijsoffer der ijve-

ringen nemen , en hij zal datzelve
spijsoffer voor het aangezichte des
HEEREN bewegen, en zal dat op het
altaar offeren.

26. De priester zal ook van dat spijs-

offer, deszelfs gedenkoffer, eene hand-
vol grijpen, en zal het op het altaar

aansteken ; en daarna zal hij dat water
die vrouwe te drinken geven.

27. Als hij haar nu dat water zal

te drinken gegeven hebben, het zal ge-

schieden, indien zij onrein geworden
is, en tegen haren man door overtre-

ding zal overtreden hebben, dat het
water, hetwelk vervloeking medebrengt,
tot bitterheid in haar ingaan zal, en
haar buik zwellen, en hare heup in-

vallen zal; en die vrouwe zal in het
midden haars volks tot eenen vloek zijn.

28. Doch indien de vrouwe niet on-

rein geworden is, maar rein is, zoo zal

zij vrij zijn, en zal met zaad bezadigd
worden.

29. Dit is de wet der ijveringen, als

eene vrouwe, onder haren man zijnde,

zal afgeweken en onrein geworden
zijn

;
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SO. Of als over eenen man de ijver-

geest zal gekomen zijn, en hij over
zijne huisvroLiwe zal geijverd hebben,
dat hij de vrouwe voor het aangezichte
des HEEREN stelle, en de priester aan
haar deze gansche v\ret volbrenge.

31. En de man zal van de ongerech-
tigheid onschuldig zijn; maar diezelve
vrouwe zal hare ongerechtigheid dragen.

HET VI KAPITTEL.

lijn de HEERE sprak tot Mozes, zeg-

gende:

2. Spreek tot de kinderen Israels',

en zeg tot hen: Wanneer een man of

eene vrouw zich afgescheiden zal heb-

ben, belovende de gelofte eens Nazi-
reers, om zich den HEERE af te zon-

deren
;

3. Van wijn en sterken drank zal hij

zich afzonderen; wünedik, en edik van
sterken drank zal hij niet drinken,
noch eenige vochtigheid van druiven
zal hij drinken, noch versche of ge-

droogde druiven eten.

4. Alle de dagen zijns Nazireërschaps
zal hij niet eten van iets, dat van den
wijnstok des wijns gemaakt is, van de
pitten af, tot de schillen toe.

5. Alle de dagen der gelofte zijns

Nazireërschaps zal het «scheermes over
zijn hoofd niet gaan. Totdat die dagen
vervuld zullen zijn, die hij zich den
HEERE zal afgezonderd hebben, zal

hij heilig zijn, latende de lokken van
het haar zijns hoofds wassen.

d Richt. 13: 5. 1 Sam. 1: 11.

6. Alle de dagen, die hij zich den
HEERE zal afgezonderd hebben, zal

hij tot het lichaam eens dooden niet

gaan.
7. Om zijnen vader, of om zijne moe-

der, om zijnen broeder, of om zijne

zuster, om hen zal hij zich niet ver-

ontreinigen, als zij dood zijn; want
het Nazireërschap zijns Gods is op
zijn hoofd.

8. Alle de dagen zijns Nazireërschaps
is hij den HEERE heilig.

9. En zoo de gestorvene bij hem
onvoorziens haastelijk gestorven ware,
dat hij het hoofd zijns Nazireërschaps
zoude verontreinigd hebben, zoo zal hij

op den dag zijner reiniging zijn hoofd

beschoren; op den zevenden dag zal

hij het beschoren.
10. En op den achtsten dag zal hij

twee tortelduiven of twee jonge dui-

ven brengen tot den priester, tot de
deur van de Tente der samenkomst.

11. De priester nu zal ééne bereiden
ten zondoffer, en ééne ten brandoffer,

en zal voor hem verzoening doen, van
dat hij aan het doode lichaam gezon-
digd heeft; alzoo zal hij zijn hoofd op
dienzelven dag heiligen.

12. Daarna zal hij de dagen zijns

Nazireërschaps den HEERE afzonde-
ren, en zal een lam, dat éénjarig is,

brengen ten schuldoffer; en de vorige
dagen zullen vallen, omdat zijn Nazi-
reërschap verontreinigd was.

13. En dit is de wet des Nazireërs:
Ten dage, als de dagen zijns Nazireër-

schaps zullen vervuld zijn, zal hij dit

brengen tot de deur van de Tente der
samenkomst:

14. Hij dan Éal tot zijne offerande den
HEERE offeren een volkomen éénjarig

lam ten brandoffer, en een volkomen
éénjarig ooilam ten zondoffer, en eenen
volkomen ram ten dankoffer;

15. En eenen korf ongezuurde [koe-

ken], koeken van meelbloem, met olie

gemengd, en ongezuurde vladen, met
olie bestreken, mitsgaders hun spijs-

offer en hunne drankofferen.

16. En de priester zal het voor het
aangezichte des HEEREN brengen, en
zal zijn zondoffer en zijn brandoffer
bereiden.

17. Hij zal ook den ram ten dank-
offer den HEERE bereiden, met den
korf der ongezuurde [koeken]; en de
priester zal zijn spijsoffer en zijn drank-
offer bereiden.

18. Alsdan zal de Nazireër aan de
deur van de Tente der samenkomst
«het hoofd zijns Nazireërschaps besche-

ren ; en hij zal het hoofdhaar zijns Na-
zireërschaps nemen, en hij zal het leg-

gen op het vuur, dat onder het dank-
Oflfer is. a Hand. 21: 24.

19. Daarna zal de priester eenen ge-

zoden schouder nemen van den ram,
en eenen ongezuurde koek uit den korf,

en eene ongezuurde vlade; en hij zal

ze op de handen des Nazireërs leggen,

nadat hij zijn Nazireërschap afgescho-

ren heeft.
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20. En de priester zal die «bewegen
ten beweegofter, voor het aangezichte
des HEEREN. Het is een heilig ding
voor den priester, met de borst des
beweegoffers, en met -den schouder
des hefoffers. En daarna zal die Nazi-

reër wijn drinken. n Ex. 29: 27.

21. Dat is de wet des Nazlreërs, die

zijne offerande den HEERE voor zijn

Nazireërschap zal beloofd hebben, be-

halve wat zijne hand bekomen zal;

naar zijne gelofte, dewelke hij beloofd
zal hebben, alzoo zal hij doen, naarde
wet ziins Nazireërschaps.

22. Èn de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:

2ö. Spreek tot Aaron en zijne zonen,
zeggende: Alzoo zult gijlieden de kin-

deren Israels zegenen , zeggende tot

hen:
24. De HEERE zegene u, en be-

hoede u;

25. De HEERE doe zijn aangezichte
over u lichten, en zij u genadig;

26. De HEERE verheffe zijn aange-
zichte over u, en geve u vrede.

27. Alzoo zullen zij mijnen naam op
de kinderen Israels leggen; en Ik zal

ze zegenen.

HET VII KAPITTEL.

Cjn het geschiedde ten dage, als Mo-
zes geëindigd had «den Tabernakel op
te richten, en dat hij dien gezalfd en
dien geheiligd had, en al zijn gereed-
schap, mitsgaders het altaar en al zijn

gereedschap, en hij ze gezalfd en ze
geheiligd had; a Ex. 40 : 18.

2. Dat de oversten Israels, de hoof-
den van het huis hunner vaderen, of-

ferden (deze waren de oversten der
stammen, die over de getelden stonden).

3. En zij brachten hunne offerande
voor het aangezichte des HEEREN,
zes overdekte wagens, en twaalf run-
dei^en ; eenen wagen voor twee oversten,
en eenen os voor elk éénen ; en brach-
ten ze vóór den Tabernakel.

4. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende :

5. Neem ze van hen, opdat zij zijn

mogen om te bedienen den dienst van
de Tente der samenkomst; en gij zult

ze den Levieten geven, een ieder naar
zijnen dienst.

6. Alzoo nam Mozes, die wagens^
en die runderen, en gaf ze den Le-
vieten.

7. Twee wagens, en vier runderen,
gaf hij den zonen Gérsons, naar hun-
nen dienst;

8. En vier wagens, en acht run-
deren, gaf hij den zonen van Merari,
naar hunnen dienst, onder de hand
van rthamar, den zone Aarons, des
priesters.

9. Maar den zonen Kóhaths gaf hij

niet; want de dienst der heilige din-

gen was op hen, [die] zij op de schou-
deren droegen.

10. En de oversten offerden ter in-

wijding des altaars, ten dage als het
gezalfd werd; de oversten dan offer-

den hunne offerande vóór het altaar.

11. En de HEERE zeide tot Mozes:
Elke overste zal (een iegelijk op zijnen
dag) zijne offeranden offeren ter inwij-

ding des altaars.

12. Die nu op den eersten dag zijne

offerande offerde, was Nahésson, de
zoon van Amminadab, voor den stam.
van Juda.

13. En zijne offerande was: één zil-

veren schotel, welks gewicht was hon-
derd en dertig [Sikkelen]; één zilveren

sprengbekken van zeventig Sikkelen,
naar den Sikkel des heiligdoms

; zij

waren beide vol meelbloem, met olie

gemengd, ten spijsoffer;

14. Ééne reukschaal van tien gou-
den [Sikkelen], vol reukwerks;

15. Één var (een jong rund), één
ram, één lam. dat éénjarig was, ten
brandoffer;

16. Één geitebok, ten zondoffer;

17. En ten dankoffer twee runderen,
vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjari-

ge lammeren. Dat was de offerande

van Nahésson, den zoon van Ammi-
nadab.

18. Op den tweeden dag offerde Ner
thaneël, de zoon van Züar, de overste

van Issaschar.

19. Hij offerde zijne offerande: éénen
zilveren schotel, welks gewicht was
honderd en dertig [Sikkelen]; één zil-

veren sprengbekken van zeventig Sik-

kelen, naar den Sikkel des heiligdoms
;

zij waren beide voi meelbloem, met olie

gemengd, ten spijsoffer;
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20. Ééne reukschaal van tien gou-
den [Sikkelen], vol reukwerks;

21. Één var (een jong rund) , één
ram, één lam, dat éénjarig was, ten
brandoffer;

22. Één geitebok, ten zondoffer;
23. En ten dankoffer twee runderen,

vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige

lammeren. Dat was de oflerande van
Nethcineël, den zoon van Züar.

24. Op den derden dag [offerde] de
overste der zonen Zebulons, Eli'ab, de
zoon van Hélon.

25. Zijne offerande was: één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd
en dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-
bekken van zeventig Sikkelen, naar
den Sikkel des heiligdoms; zij waren
beide vol meelbloem, met olie gemengd,
ten spijsoffer.

26. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

27. Één var (een jong rund), één
ram, één lam, dat éénjarig was, ten
brandoffer

;

28. Eén geitebok, ten zondoffer;

29. En ten dankoffer twee runderen,
vy f rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offerande van,
Eliab, den zoon van Hélon.

30. Op den vierden dag [offerde] de
overste der kinderen Rubens, Elïzur,

de zoon van Sedéür.
31. Zijne offerande was: één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-
bekken van zeventig Sikkelen, naar
den Sikkel des heiligdoms; zij waren
beide vol meelbloem, met olie gemengd,
ten spijsoffer;

82. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

33. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer;

34. Één geitebok, ten zondoffer;
35. En ten dankoffer twee runderen,

vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offerande van
Elizur, den zoon van Sedéür.

36. Op den vijfden dag [offerde] de
overste der kinderen Simeons, Selümiël,
de zoon van Zurisaddai.

37. Zijne offerande was: één zilveren
schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-

bekken van zeventig Sikkelen, naar
den Sikkel des heiligdoms; zij waren
beide vol meelbloem, met olie gemengd,
ten spijsoffer;

38. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

39. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer;

40. Één geitebok, ten zondoffer;
41. En ten dankoffer twee runderen,

vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offerande van
Selümiël, den zoon van Zurisaddai.

42. Op den zesden dag [offerde] de
overste der kinderen Gads, Eljasaph, de
zoon van Déhuël.

43. Zijne offerande was: één zilveren
schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-
bekken van zeventig Sikkelen, naar den
Sikkel des heiligdoms; beide vol meel-
bloeim, gemengd met olie, ten spijsoffer;

44. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

45. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer

;

46. Één geitebok, ten zondoffer;
47. En ten dankoffer twee runderen,

vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offerande van
Eljasaph, den zoon van Déhuël.

48. Op den zevenden dag [offerde] de
overste der kinderen Ephraïms, Elisa-

ma, de zoon van Ammihud.
49. Zijne offerande was: één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-
bekken van zeventig Sikkelen, naar
den Sikkel des heiligdoms; beide vol

meelbloem, met olie gemengd, ten spijs-

offer;

50. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

51. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer; •

52. Één geitebok, ten zondoffer;

53. En ten dankoffer twee runderen,
vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige

lammeren. Dat was de offerande van
Elisama, den zoon van Ammihud.

54. Op den achtsten dag [offerde] de
overste der kinderen van Manasse, Ga-
maliel, de zoon van Pedazur.
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55. Zijne offerande was: één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-

bekken van zeventig Sikkelen, naar
den Sikkel des heihgdoms; beide vol

meelbloem, met olie gemengd, ten spijs-

offer;

56. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

57. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer;

58. Één geitebok, ten zondoffer;

59. En ten dankoffer twee runderen,
vyf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige

lammeren. Dat was de offerande van
Gamaliel, den zoon van Pedazur.

60. Op den negenden dag [offerde] de
overste der kinderen Benjamins, Abidan,
de zoon van Gideóni,

61. Zijne offerande was: één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-

bekken van zeventig Sikkelen, naar
den Sikkel des heiligdoms; zij waren
beide vol meelbloem, met olie gemengd,
ten spijsoffer;

62. Eéne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

63. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer;

64. Één geitebok, ten zondoffer;

65. En ten dankoffer twee runderen,
vyf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige

lammeren. Dat was de offerande van
Abidan, den zoon van Gideóni.

66. Op den tienden dag [offerde] de
overste der kinderen Dans, Ahië'zer, de
zoon van Ammisaddai.

67. Zijne offerande was : één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-
bekken van zeventig Sikkelen, naar den
Sikkel des heiligdoms; zij waren beide

vol meelbloem, met olie gemengd, ten
spijsoffer;

68. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

69. Één var (eenjong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer;

70. Één geitebok, ten zondoffer;
71. En ten dankoffer twee runderen,

vöf rammen, vijf bokken, vijf éénja-

rige lammeren. Dat was de offeran-

de van Ahië'zer, den zoon van Ammi-
saddai.

72. Op den elfden dag [offerde] de
overste der kinderen Asers, Pagiël, de
zoon van O'chran.

73. Zijne offerande was : één zilveren
schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-
bekken van zeventig Sikkelen, naar den
Sikkel des heiligdoms; zij waren beide
vol meelbloem, met olie gemengd, ten
spijsoffer;

74. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

75. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-
offer

;

76. Eén geitebok, ten zondoffer;

77. En ten dankoffer twee runderen^
vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige
lammeren. Dat was de offerande vaa
Pagiël, den zoon van O'chran.

78. Op den twaalfden dag [offerde] de
overste der kinderen van NaphthaJi,
Ahïra, de zoon van Énan.

79. Zijne offerande was: één zilveren

schotel, welks gewicht was honderd en
dertig [Sikkelen]; één zilveren spreng-

bekken van zeventig Sikkelen, naarden
Sikkel des heiligdoms; zij waren beide

vol meelbloem, met olie gemengd, ten
spijsoffer;

80. Ééne reukschaal van tien gouden
[Sikkelen], vol reukwerks;

81. Één var (een jong rund), één ram,
één lam, dat éénjarig was, ten brand-

offer;

82. Één geitebok, ten zondoffer;

83. En ten dan koffer twee runderen,
vijf rammen, vijf bokken, vijf éénjarige

lammeren. Dat was de offerande van
Ahira, den zoon van Énan,

84. Dat is de inwijding des altaars

vanwege de oversten Israels, ten dage
als het gezalfd werd: Twaalf zilveren

schotels, twaalf zilveren sprengbekkens,
twaalf, gouden reukschalen.

85. Één zilveren schotel was van hon-
derd en dertig [Sikkelen], en één spreng-

bekkcn van zeventig: al het zilver van
de vaten was twee duizend en vier hon-

derd [Sikkelen], naar den Sikkel des hei-

ligdoms.
86. Twaalf gouden reukschalen, vol

reukwerks. Elke reukschaal was van
tien [Sikkelen], naar den Sikkel des hei-
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ligcloms: al het goud der reiikschalen

was honderd en twintig [Sikkelen].

87. Alle de runderen ten brandoffer
waren twaalf varren, twaalf rammen,
twaalf éénjarige lammeren, met hun
spijsoffer; on twaalf geitebokken ten
zondoffer.

88. En alle de runderen ten dankoffer
waren vier en twintig varren, de ram-
men zestig, de bokken zestig, de één-

jarige lammeren zestig. Dat is de in-

wijding des altaars, nadat het gezalfd

was.
89. En als Mozes in de Tente der

samenkomst ging, om met Hem te

spreken, zoo hoorde hij eene stemme
tot hem sprekende, van boven het ver-

zoendeksel, hetwelk is op de Arke der

Getuigenisse, van tusschen de twee
Cherubim; alzoo sprak Hij tot hem.

HET VIII KAPITTEL.

i^n de HEERE sprak tot Mozes, zeg-

gende :

2. Spreek tot Aaron, en zeg tot hem:
Als gij de lampen aansteken zult, «recht

tegenover den kandelaar zullen de zeven
lampen lichten. a Es. 25: 37.

3. En Aaron deed alzoo; tegenover
vooraan den kandelaar stak hij zijne

lampen aan; gelijk als de HEERE Mozes
geboden had.

4. Dit werk nu des kandelaars was
van «dichten goude, tot zijne schacht,

tot zijne bloemen was het dicht; naar
de gedaante, die de HEERE Mozes ver-

toond had, alzoo had hij den kandelaar
gemaakt. a Ex. 25 : 31.

5. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende :

6. Neem de Levieten uit het midden
van de kinderen Israels, en reinig ze.

7. En aldus zult gij hun doen, om
hen te reinigen : Spreng op hen water
der ontzondiging; en zij zullen het
scheermes over hun gansche vleesch
doen gaan, en zullen hunne kleederen
wasschen, en zich reinigen.

8. Daarna zullen zij nemen eenen
var, een jong rund, met zijn spijsoffer

van meelbloem, met olie gemengd; en
eenen anderen var, een jong rund, zult

gij nemen ten zondoffer.

9. En gij zult de Levieten vóór de
Tente der samenkomst doen naderen;

en gij zult de geheele vergadering der
kinderen Israels doen verzamelen.

10. Ja gij zult de Levieten voor het
aangezichte des HEEREN doen naderen;
en de kinderen Israels zullen hunne
handen op de Levieten leggen.

11. En Aaron zal de Levieten bewe-
gen ten beweegoffer voor het aange-
zichte des HEEREN, vanwege de kin-

deren Israels; opdat zij zijn, om den
dienst des HEEREN te bedienen.

12. En de Levieten zullen hunne han-
den op het hoofd der varren leggen.
Daarna bereid gij éénen ten zondoffer,

en éénen ten brandoffer den HEERE,
om over de Levieten verzoening te

doen.
13. En gij zult de Levieten stellen

voor het aangezicht Aarons en voor
het aangezicht zijner zonen ; en gij

zult ze bewegen ten beweegoffer den
HEERE.

14. En gij zult de Levieten uit het
midden van de kinderen Israels uit-

scheiden, opdat deLevieten «mijne zijn.

a Num. 3: 45.

15. En daarna zullen de Levieten
inkomen, om de Tente der samenkomst
te bedienen; en gij zult ze reinigen, en
zult ze ten beweegoffer bewegen.

16. Want zij zijn gegeven, zij zijn

Mij gegeven uit het midden van de
kinderen Israels; voor de opening van
alle baarmoeder, [voor] den eerstgebo-

rene eens ieders uit de kinderen Israels

heb Ik ze Mij genomen.
17. Want «alle eerstgeborene onder

de kinderen Israels is mijne, onder de
menschen en onder de beesten; ten
dage dat Ik al het eerstgeborene in

Egypteland sloeg, heb Ik ze Mij gehei-

ligd, a Num. 3: 13. Ex. 13: 2; 22: 29;
34 : 19. Lev. 27 : 26. Luc. 2 : 23.

18. «En Ik heb de Levieten genomen
voor alle eerstgeborenen onder de kin-

deren Israels. a Num. 3: 12.

19. En Ik heb de Levieten aan Aaron
en aan zijne zonen tot eene gift gege-

ven, uit het midden van de kinderen
Israels, om den dienst der kinderen
Israels in de Tente der samenkomst te

bedienen, en om voor de kinderen Isra-

els verzoening te doen, dat er geene
plage zij onder de kinderen Israels, als

de kinderen Israels tot het Heiligdom
naderen zouden.
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20. En Mozes deed, en Aaron, en de

gansche vergadering der kinderen Isra-

els, aan de Levieten, naar alles, wat
de HEERE Mozes geboden had van de
Levieten, zoo deden de kinderen Israels

aan hen.

21. En de Levieten ontzondigd§nzich,
en wieschen hunne kleederen, en Aiiron

bewoog ze ten beweegoffer voor het

aangezichte des HEEREN; en Aiiron

deed verzoening over hen, om hen te

reinigen.

22. En daarna kwamen de Levieten,

om hunnen dienst te bedienen in de

Tente der samenkomst, voor het aan-

gezicht Aarons en voor het aangezicht
zijner zonen; gelijk als de HEERE
Mozes van de Levieten geboden had,

alzoo deden zij aan hen.

23. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende:

24. Dit is hetgene, dat den Levieten
aangaat: van vijf en twintig jaar oud
en daarboven zullen zij inkomen, om
den strijd te strijden in den dienst van
de Tente der samenkomst.

25. Maar van dat hij vijftig jaar oud
is, zal hij van den strijd dezes dien-

stes afgaan, en hij zal niet meer die-

nen.
26. Doch hij zal met zijne broederen

dienen in de Tente der samenkomst,
om de wacht waar te nemen; maar
den dienst zal hij niet bedienen. .Alzoo
zult gij aan de Levieten doen m hunne
wachten.

HET IX KAPITTEL.

xijn de HEERE sprak tot Mozes in de
woestijn Sinaï, in het tweede jaar, na-

dat zij uit Egypteland uitgetogen wa-
ren, in de eerste maand, zeggende:

2. Dat de kinderen Israels het «Pa-

schen houden zouden, op zijnen ge-

zetten tijd. a Ex. 12: 1, enz.

Lev. 23: 5. Num. 28: 16. Deut. 16: 2.

3. Op den veertienden dag in deze
maand, tusschen de twee avonden, zult

gij dat houden, op zijnen gezetten tijd;

naar alle zijne inzettingen, en naar al-

le zijne rechten zult gij dat houden.
4. Mozes dan sprak tot de kinderen

Israels, dat zij het Paschen zouden
houden.

5. En zij hielden het Paschen op den

veertienden dag der eerste maand, tus-

schen de twee avonden, in de woestijn
Sinaï; naar alles, wat de HEERE Mo-
zes geboden had, alzoo deden de kin-

deren Israels.

6. Toen waren er lieden geweest, die

over het doode lichaam eens menschen
onrein waren, en op denzelven dag het
Paschen niet hadden kunnen houden.
Daarom naderden zij voor het aange-
zicht van Mozes, en voor het aange-
zicht van Aaron op dienzelven dag.

7. En diezelve lieden zeiden tot hem:
Wij zijn onrein over het doode lichaam
eens menschen; waarom zouden wij

verkort worden, dat wij de offerande

des HEEREN op zijnen gezetten tijd

niet zouden offeren, in het midden der
kinderen Israels?

8. En Mozes zeide tot hen: Blijft staan-

de, dat ik hoore, wat de HEÉRE u ge-

bieden zal.

9. Toen sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende:

10. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende: Wanneer iemand onder u,

of onder uwe geslachten, over een dood
lichaam onrein, of op eenen verren weg
zal zijn, hij zal toch den HEERE het

Paschen houden.
11. In de tweede maand, op den veer-

tienden dag, tusschen de twee avon-

den, zullen zij dat houden; met onge-

zuurde [brooden] en bittere saus zullen

zij dat eten.

12. Zij zullen «daarvan niet overla-

ten tot den morgen, en zullen daaraan
geen been breken; naar alle inzetting

van het Paschen zullen zij dat hou-

den, o Ex. 12: 46. Joh. 19:33,36.

13. Als een man, die rein is, en op
den weg niet is, nalaten zal het Pa-

schen te houden, zoo zal diezelve ziel

uit hare volkeren uitgeroeid worden
;

want hij heeft de offerande des HEE-
REN op zijnen gezetten tijd niet geof-

ferd. Diezelve man zal zijne zonde dra-

gen.

14. En wanneer een vreemdeling bij

u als vreemdeling verkeert, en hij het

Paschen den HEERE ook 'houden zal,

naar de inzetting, van het Paschen, en

naar zijne wijze, alzoo zal hij het houden.

«Het zal éénerlei inzetting voor ulie-

den zijn, beide den vreemdeling en den

inboorling des lands. a Ex. 12 : 49.
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15. En «op den dag van het oprich-

ten des Tabernakels bedekte de wolke
den Tabernakel, op de Tente der Ge-
tuigenisse ; en in den avond was over
den Tabernakel als eene gedaante des
Yuurs, tot aan den morgen.

a Ex. 40: 34,

16. Alzoo geschiedde hetgeduriglijk;
de wolke bedekte hem, en des nachts
was er eene gedaante des vuurs.

17. Maar naar dat de wolke opgehe-
ven werd van boven de Tente, alzoo

verreisden ook daarna de kinderen Is-

raels; en in de plaatse, waar de wolke
bleef, daar legerden zich de kinderen
Israels.

18. Naar den mond des HEEREN
verreisden de kinderen Israels, en naar
des HEEREN mond legerden zij zich;

aalle de dagen, in dewelke de wolke
over den Tabernakel bleef, legerden zij

zich. a 1 Cor. 10: 1.

19. En als de wolke vele dagen over
den Tabernakel verbleef, zoo namen
de kinderen Israels de wacht des HEE-
REN waar, en verreisden niet.

20. Als het nu was, dat de wolke
weinige dagen op den Tabernakel was,
naar den mond des HEEREN legerden
zij zich, en naar den mond des HEE-
REN verreisden zij.

21. Maar was het, dat de wolke van
den avond tot den morgen er was, en
de wolke in den morgen opgeheven
werd, zoo verreisden zij. Of des daags,

of des nachts, als de wolke opgeheven
werd, zoo verreisden zij.

22. Of als de wolke twee dagen, of

eene maand, of [vele] dagen vertoefde

op den Tabernakel, blijvende daarop,
«zoo legerden zich de kinderen Israels,

en verreisden niet; en als zij opgehe-
ven werd, verreisden zij.

d Ex. 40: 36, 37.

23. Naar den mond des HEEREN le-

gerden zij zich, en naar den mond des
HEEREN verreisden zij. Zij namen de
wacht des HEEREN waar, naar- den
mond des HEEREN, door de liand van
Mozes.

HET X KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Maak u twee zilveren trompetten
;

van dicht werk zult gij ze maken ; en
zij zullen u zijn tot de samenroeping
der vergadering, en tot den optocht
der legers.

3. Als zij met deze blazen zullen,

dan zal de geheele vergadering tot

u vergaderd worden, aan de deur van
de Tente der samenkomst.

4. Maar als zij met de ééne zullen
blazen, dan zullen tot u vergaderd wor-
den de oversten, de hoofden der dui-

zenden Israels.

5. Als gij met een gebroken geklank
blazen zult, dan zullen de legers, die

tegen het oostengelegerdzijn, optrekken.
6. Maar als gij ten tweede male met

een gebroken geklank blazen zult, zul-

len de legers, die tegen het zuiden le-

geren, optrekken. Met een gebroken ge-

klank zullen zij blazen tot hunne op-

tochten.

7. Maar in het verzamelen van de
gemeente, zult gij blazen, doch geen
gebroken geklank maken.

8. En de zonen Aarons, de priesters,

zullen met die trompetten blazen ; en
zij zullen ulieden zijn tot eene eeuwi-
ge inzetting bij uwe geslachten.

9. En wanneer gijlieden in uw land
ten strijde zult trekken tegen den vij-

and, die u benauwt, zult gij ook met
die trompetten een gebroken geklank
maken ; zoo zal uwer gedacht worden
voor het aangezichte des HEEREN uws
Gods, en gij zult van uwe vijanden ver-

lost worden.
10. Desgelijks ten dage uwer vroo-

lijkheid, en op uwe gezette hoogtü'den,

en in de beginselen uwer maanden,
zult gij ook met de trompetten blazen

over uwe brandofferen en over uwe
dankofferen ; en zij zullen u ter gedach-
tenisse zijn voor het aangezichte uws
Gods. Ik ben de HEERE uw God.

11. En het geschiedde in het tweede
jaar, in de tweede maand, op den twin-

tigsten van de maand, dat de wolke
opgeheven werd van boven den Taber-

nakel der Getuigenisse.

12. En de kinderen Israels togen op,

naar hunne tochten, uit de woestijn

Sinaï ; en de wolke bleef in de woe-
stijn Paran.

13. Alzoo togen zij het eerst op, naar
den mond des HEEREN, door de hand
van Mozes:
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14. Want het eerst toog op de banier

van het leger der kinderen van Juda,

«naar hunne heiren ; ^en over zijn heir

was Nahésson, de zoon van Ammïna-
dab. a Num. 2: 3. b Num. 1: 7.

15. En over het heir van den stam
der kinderen Issascliars was NethaneGl,

de zoon van Züar.

16. En over het heir van den stam
der kinderen Zebulons was Eh'ab, de
zoon van Hélon.

17. Toen werd de Tabernakel afgeno-
men ; en de zonen Gérsons en de zo-

nen van Merari togen op, dragende den
Tabernakel.

18. Daarna toog op de banier van het
leger Rubens, naar hunne heiren ; en
over zijn heir was Elizur, de zoon van
Sedéür.

19. En over het heir van den stam
der kindersn Simeons was Selümiël,

de zoon van Zunsaddai.
20. En over het heir van den stam

der kinderen Gads was Éljasaph, de
zoon van Déhuël.

21. Toen togen op de Kóhathieten,
dragende «het Heiligdom; en [de ande-

ren] richtten den Tabernakel op, tegen
dat deze kwamen. a Num. 4: 4.

22. Daarna toog op de banier van
het leger der kinderen Ephraïms, naar
hunne heiren; en over zijn heir was
Elisama, de zoon van A'mmiud.

23. En over het heir van den stam
der kinderen van Manasse was Gama-
liel, de zoon van Pedazur.

24. En over het heir van den stam
der kinderen Benjamins was Abidan,
de zoon van Gideóni.

25. Toen toog op de banier van het
leger der kinderen van Dan, te zamen
sluitende alle de legers, naar hunne
heiren ; en over zijn heir was Ahië'zer,
de zoon van Ammisaddai.

26. En over het heir van den stam
der kinderen Asers was Pagiël, de zoon
van Ó'chran.

27. En over het heir van den stam
der kinderen van Naphthali was Ahira,
de zoon van E'nan.

28. Dit was het «optrekken der kin-
deren Israels, naar hunne heiren, als

zij reisden.

* Stat.-Overz. : Dit waren de tochten; in
den zin van: Dit waren hunne colonne's, waar-
in zij optrokken.

29. Mozes nu zeide tot Hóbab, den
zone Réguels, des Midianieters , den
schoonvader van Mozes: Wij reizen
naar die plaatse, van dewelke de HEE-
RE gezegd heeft: Ik zal u die geven.
Ga met ons, en wij zullen u weldoen

;

want de HEERE heeft over Israël het
goede gesproken.

30. Doch hij zeide tot hem: Ik zal

niet gaan; maar ik zal naar mijn land
en naar mijne maagschap gaan.

31. En hij zeide: Verlaat ons toch
niet; want dewijl gij weet, dat wij ons
legeren in de woestijn, zoo zult gij ons
tot oogen zijn.

32. En het zal geschieden, als gij

met ons zult gaan, en hetzelve goede
geschieden zal, waarmede de HEERE
bij ons weldoen zal, dat wij u ook wel-

doen zullen.

33. Zoo togen zij drie dagreizen van
den berg des HEEREN; en de Arke
des verbonds des HEEREN reisde voor
hun aangezicht drie dagreizen, om voor
hen eene rustplaats uit te speuren.

34. En de wolke des HEEREN was
des daags over hen, als zij uit het le-

ger verreisden.

35. Het geschiedde nu in het optrek-

ken van de Arke, dat Mozes zeide:

«Sta op, HEERE, en laat uwe vijanden
verstrooid worden, en uwe haters van
uw aangezichte vlieden. a Ps. 68: 2.

36. En als zij rustte, zeide hij : Kom
weder, HEERE, [tot] de tien duizenden
der duizenden Israels.

HET XI KAPITTEL

Jijn «het geschiedde, als het volk zich
was beklagende, [dat] het kwaad was
in de ooren des HEEREN. .Want de
HEERE hoorde het, zoodat zijn toorn
ontstak, &en het vuur des HEEREN
onder hen ontbrandde en [onder hen]

verteerde, in het uiterste des legers.
a Deut. 9: 22. b Ps. 78: 21.

2. Toen riep het volk tot Mozes; en
Mozes bad tot den HEERE; en het vuur
werd gedempt.

3. Daarom noemde hij den naam dier

plaatse Thabéra; omdat het vuur des
HEEREN onder hen gebrand had.

4. En «het gemeene volksken, dat in

het midden van hen was, werd met
lust bevangen. Daarom zoo weenden
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ook de kinderen Israels wederom, en
zeiden: ^Wie zal ons vleesch te eten

geven? a Ex. 12: 38. Ps. 106: 14.

1 Cor. 10: 6. b Ex. 16: 3.

5. Wij gedenken aan de visschen,
die wij in Egypte om niet aten, aan
de komkommers, en aan de pompoe-
nen, en aan het look, en aan de ajui-

nen, en aan het knoflook.
6. Maar nu is onze ziel dor; er is niet

met al, behalve dit Man, voor onze
oogen.

7. «Het Man nu was als koriander-
zaad, en zijne kleur was als de kleur
van den Bedólah. a Ex. 16: 14, 3i. .

Ps. 78: 24. Joh. 6: 31, 49.

8. Het volk liep hier en daar, en
verzamelde [het], en maalde het met
molens, of stiet het in mortieren, en
zood het in potten, en maakte daarvan
koeken. En zijn smaak was als de smaak
van de beste vochtigheid der olie.

9. En wanneer de dauw des nachts
op het leger nederviel, viel het Man op
hetzelve neder.

10. Toen hoorde Mozes het volk wee-
nen, huisgezin aan huisgezin, een ieder

aan de deur zijner hut; en de toorn
des HEEREN ontstak zeer; ook was
het kwaad in de oogen van Mozes.

11. En Mozes zeide tot denHEERE:
Waarom hebt Gij aan uwen knecht
kwalijk godaan, en waarom heb ik

geene genade in uwe oogen gevonden,
dat Gij den last dezes ganschen volks
op mij legt?

12. Heb ik dan al dit volk ontvan-
gen? heb ik het gebaard? dat Gij tot

mij zoudt zeggen : Draag het in uwen
schoot, gelijk als een voedstervaderden
zuigeling draagt, naar dat land, het-

welk Gij hunnen vaderen gezworen
hebt?

13. Vanwaar zoude ik het vleesch
'hebben, om al dezen volke te geven?
Want zij weenen tegen mij, zeggende:
Geef ons vleesch, dat wij eten.

14. Ik alleen kan al dit volk niet

dragen, want het is mij te zwaar.
15. En indien Gij alzoo aan mij doet,

dood mij toch slechts, indien ik genade
in uwe oogen gevonden heb, en laat

mij mijn ongeluk niet aanzien.

iö. En de HEERE zeide tot Mozes:
Verzamel Mij zeventig mannen uit de
oudsten Israels, dewelke gij weet, dat

zij de oudsten des volks en zijne ambt-
lieden zijn; en gij zult ze brengen voor
de Tente der samenkomst, en zij zul-

len zich daar bij u stellen.

17. Zoo zal Ik afkomen, en met u
aldaar spreken; en van den Geest, die

op u is, zal Ik afzonderen, en op hen
leggen; en zij zullen met u den last

dezes volks dragen, opdat gij [dien] al-

leen niet draagt.

18. En tot het volk zult gij zeggen:
Heiligt u tegen morgen, en gij zult

vleesch eten; want gij hebt voor de
ooren des HEEREN geweend, zeggende:
Wie zal ons vleesch te eten geven?
want het ging ons wel in Egypte. Daar-
om zal de HEERE u vleesch geven,
en gij zult eten.

19. Gij zult niet éénen dag, noch twee
dagen eten, noch vijf dagen, noch tien

dagen, noch twintig dagen;
20. Tot eene geheele maand toe, tot:

dat het uit uwen neus uitga, en u tot

eene walging zij ; overmits gij den HEE
RE, die in het midden van u is, ver-

worpen hebt, en hebt voor zijn aange-
zicht geweend, zeggende: «Waarom nu
zijn wij uit Egypte getogen?

a Num. 21 : 5.

21. En Mozes zeide: Zeshonderddui-
zend te voet is dit volk, in welks mid-
den ik ben ; en Gij hebt gezegd : Ik zal

hun vleesch geven, en zij zullen eene
geheele maand eten.

22. «Zullen dan voor hen schapen
en runderen geslacht worden, dat voor
hen genoeg zij ? Zullen alle de visschen

der zee voor hen verzameld worden,
dat voor hen genoeg zij? a Joh. 6: 7.

23. Doch de HEERE zeide tot Mozes:
«Zoude dan des HEEREN hand ver-

kort zijn? Gij zult nu zien, of mijn

woord u wedervaren zal, of niet.

a Jes. 50: 2; 59: 1.

24. En Mozes ging uit, en sprak de

woorden des HEEREN tot het volk;

en verzamelde zeventig mannen uit de

oudsten des volks, en stelde ze rondom
de Tente.

25. Toen kwam de HEERE af in de

wolke, en sprak tot hem; en afzonde-

rende van den Geest, die op hem was,

leide [hem] op de zeventig mannen, die

oudsten. En het geschiedde, als de Geest

op hen rustte, dat zij profeteerden,

maar daarna niet m.eer.
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26. Maar twee mannen waren in het

leger overgebleven ; des éénen naam
was Éldad, en des anderen naam Mè-
dad; en die Geest rustte op hen (want
zy waren onder de aangeschrevenen,
hoewel zij tot de Tente niet uitgegaan

waren), en zij profeteerden in het leger.

27. Toen liep een jongen henen, en
boodschapte Mozes, en zeide: Éldad en
Médad profeteeren in het leger.

28. En Jozua, de zoon van Nun, de

dienaar van Mozes, een van zijne uit-

gelezene jongelingen, antwoordde en
zeide: Mijn heere Mozes, verbied ze.

29. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt

gij voor mij ijverende? Och of al het

volk des HEÉREN profeten waren, dat

de HEERE zijnen Geest over hen gave !

30. Daarna verzamelde zich Mozes
tot het leger, hij en de oudsten Israels.

31. Toen «voer een wind uit van den
HEERE, en raapte kwakkelen van de

zee, en strooide ze bij het leger, om-
trent eene dagreize herwaarts en om-
trent eene dagreize derwaarts, rondom
het leger; en zij waren omtrent twee
ellen boven de aarde.

a Ex. 16: 13. Ps. 78: 26.

32. Toen maakte zich het volk op,

dienzelfden geheelen dag, en dien gan-

schen nacht, en den ganschen anderen
dag, en zij verzamelden de kwakkelen.
Die het minste had, had tien Homers
verzameld. En zij spreidden ze voor
zich van malkanderen, rondom het
leger.

33. «Dat vleesch w^as nog tusschen
hunne tanden, eer het gekauwd was,
zoo ontstak de toorn des HEEREN tegen
het volk , en de HEERE sloeg het
volk met eene zeer groote plage.

a Ps. 78: 30, 31.

34. Daarom heette men den naam
dezer plaatse Kibroth Thaava; want
daar begroeven zij het volk, dat belust

was geweest.
35. Van Kibroth Thaava verreisde

het volk naar Hazeroth; en zij bleven
in Hazeroth.

HET XII KAPITTEL.

Mirjam nu sprak, en Aaron, tegen
Mozes, ter oorzake der vrouwe der
Cusietische, die hij genomen had; want
hij had eene Cusietische ter vrouwe,
genomen.

1

2. En zij zeiden : Heeft dan de HEE-
RE maar alleen door Mozes gesproken?
Heeft Hy ook niet door ons gespro-
ken? En de HEERE hoorde het.

3. Doch de man Mozes was zeer
zachtmoedig, meer dan alle menschen,
die op den aardbodem waren.

4. Toen sprak de HEERE haastig-
lijk tot Mozes, en tot Aaron, en tot
Mirjam: Gij drieën, komt uit tot de
Tente der samenkomst. En zij drieën
kwamen uit.

5. Toen kwam de HEERE af in de
wolkkolom, en stond aan de deur der
Tente. Daarna riep Hij Aaron en Mir-
jam, en zij beiden kwamen uit.

6. En Hij zeide : Hoort nu mijne
woorden: Zoo er een profeet [onderi
u is. Ik de HEERE zal door een ge-

zicht Mij aan hem bekend maken,
door eenen droom zal Ik met hem
spreken.

7. Alzoo is mijn knecht Mozes niet,

adie in mijnen ganschen huize ge-

trouw is. a Hebr. 3: 2.

8. [Van\ mond «tot mond spreek Ik
met hem; en [door] aanzien, en niet

door duistere woorden; en de gelijke-

nisse des HEEREN aanschouwt hij,

waarom dan hebt gijlieden niet ge-

vreesd, tegen mijnen knecht, tegen
Mozes te spreken.

a Ex. 33: 11. Deut. 34: 10.

9. Zoo ontstak des HEEREN toorn
tegen hen; en Hij ging weg.

10. En de wolke week van boven
de Tente; en zie, Mirjam was me-
aatsch, [wit] als de sneeuw. En Aaron
zag Mirjam aan, en zie, zij was me-
laatsch.

11. Daarom zeide Aaron tot Mozes:
Och, mijn heere, leg toch niet op
ons de zonde, waarmede wij zottelijk

gedaan, en waarmede wij gezondigd
hebben.

12. Laat zij toch niet zijn als een
doode, van wiens vleesch, als hij uit

zijns moeders lijf uitgaat, de helft wel
verteerd is.

13. Mozes dan riep tot den HEERE,
zeggende: O God, heel ze toch.

14. En de HEERE zeide tot Mozes:
Zoo haar vader smadelijk in haar aan-

gezicht gespogen had, zoude zij niet

zeven dagen beschaamd zijn? «Laat
ze zeven dagen buiten het leger geslo-
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ten, en daarna aangenomen worden.
a Lev. 13: 46.

15. Zoo werd Mirjam buiten het leger

zeven dagen gesloten; en het volk ver-

reisde niet, totdat Mirjam aangenomen
werd.

16. Maar daarna verreisde het volk
van Hazeroth; en zij legerden zich in

de woestijn Paran.

HET XIII KAPITTEL.

E.jn de HEERE sprak tot Mozes, zeg-

gende :

2. Zend u mannen uit, die het land
Kanaan verspieden, hetwelk Ik den
kinderen Israels geven zal. Van eiken
stam zijner vaderen zult gylieden éénen
man zenden, zijnde ieder een overste
-onder hen.

3. Mozes dan zond ze uit de woestijn
Paran, naar den mond des HEEREN.
Alle die mannen waren hoofden der
kinderen Israels.

4. En dit zijn hunne namen: Van
•den stam Rubens: Sammua, de zoon
van Zaccur.

5. Van den stam Simeons: Saphat,
•de zoon van Hóri.

6. Van den stam van Juda: Caleb,

•de zoon van Jephünne.
7. Van den stam van Issaschar: Ji-

geal, de zoon van Jozef.

8. Van den stam Ephraïms: Hoséa,
•de zoon van Nun.

9. Van den stam Benjamins: Palti,

de zoon van Raphu.
10. Van den stam Zebulons: Gaddiël,

de zoon van Sódi.

11. Van den stam Jozefs, voor den
stam van Manasse: Gaddi, de zoon van
Susi.

12. Van den stam van Dan: Am-
miël, de zoon van Gemalli.

13. Van den stam van Aser: Séthur,
•de zoon van Michael.

14. Van den stam van Naphthali :

Nachbi, de zoon van Vóphsi.
15. Van den stam van Gad: Güël,

de zoon van Machi.
16. Dit zijn de namen der mannen,

die Mozes zond, om dat land te ver-

spieden ; en Mozes noemde Hoséa,- den
zoon van Nun, Jozua.

17. Mozes dan zond ze, om het land
Xanaan te verspieden; en hy zeide,

tot hen : Trekt dit henen op tegen
het zuiden, en klimt op het gebergte.

18. En beziet het land, hoedanig het
zij, en het volk, dat daarin woont, of
het sterk zij, of zwak, of het weinig
zij, of veel.

19. En hoedanig het land zij, waarin
het woont, of het goed zij, of kwaad;
en hoedanig de steden zijn, in dewelke
het woont, of in legers, of in sterkten.

20. Ook hoedanig het land zij, of
het vet zij, of mager, of er boomen ia
zijn, of niet; en weest sterk, en neemt
van de vrucht des lands. Die dagen
nu waren de dagen van de eerste

vruchten der wijndruiven.
21. Alzoo trokken zij op, en ver-

spiedden het land van de woestijn Zin
af tot Réhob toe, daar men gaat naar
Hamath.

22. En zij trokken op in het zuiden,

en kwamen tot Hebron toe; en daar
waren Ahiman, Sésai en Talmai, E'naks
kinderen. Hebron nu was zeven jaren
gebouwd vóór Zóan in Egypte.

23. Daarna kwamen zij tot het dal

E'scol, en sneden van daar eene rank
af, met éénen tros wijndruiven, dien
zij droegen met hun tweeën, op eenen
draagstok ; ook van de granaatappelen,
en van de vijgen.

24. Diezelve plaats noemde men het
dal E'scol, ter oorzake van den tros,

dien de kinderen Israels van daar af-

gesneden hadden.
25. Daarna keerden zij weder van

het verspieden des lands, ten einde van
veertig dagen.

26. En zij gingen henen, en kwamen
tot Mozes, en tot Aaron, en tot de
geheele vergadering der kinderen Is-

raels, in de woestijn Paran, naar Ka-
des; en brachten bescheid weder aan
hen, en aan de geheele vergadering,

en lieten hun de vrucht des lands zien.

27. En zij vertelden hem, en zeiden :

Wij zijn gekomen tot dat land, waar-
henen gij ons gezonden hebt; en voor-

waar, «het is van melk en honig
vloeiende, en dit is zijne vrucht.

a Ex. 3: 8; 33: 3.

28. Behalve dat het een sterk volk
is, hetwelk in dat land woont, en de
steden zijn vast, [en] zeer groot; en
ook hebben wij daar E'naks kinderen
gezien.
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29. De ' A'malekieten wonen in het
land van het zuiden; maar de Héthie-

ten, en de Jébusieten, en de A'morie-
ten wonen op het gebergte ; en de Ka-
naanieten wonen aan de zee, en aan
den oever des Jordaans.

30. Toen stilde Caleb het volk voor
Mozes, en zeide: Laat ons vrijmoedig-

lyk optrekken, en dat erfelijk bezitten

want wij zullen dat voorzeker over-

weldigen.
31. Maar de mannen, die met hem

opgetrokken waren, zeiden: Wij zul-

len tot dat volk niet kunnen optrek-

ken, want het is sterker dan wij.

32. Alzoo brachten zij een kwaad
gerucht voort van het land, dat zij

verspied hadden, aan de kinderen Is-

raels, zeggende: Dat land, door het-

welk wij doorgegaan zijn, om dat te

verspieden, is een land, dat zijne in-

woners verteert; en al het volk, het-

welk wij in zijn midden gezien hebben,
zyn mannen van groote lengte.

33. Wij hebben ook daar de reuzen
gezien, de kinderen E'naks, van de reu-

zen; en wij waren als sprinkhanen in

onze oogen; alzoo waren wij ook in

hunne oogen.

HET XIV KAPITTEL.

leen verhief zich de geheele vergade-
ring, en zij hieven hunne^stemme op,

en het volk weende in dienzelven
nacht.

2. En alle de kinderen Israels mur-
mureerden tegen Mozes en tegen Aaron

;

en de geheele vergadering zeide tot

hen : Och of wij in Egypteland gestor-

ven waren, of, och of wij in deze woes-
tijn gestorven waren!

3. En waarom brengt ons de HEERE
naar dat land, dat wij door het zwaard
vallen, [en] onze vrouwen en onze
kinderkens ten roof worden? Zoude
het ons niet goed zijn naar Egypte
weder te keeren?

4. En zij zeiden de een tot den an-

der: Laat ons een hoofd *'over ons stel-

len, en wederkeeren naar Egypte.
5. Toen . vielen Mozes en Aaron op

hunne aangezichten, voor het aange-
zicht van. de gansche gemeente der

* Stat.-Overz. : opwerpen, in den zin van
eigenmachtig aanstellen.

vergadering van de kinderen Israels.-

6. En Jozua, de zoon van Nun, en
Caleb, de zoon van Jephünne, zijnde vaii

degenen, die dat land verspied hadden,
scheurden hunne kleederen.

7. En zij spraken tot de gansche ver-

gadering der kinderen Israels, zeggen-
de: Het land, door hetwelk wij getrok-
ken zijn, om het te verspieden, is een
uitermate goed land.

8. Indien de HEERE een welgeval-
len aan ons heeft, zoo zal Hij ons in

dat land brengen, en zal ons dat ge-

ven; een land, hetwelk van melk en.

honig is vloeiende.

9. Alleen zijt tegen den HEERE niet

wederspannig; en «vreest gij niet het
volk dezes lands, want zij zijn ons
brood. Hunne schaduw is van hen ge-

weken, en de HEERE is met ons;.

vreest hen niet. a Deut. 20 : 3.

10. Toen zeide de gansche vergade-
ring, dat men ze met steenen steeni-

gen zoude. Maar de heerlijkheid des
HEEREN verscheen in de Tente der
samenkomst, voor alle de kinderen
Israels.

11. En de HEERE zeide tot Mozes:
Hoe lang zal Mij dat volk tergen? en
hoe lang zullen zij aan Mij nietgeloo-
ven, om alle teekenen, die Ik in het
midden van hen gedaan heb?

12. Ik zal het met pestilentie slaan,

en Ik zal het verstoeten; en Ik zal u
tot een grooter en sterker volk maken,
dan dit is.

13. En Mozes zeide tot den HEERE:
«Zoo zullen het de Egyptenaars hoe-
ren; want gij hebt door uwe kracht
dit volk uit het midden van hen doen
optrekken; a Ex. 32: 12.

14. En zij zullen zeggen tot de in-

woners dezes lands, [die] gehoord heb-

ben, dat Gij, HEERE, in het midden
dezes volks zijt; dat G-ij, HEERE, oog
aan oog gezien wordt; dat uwe wolke
over hen staat, en «Gij in eene wolkko-
lom voor hun aangezicht gaat des daags,
en in eene vuurkolom des nachts;

a Ex. 13: 21; 40: 38.

15. En zoudt Gij dit volk als eenen
eenigen man dooden; zoo zouden de
heidenen, die uw gerucht gehoord heb-

ben, spreken, zeggende:
16. «Omdat de HEERE dit volk niet

kon brengen in dat land, hetwelk Hij-,
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him gezworen had, zoo heeft Hij ze

geslacht in de woestijn, a Deut. 9: 28.

17. Nu dan, laat toch de kracht des

HEEREN groot worden, gelijk als Gij

gesproken hebt, zeggende:
18. De «HEERE is lankmoedig en

groot van weldadigheid, vergevende de

ongerechtigheid en overtreding, die

[den schuldige] geenszins onschuldig

houdt, ^bezoekende de ongerechtigheid
der vaderen aan de kinderen, in het

derde, en in het vierde [lid].

a Ex. 34: 6. Ps. 86: 15; 103: 8; 145: 8.

Jona 4: 2. b Ex. 20: 5; 34: 7. Deut. 5: 9.

19. Vergeef toch de ongerechtigheid
dezes volks, naar de grootte uwer goe-

dertierenheid, en gelijk als Gij ze dezen
volke, van Egypteland af tot hiertoe,

vergeven hebt.

20. En de HEERE. zeide: Ik heb hun
vergeven naar uw woord.

21. Doch zekerlijk, [zoo ivaarachtig

als] Ik leve, zoo zal de gansche aarde
met de heerlijkheid des HEEREN ver-

vuld worden.
22. Want alle de mannen, die gezien

hebben mijne heerlijkheid, en mijne
teekenen, die Ik in Egypte en in de
woestijn gedaan heb, en Mij nu tien-

maal verzocht hebben, en mijner stem-
me niet zijn gehoorzaam geweest;

23. Zoo zij het land, hetwelk Ik hun-
nen vaderen gezworen heb, zien zul-

len! aJa geene van die Mij getergd
hebben, zullen dat zien.

a Deut. 1: 35, 36.

24. Doch «mijn knecht Caleb, omdat
eene andere geest met hem geweest
is, en hij volhard heeft Mij na te vol-

gen, zoo zal Ik hem brengen tot het
land, in hetwelk hij gekomen was, en
zijn zaad zal het erfelijk bezitten.

a Joz. 14: 8, 9.

25. De A'malekieten nu en de Ka-
naanieten wonen in dat dal; wendt u
morgen, en maakt uwe reize naar
de woestijn, op den weg naar de
Schelfzee.

26. Daarna sprak de HEERE tot Mo-
zes en tot Aaron, zeggende:

27. Hoe «lang zal [Ik] bij deze booze
vergadering zijn, die tegen Mij zijn

murmureerende ? Ik heb gehoord de
murmureeringen der kinderen Israels,

waarmede zij tegen Mij zijn murmu-
reerende. « Ps. 106: 26.

28. Zeg tot hen : (^[Zoo ivaarachtig als]

Ik leve, spreekt de HEERE, indien Ik

ulieden zoo niet doe, gelijk als gij in

mijne ooren gesproken hebt!
a Num. 26: 65; 82: 11.1

29. Uwe «doode lichamen zullen in

deze woestijn vallen ; en alle uwe getel-

den, naar uw geheele getal, van twin-

tig jaar oud en daarboven, gij, die

tegen Mij gemurmureerd hebt,
a Deut. 1: 35. Hebr. 3: 17.

30. Zoo gij in dat land komt, over
hetwelk Ik mijne hand opgeheven heb,

dat Ik u daarin zoude doen wonen!
«behalve Caleb, de zoon van Jephünne,
en Jozua, de zoon. van Nun.

a Joz. 14: 6.

31. En uwe kinderkens, waarvan gij

zeidet: Zij zullen ten roof worden;
die zal Ik daarin brengen, en- die zul-

len bekennen dat land, hetwelk gij

smadelijk verworpen hebt.

82. Maar u aangaande, uwe doo-

de lichamen zullen in deze woestijn

vallen.

33. En uwe kinderen zullen gaan
weiden in deze woestijn, veertig jaar,

en zullen uwe hoererijen dragen, totdat

uwe doode lichamen verteerd zijn in

deze woestijn.

3-4, Naar het getal der dagen, in de-

welke gij dat land verspied hebt, «veer-

tig dagen, eiken dag voor elk jaar,

zult gij uwe ongerechtigheden dragen,

veertig jaar; en zult gewaar worden
mijne afbreking. a Ps. 95: lo.

35. Ik de HEERE heb gesproken:
Zoo ik dit aan deze gansche booze ver-

gadering dergenen, die zich tegen Mij

verzameld hebben, niet doe! Zij zullen

in deze woestijn te niete worden, en
zullen daar sterven.

36. En die mannen, die Mozes gezon-

den had, om het land te verspieden,

en wedergekomen zijnde de gansche
vergadering tegen hem hadden doen
murmureeren, een kwaad gerucht over

dat land voortbrengende;
37. Diezelve mannen, die een kwaad

gerucht van dat land voortgebracht

hadden, «stierven door eene plage, voor
het aangezichte des HEEREN.

a 1 Cor. 10: 10. Judas vs. 5.'

38. Maar Jozua, de zoon van Nun, en
Caleb, de zoon van Jephünne, bleven
levende van de mannen, die henen-
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gegaan waren, om het land te ver-

spieden.

39. En Mozes sprak deze woorden
tot alle de kinderen Israels. Toen
treurde het volk zeer.

40. En zij stonden des morgens vroeg

op, en klommen op de hoogte des

bergs, zeggende: Zie, hier zijn wi.j, en
wij zullen optrekken tot de plaatse,

die de HEERE gezegd heeft; want wij

hebben gezondigd.
41. Maar Mozes zeide: «Waarom over-

treedt gij alzoo het bevel des HEEREN?
Want dat zal geenen voorspoed heb-

ben, a Deut. 1: 41.

42. Trekt niet op, want de HEERE
zal in het midden van u niet zijn; op-

dat gij niet geslagen wordt, voor het
aangezicht uwer vijanden.

43. Want de A'malekieten en de
Kanaanieten zijn daar voor uw aange-
zicht, en gij zult door het zwaard val-

len. Want omdat gij u afgekeerd hebt
van den HEERE, zoo zal de HEERE
met u niet zijn.

44. Nochtans poogden zij vermetel-

lijk, om op de hoogte des bergs te

klimmen; maar de Arke des verbonds
des HEEREN, en Mozes, scheidden niet

uit het midden des legers.

45. Toen kwamen af de A'male'-

kieten en de Kanaanieten, die in dat
gebergte woonden, en sloegen ze, en
•smeten ze uit elkander, tot Hór-
ma toe.

D
HET XV KAPITTEL.

aarna sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende:

2. Spreek tot de kinderen Israels, en
zeg tot hen : Wanneer gij gekomen zult

zijn in het land uwer woningen, dat Ik
u geven zal;

3. En gij een vuurofTer den HEERE
zult doen, een brandoffer of slacht-

offer, «om af te zonderen eene gelofte,

of in een vrijwillig offer, of in uwe
gezette hoogtijden, om den HEERE
^^eenen liefelijken reuk te maken van
runderen of van klein vee;

a Lev. 22 : 21. b Ex. 29 : 18.

4. Zoo zal hij, die zijne offerande den
HEERE offert, «een spijsoffer offeren

*• Stat.-Ovorz: versmeten ze; in den zin
van: verpletter.den ze.

van een tiende meelbloem, gemengd
met een vierendeel van een Hin olie.

a Lev. 2 : 1 ; 6 : 14.

5. En wijn ten drankoffer, een vieren-

deel van een Hin, zult gij bereiden tot

een brandoffer of tot een slachtoffer,

voor één lam.
6. Of voor een en ram zult gij een

spijsoffer bereiden van twee tienden
meelbloem, gemengd met olie, een derde
deel van een Hin.

7. En wijn ten drankoffer, een derde
deel van een Hin, zult gij offeren ten
liefelijken reuke den HEERE.

8. En wanneer gij een jong rund zult

bereiden tot éen brandoffer of een
slachtoffer, om eene gelofte af te zon-
deren, of ten dankoffer den HEERE;

9. Zoo zal hij tot een jong rund of-

feren een spijsoffer van drie tienden
meelbloem, gemengd met olie, de helft

van een Hin.
10. En wijn zult gij offeren ten drank-

offer, de helft van een Hin; tot een
vuuroffer van liefelijken reuke den
HEERE.

11. Alzoo zal gedaan worden met
het ééne rund, of met den éénen ram,
of met het [stuk] klein vee, van de
lammeren, of van de geiten;

12. Naar het getal, dat gij bereiden
zult, zult gij alzoo doen met elkeen,

naar hun getal.

13. Alle inboorling zal deze dingen
alzoo doen, offerende een vuuroffer ten
liefelijken reuke den HEERE.

14. Wanneer ook een vreemdeling
bij u als vreemdeling verkeert, of die

in het midden van u is, in uwe ge-

slachten, en hij een vuuroffer zal be-

reiden ten liefelijken reuke den HEERE
;

gelijk als gu zult doen, alzoo zal hy
doen.

15. G\i, gemeente, het zij ulieden «en
den vreemdeling, die als vreemdeling
[bij u] verkeert, éénerlei inzetting ter,

eeuwige inzetting bij uwe geslachten;
gelijk gijlieden, alzoo zal de vreemdeling
voor des HEEREN aangezichte zijn.

a Ex. 12: 49. Num. 9: 14.

16. Eénerlei wet en éénerlei recht
zal ulieden zijn, én den vreemde-
ling die bij ulieden als vreemdeling
verkeert.

17. Voorts sprak de HEERE tot Mo.
zes, zeggende:
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I'S. Spreek tot de kinderen Israels,

•en zeg tot hen : Als gij zult gekomen
zijn in het land, waarhenen Ik u in-

brengen zal,

19. Zoo zal het geschieden, als gij

Tan het brood des lands zult eten, dan
rzult gij den HEERE een hefoffer offeren.

20. De eerstelingen uws deegs, eenen
koek zult gij tot een hefoffer offeren;

gelijk het hefoffer des dorschvloers zult

gy dat offeren.

21. Van de eerstelingen uws deegs
zult gij den HEERE een hefoffer geven,

bij uwe geslachten.
22. Voorts, wanneer gijlieden afge-

dwaald zult zijn, en niet gedaan heb-

ben alle deze geboden, die de HEERE
tot Mozes gesproken heeft;

23. Alles, wat u de HEERE door de
hand van Mozes geboden heeft; van
dien dag af, dat het de HEERE gebo-

den heeft, en voortaan bij uwe ge-

slachten
;

24. Zoo zal het geschieden, indien
iets bij dwaling gedaan [en] voor de
oogen der vergadering [verborgen is],

<iat de gansche vergadering éénen var,

een jong rund, zal bereiden ten brand-
offer, ten liefelijken reuke den HEERE,
met zijn spijsoffer en zijn drankoffer,

naar de wijz'e; en éénen geitenbek ten
zondoffer.

25. En de priester zal de verzoening
doen voor de gansche vergadering der
kinderen Israels, en het zal hun verge-
ven worden; want het was eene afdwa-
ling, en zij hebben hunne offerande
gebracht, een vuuroffer den HEERE, en
hun zondoffer, voor het aangezichte
des HEEREN, over hunne afdwaling.

26. Het zal dan aan de gansche ver-

gadering der kinderen Israels vergeven
worden, ook den vreemdeling, die in
het midden van henlieden als vreem-
deling verkeert; want het is den gan-
schen volke door dwaling [overkomen],

27. «En indien ééne ziel door afdwa-
ling gezondigd zal hebben, die zal eene
•éénjarige geit ten zondoffer offeren.

a Lev. 4: 27.

28. En de priester zal de verzoening
doen over de dwalende ziel, als zij ge-
zondigd heeft door afdwaling, voor het
aangezichte des HEEREN, doende de
verzoening over haar ; en het zal haar
vergeven worden.

29. Den inboorling der kinderen Is-

raels, en den vreemdeling, die in hun-
lieder midden als vreemdeling verkeert,

éénerlei wet zal ulieden zijn; dengene,
die het door afdwaling doet.

• 30. Maar de ziel, die iets zal gedaan
hebben met opgehevene hand, hetzij van
inboorlingen of van vreemdelingen, die

smaadt den HEERE; en diezelve ziel

zal uitgeroeid worden uit het midden
van haar volk;

31. Want zij heeft het woord des
HEEREN veracht en zijn gebod vernie-

tigd. Diezelve ziel zal ganschelijk uit-

geroeid worden; hare ongerechtigheid
is op haar.

32. Als nu de kinderen Israels in de
woestijn waren, zoo vonden zij eenen
man, hout lezende op den Sabbathdag,

33 En die hem vonden, hout lezende,

brachten hem tot Mozes, en tot Aaron,
en tot de gansche vergadering.

34. En zij stelden hem in «bewaring;
want het was niet verklaard, wat hem
gedaan zoude worden. a Lev. 24 : 12.

35. Zoo zeide de HEERE tot Mozes:
Die man zal zekerlijk gedood worden;
de gansche vergadering zal hem met
steenen steenigen, buiten het leger.

36. Toen bracht hem de gansche ver-

gadering uit tot buiten het leger, en
zij steenigden hem met steenen, dat hij

stierf; gelijk als de HEERE Mozes gebo-

den had.

37. En de HEERE sprak tot Mozes,

zeggende:
38. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen: «Dat zij zich snoer-

kens maken aan de hoeken hunner klee-

deren, bij hunne geslachten; en op de
snoerkens des hoeks zullen zij eenen
hemelsblauwen draad zetten;

a Deut. 22: 12. Matth. 23: 5.

39. En L'J zal ulieden aan de snoer-

kens zijn, opdat gij het aanziet, en aan
alle de geboden des HEEREN gedenkt,

en die doet; en gij zult naar uw hart
en naar uwe oogen niet speuren, die gij

zijt nahoereerende;
40. Opdat gij gedenkt en doet alle

mijne geboden, en uwen God heilig

zijt.

41. Ik ben de HEERE uw God, die

u uit Egypteland uitgevoerd heb, om u
tot eenen God te zijn. Ik ben de HEERE
uw God.
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HET XVI KAPITTEL.

jvórach «nu, de zoon van Jïzhar, den
zoon van Kahatli, den zoon van Levi,

nam tot zich zoo Dathan als Abïram,
zonen van Elïab, en On, den zoon
van Péleth, zonen van Ruben.

a Num. 26: 9; 27: 3 Judas vs. 11.

2. En zij stonden op voor het aan-
gezicht van Mozes, mitsgaders twee
honderd en vijftig mannen uit de kin-

deren Israels, oversten der vergadering,
de geroepenen der samenkomst, man-
nen van naam.

3. En zij vergaderden zich tegen Mo-
zes en tegen Aaron, en zeiden tot hen :

Het is te veel voor u; want deze gan-
sche vergadering, zij allen, zijn heilig,

en de HEERE is in het midden van hen.
Waarom dan verheft gijlieden u over
de gemeente des HEERÉN?

4. Als Mozes dit hoorde, zoo viel hij

op zijn aangezicht.

5. ÏEn hij sprak tot Kórach, en tot

zijne gansche vergadering, zeggende:
Morgen vroeg, dan zal de HEERE be-

kend maken, wie de zijne, en de heili-

ge zij, dien Hij tot Zich zal doen na-

deren; en wien Hij verkoren zal heb-

ben, dien zal Hij tot Zich doen na-

deren.

6. Doet dit: neemt u wierookvaten,
Kórach en zijne gansche vergadering;

7. En doet morgen vuur daarin, legt

reukwerk daarop voor het aangezichte
des HEEREN; en het zal geschieden,
dat de man, dien de HEERE verkiezen
zal, die zal heilig zijn. Het is te veel
voor u, gij kinderen van Levi.

8. Voorts zeide Mozes tot Kórach:
Hoort toch, gij kinderen van Levi.

9. Is het u te weinig, dat de God Is-

raels u van de vergadering Israels heeft
afgescheiden, om ulieden tot Zich te

doen naderen, om den dienst van des
HEEREN Tabernakel te bedienen, en te

staan voor het aangezicht der vergade-
ring, om hen te dienen?

10. Daar Hij u, en alle uwe broede-
ren, de kinderen van Levi, met u, heeft
doen naderen, zoekt gij nu ook het pries-

terambt ?

11. Daarom gij, en uwe gansche ver-

gadering, gij zijt vergaderd tegen den
HEERE; want Aaron, wat is hij, dat gij

tegen hem murmureert?

12. En Mozes zond henen, om Dathar»

en Abïram, de zonen Eliabs, te roepen ;

maarzij zeiden : Wij zullen niet opkomen.
13. Is het te weinig, dat gij ons uit

een land, van melk en honig vloeien-

de, hebt opgevoerd, om ons te doeden
in de woestijn, dat gij ook uzelven
ten eenenmale over onstoteenen over-

heer maakt?
14. Ook hebt gij ons niet gebracht in

een land, dat van melk en honig vloeit,

noch ons akkers en wijngaarden ten

erfdeel gegeven. Zult gij dezer mannen
oogen uitg]-aven ? AVij zullen niet op-

komen.
15. Toen ontstak Mozes zeer, en hij

zeide tot den HEERE: Zie hun offer

niet aan. «Ik heb niet éénen ezel van
hen genomen, en niet éénen van hen
kwaad gedaan. a i Sam. i2: 3.

16. Voorts zeide Mozes tot Kórach:
Gij, en uwe gansche vergadering, weest
voor het aangezicht des HEEREN; gij,

en zij, ook Aitron, op morgen.
17. En neemt een ieder zijn wierook-

vat, en legt reukwerk daarin, en brengt

voor het aangezichte des HEEREX een

ieder zijn wierookvat, twee honderd en
vijftig wierookvaten; ook gij, en Aaron,,

een ieder zijn wierookvat.

18. Zoo namen zij, een ieder zijn

wierookvat, en deden vuur daarin, en
leiden reukwerk daarin; en zij stonden"

voor de deur van de Tente der samen-
komst, ook Mozes en Aiiron.

19. En Kórach deed de gansche ver-

gadering tegen hen verzamelen, aan
de deur van de Tente der samenkomst.
Toen verscheen de heerlijkheid des

HEEREN aan deze gansche vergadering.

20. En de HEERE sprak tot Mozes
en tot Aaron, zeggende:

21. Scheidt u af uit het midden van
deze vergadering, en Ik zal ze als in

een oogenblik verteren.

22. Maar zij vielen op hunne aange-

zichten, en zeiden: O God, God «der

geesten van alle vleesch; een éénig man
zal gezondigd hebben, en zult Gij U
over deze gansche vergadering groote-

lijks vertoornen? a Num. 27: 16. Hebr.l2:9.

23. En de HEERE sprak tot Mozes,

zeggende :

24. Spreek tot deze vergadering, zeg-

gende: Gaat op van rondom de woning
van Kórach, Dathan en Abiram.
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25. Toen stond Mozes op, en ging

tot Datlian en Abiïam; en achter hem
gingen de oudsten van Israël.

26. En hij sprak tot de vergadering,

zeggende : Wijkt toch af van de ten-

ten dezer goddelooze mannen, en roert

niets aan van hetgene dat hunner is
;

opdat gij niet misschien verdaan wordt
in alle hunne zonden.

27. Zoo gingen zij op van de wo-
ning van Kórach, Dathan en Abiram,
van rondom; maar Dathan en Abiram
gingen uit, staande in de deur hunner
tenten, met hunne vrouwen, en hun-

ne zonen, en hunne kinderkens.

28. Toen zeide Mozes: Hieraan zult

gij bekennen, dat de HEERE mij ge-

zonden heeft, om alle deze daden te

doen, dat zij niet uit mijn [eigen] har-

te zijn.

29. Indien deze zullen sterven, gelijk

alle menschen sterven, en over hen
eene bezoeking zal gedaan worden,
naar aller menschen bezoeking, zoo

heeft mij de HEERE niet gezonden.
30. Maar indien de HEERE wat nieuws

zal scheppen en het aardrijk zijnen

mond zal opdoen, en verslinden ze met
alles wat hunner is, en zij levend ter

helle zullen nedervaren; alsdan zult gij

bekennen, dat deze mannen den HEE-
RE getergd hebben.

31. En het geschiedde, als hij geëin-

digd had alle deze woorden te spreken,
zoo werd het aardrijk, dat onder hen
was, gekloofd

;

32. En de aarde opende haren mond,
en «verslond ze met hunne huizen, en
alle menschen, die Kórach toebehoor-
den, en al de have. a Num. 26: lO;

27: 3. Deut. 11: 6. Ps. 106: 17.

33. En zij voeren neder, zij en alles

wat hunner was, levend ter helle; en
de aarde overdekte ze, en zij kwamen
om uit het midden der gemeente.

34. En het gansche Israël, dat rondom
hen was, vlood voor hun geschrei. Want
zij zeiden : Dat ons de aarde misschien
niet verslinde.

35. Daartoe ging een vuur uit van
den HEERE, en verteerde die twee hon-
derd en vijftig mannen, die reukwerk
offerden.

36. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende :

37. Zeg tot Eleazar, den zone Aarons,

des priesters, dat hij de wierookvaten
uit den brand opneme ; en strooi het

vuur verre weg; want zij zijn heilig:

38. [Te weten] de wierookvaten van
deze, die tegen hunne zielen gezondigd
hebben; dat men uitgerekte platen daar-

van make tot een overtreksel voor het

altaar; want zij hebben ze gebracht
voor het aangezichte des HEEREN;
daarom zijn zij heilig; en zij zullen

den kinderen Israels tot een teeken
zijn.

39. En Eleazar,- de priester, nam de
koperen wierookvaten, die de verbran-

den gebracht hadden ; en zij rekten ze

uit tot een overtreksel voor het al-

taar
;

40. Ter gedachtenisse voor de kin-

deren Israels, opdat niemand vreemds,
die niet uit den zade Aiirons is, nade-

re om reukwerk aan te steken voor
het aangezichte des HEEREN; opdat
hij niet worde als Kórach, en zijne ver-

gadering, gelijk als hem de HEERE
door den dienst van Mozes gesproken
had.

41. Maar des anderen daags murmu-
reerde de gansche vergadering der kin-

deren Israels tegen Mozes en tegen
Aaron, zeggende : Gijlieden hebt des

HEEREN volk gedood.

42. En het geschiedde, als de verga-

dering zich verzamelde tegen Mozes en
Aaron, en zich wendde naar de Tente
der samenkomst, zie, zoo bedekte haar

die, wolke en de heerlijkheid des HEïl-

REN verscheen.

43. Mozes nu en Aaron kwamen tot

voor de Tente der samenkomst.
44. Toen sprak de HEERE tot Mo-

zes, zeggende :

45. Maak u op uit het midden van
deze vergadering, en Ik zal ze verte-

ren, als in een oogenblik. Toen vielen

zij op hunne aangezichten.

46. En Mozes zeide tot Aiiron : Neem
het wierookvat, en doe vuur daarin

van het altaar, en leg reukwerk daar-

op ; haastelijk gaande tot de vergade-

ring, doe over hen verzoening; want
een groote toorn is van voor het aan-

gezichte des HEEREN uitgegaan; de

plage heeft aangevangen.
47. En Aaron nam het, gelijk als

Mozes gesproken had, en liep in het

midden der gemeente, en zie, de plage
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iad aangevangen onder het volk. En
hij leide reukwerk daarin, en deed ver-
ïoening over het volk.

48. En hi.i stond tusschen de dooden
en tusschen de levenden ; alzoo werd
de plage opgehouden.

49. Die nu aan de plage gestorven
zijn, waren veertien duizend en zeven
honderd, behalve die gestorven waren
©m de zake van Kórach.

50. En Aaron keerde weder tot Mo-
zes aan de deur van de Tente der sa-

menkomst; en de plage was opgehou-
den.

HET XVII KAPITTEL.

loen sprak de HEERE tot Mozes, zeg-
gende :

2. Spreek tot de kinderen Israels, en
neem van hen voor elk vaderlijk huis
eenen staf, van alle hunne oversten,
naar her huis hunner vaderen, twaalf
staven ; eens iegelijken naam zult gij

schrijven op zijnen staf;

3. Doch Aarons naam zult gij schrij-

ven op iden staf van Levi ; want één
staf zal er zijn voor het hoofd van het
huis hunner vaderen.

4. En gij zult ze wegleggen in de Ten-
te der samenkomst, vóór de Getuige-
nisse, «waarhenen Ik met ulieden sa-
menkomen zal. a Ex. 25: 22.

5. En het zal geschieden, dat de staf
des mans, welken Ik zal verkoren heb-
l^en, zal bloeien ; en Ik zal stillen de
murmureeringen van de kinderen Is-

raels tegen Mij, dewelke zij tegen ulie-

den murmureeren.
6. Mozes dan sprak tot de kinderen

Israels ; en alle hunne oversten gaven
aan hem eenen staf, voor eiken over-
ste éénen staf, naar het huis hunner
vaderen, twaalf staven. Aarons staf
was ook onder hunne staven.

7. En Mozes legde deze staven weg
voor het aangezichte des HEEREN, in
de Tente der G-etuigenisse.

8. Het geschiedde nu des anderen
daags, dat Mozes in de Tente der Ge-
tuigenisse inging; en zie. Aarons staf,
voor den huize Levi, bloeide; want hij

bracht bloeisel voort, en bloesemde
Bloesem, en droeg amandelen.

9. Toen bracht Mozes alle deze sta-
ven uit, van voor het aangezichte des

HEEREN, tot alle de kinderen Israels;

en zij zagen het, en namen elk zijnen
staf.

10. Toen zeide de HEERE tot Mozes :

«Breng den staf Aarons weder voor de
Getuigenisse, in bewaring, tot een tee-

ken voor de wederspannige kinderen.
Alzoo zult gij een einde maken aan
hunne murmureeringen tegen Mij, dat
zij niet sterven. a Hebr. 9: 4.

11. En Mozes deed het; gelijk als de
HEERE hem geboden had,alzoo deed hij.

12. Toen spraken de kinderen Israels
tot Mozes, zeggende : Zie, wy geven
den geest, w;i vergaan, wij allen ver-

gaan.
13. Al wie eenigszins nadert tot den

Tabernakel des HEEREN, zal sterven:
zullen wij dan den geest gevende ver-

daan worden ?

HET XVIII KAPITTEL.

Zoo zeide de HEERE tot Aaron : Gü,
en uwe zonen, en het huis uws vaders
met u, zult dragen de ongerechtigheid
des Heiligdoms; en gij, en uwe zo-

nen met u, zult dragen de ongerech-
heid uws priesterambts.

2. En ook zult gij uwe broederen,
den stam van Levi, den stam uws va-

ders, met u doen naderen, dat zij u
bijgevoegd worden, en u dienen ; maar
gij, en uwe zonen met u, zult zijn voor
de Tente der Getuigenisse.

3. En zij zullen uwe wacht waarne-
men, en de wacht der gansche Tente

;

doch tot het gereedschap des Heilig-

doms en tot het altaar zullen zij niet

naderen, opdat zij niet sterven, zoo zij,

als gijlieden.

4. Maar zij zullen u bijgevoegd wor-

den, en de wacht van de Tente der

samenkomst waarnemen, in allen dienst

der Tente; en een vreemde zal tot u
niet naderen.

5. Gijheden nu zult waarnemen de
wacht des Heiligdoms en de wacht des

altaars; opdat er geene verbolgenheid
meer zij over de kinderen Israels.

6. Want Ik, zie, Ik heb «uwe broe-

deren, de Levieten, uit het midden der
kinderen Israels genomen ; zij iijn ulie-

den eene gave, gegeven den HEERE,
om den dienst' van de Tente der sa-

menkomst te bedienen, a Num. 3 .- 45.
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7. Maar gij, en uwe zonen met u,

zult ulieder priesterambt waarnemen,
in alle zaken des altaars, en in het-

gene dat binnen het voorhangsel is
;

dat zult gij lieden bedienen. Uw pries-

terambt geve Ik [u] tot eenen dienst eens
geschenks ; en de vreemde, die nadert,

zal gedood worden.
8. Voorts sprak de HEERE tot Aaron

:

En Ik, zie, Ik heb u gegeven de wacht
mijner hefofferen; met alle heilige

dingen der kinderen Israels heb Ik ze

u gegeven, om der zalving wille, en
uwen zonen, tot eene eeuwige inzet-

ting.

9. Dit zult gij hebben van de heilig-

heid der heiligheden, uit het vuur : alle

hunne offeranden, met al hun spijsof-

fer, en met al hun zondoffer, en met
al hun schuldofifer, dat zij Mij zullen

wedergeven, het zal u en uwen zonen
eene heiligheid der heiligheden zijn.

10. Aan het allerheiligste zult gij

dat eten. Al wat mannelijk is zal

dat eten. Het zal u eene heiligheid

zijn.

11. Ook zal dit het uwe zijn: het
hefoffer hunner gave, met alle beweeg-
offeren der kinderen Israels. «Ik heb ze

u gegeven, en aan uwe zonen en uwe
dochteren met u, tot eene eeuwige
inzetting. Al wie in uw huis rein is,

zal dat eten. a Lev. lO: 14.

12. Al het beste van de ohe, en al

het beste van most en van koren,
hunne eerstelingen, die zij den HEERE
zullen geven, u heb Ik ze gegeven.

13. De eerste vruchten van alles, wat
in hun land is, die zij den HEERE
zullen brengen, zullen uwe zijn. Al wie
in uw huis rein is, zal dat eten.

14. «Al het verbannene in Israël zal

uwe zijn. a Lev. 27: 28.

15. Al wat de «baarmoeder opent,
van allen vleesche, dat zij den HEERE
zullen brengen, onder de menschen en
onder de beesten, zal uwe zijn; doch
de eerstgeborenen der menschen zult

gij ganschelijk lossen; ook zult gij los-

sen de eerstgeborenen der onreine
beesten. a ex. is: 2; 22: 29.

Lev. 27: 26. Num. 3: 13.

16. Die nu onder deze gelost zullen

worden, zult gij van eene maand oud
lossen, naar uwe schatting, voor het
geld van vijf Sikkelen, naar den Sik-

kel des heiligdoms ; «die is twintig
Géra. a Ex. 30: 13.

Lev. 27: 25. Num. 3: 47. Ezech. 45: 12.

17. Maar het eerstgeborene van eene
koe, of het eerstgeborene van een
schaap, of het eerstgeborene van eene
geit, zult gij niet lossen; zij zijn hei-

lig; hun bloed zult gij sprengen op
het altaar, en hun vet zult gij aanste-

ken, tot een vuuroffer des liefelijkea

reuks den HEERE.
18. En hun vleesch zal uwe zijn;

gelijk de beweegborst, en gelijk de rech-

terschouder, zal het uwe zijn.

19. Alle hefofferen der heilige dingen,

die de kinderen Israels den HEERE
zullen offeren, heb Ik u gegeven, en
aan uwe zonen en uwe dochteren met
u, tot eene eeuwige inzetting. Het zai

een eeuwig zoutverbond zijn, voorliet

aangezichte des HEEREN, voor u, ea
voor uwen zade met u.

20. Ook zeide de HEERE tot Aaron:
Gij zult in hun land niet erven, engü
zult geen deel in het midden van hen-

lieden hebben. «Ik ben uw deel en uwe
erfenisse, m het midden der kinderen

Israels. a Deut. 10: 9; 18: 2. Ezech. 44 : 28.

21. En zie, den kinderen van Levi

heb Ik alle tienden in Israël ter erfe-

nisse gegeven, voor hunnen dienst, dien

zij bedienen, den dienst van de Tente

der samenkomst.
22. En de kinderen Israels zullea

niet meer naderen tot de Tente der

samenkomst, om zonde te dragen, [en]

te sterven.

23. Maar de Levieten, die zullea be-

dienen den dienst van de Tente der

samenkomst, en die zullen hunne on-

gerechtigheid dragen. Het zal eene

eeuwige inzetting zijn voor uwe geslach-

ten. En in het midden der kinderen

Israels zullen zij geene erfenisse erven.

24. Want de tienden der kinderea

Israels, die zij den HEERE tot een

hefoffer zullen offeren, heb Ik dea
Levieten tot eene erfenisse gegevea.

Daarom heb Ik tot hen gezegd: Zij

zullen in het midden der kinderen Israels

geene erfenisse erven.

25. En de HEERE sprak tot Mozes^

zeggende:
26. Gij zult ook tot de Levieteia

spreken, en tot hen zeggen: Wanneer
gij van de kinderen Israels de tiendea
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zult ontvangen hebben, die Ik u voor
uwe erfenisse van henlieden gegeven
heb, zoo zult gij daarvan een hefoffer

des HEEREX offeren, de tienden van
die tienden;

27. En het zal u gerekend worden
totuw hefoffer, als koren van den dorsch-
vloer, en als de volheid van de pers-

kuip.

28. Alzoo zult gij ook een hefoffer

des HEEREN offeren van alle uwe
tienden, die gij van de kinderen Israels

zult hebben ontvangen ; en gij zult

daarvan des HEEREN hefoffer geven
aan den priester Aaron.

29. Van alle uwe gaven zult gij alle

hefoffer des HEEREN offeren; van
al zijn beste, zijne heiliging daarvan.

30. Gij zult dan tot hen zeggen : Als
gij zijn beste daarvan offert, zoo zal

het den Levieten toegerekend worden
als een inkomen des dorschvloers, en
als een inkomen der perskuip;

31. En gij zult dat eten in alle plaat-

sen, gij en uw huis; want het is ulieden
een loon voor uwen dienst in de Ten te

der samenkomst.
32. Zoo zult gij daarover geene zonde

dragen, als gij het beste deel daarvan
offert; en gij zult de heilige dingen
der kinderen Israels niet ontheiligen,

opdat gij niet sterft.

HET XIX KAPITTEL.

WiJ(Jers sprak de HEERE tot Mozes,
en tot Aiiron, zeggende :

2. Dit is de inzetting van de wet,
die de HEERE geboden heeft, zeggende :

Spreek tot de kinderen Israels, dat zij

tot u brengen eene roode volkomene
vaars, in dewelke geen gebrek is, op
dewelke geen juk gekomen is.

3. En gij zult die geven aan Eleazar,
den priester; en hij zal ze uitbren-
gen «tot buiten het leger, en men zal
ze voor zijn aangezicht slachten.

a Hebr. 13: 11, 12.

4. En Eleazar, de priester, zal van
haar «bloed met zijnen vinger nemen,
en hij zal van haar bloed recht tegen-
over de Tente der samenkomst zeven-
maal sprengen. a Hebr. 9: 13.

5. Voorts zal men deze vaars voor
zijne oogen verbranden ; «haar vel, en

haar vleesch, en haar bloed, met haren
mest, zal men verbranden.

a Ex. 29: 14. Lev. 4: 11, 12.

G. En de priester zal nemen ceder-
hout

, en hysop , en scharlaken , en
werpen ze in het midden van den
brand dezer vaars.

7. Dan zal de priester zijne kleede-
ren wasschen, en zijn vleesch met
water baden, en daarna in het leger

gaan; en de priester zal onrein zijn

tot aan den avond.
8. Ook die haar verbrand heeft, zal

zijne kleederen met water wasschen,
en zijn vleesch met water baden, en
onrein zijn tot aan den avond.

9. En een rein man zal de assche
dezer vaars verzamelen, en buiten het
leger in eene reine plaatse wegleggen;
en het zal zijn ter bewaring voor de.

vergadering der kinderen Israels, tot

het water der afzondering. Het is ont-

zondiging.

10. En die de assche dezer vaars
verzameld heeft, zal zijne kleederen
wasschen, en onrein zijn tot aan den.

avond. Dit zal den kinderen Israels, en
den vreemdeling, die in het midden-
vanhen als vreemdeling verkeert, tot

eene eeuwige inzetting zijn.

11. «Wie eenen doode, eenig dood
lichaam van een mensch, aanroert, die

zal zeven dagen onrein zijn.

a Num. 31: 19. Hagg. 2: 14.

12. Op den derden dag zal hij zich

daarmede ontzondigen; zoo zal hij op
den zevenden dag rein zijn. Maar
indien hij zich op den derden dag niet

ontzondigt, zoo zal hij op den zevenden
dag niet rein zijn.

13. Al wie eenen doode, het doode
lichaam eens menschen, die gestorven
zal zijn, aanroert, en zich niet ont-

zondigd zal hebben, die verontreinigt

den Tabernakel des HEEREN. Daarom
zal die ziel uitgeroeid worden uit Is-

raël. Omdat het water der afzonde-

ring op hem niet gesprengd is, zal hij

onrein zijn; zijne onreinigheid is nog
in hem.

14. Dit is de wet , wanneer een
mensch zal gestorven zijn in eene tent:

Al wie in die tent ingaat, en al wie
in die tent is, zal zeven dagen on-

rein zijn.

15. Ook alle open gereedschap, waar-
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op geen deksel gebonden is, dat is

onrein.

16. En al wie in het open veld iemand,
die met het zwaard verslagen is, of

eenen doode, of het gebeente eens men-
schen, of een graf zal aangeroerd heb-

ben, zal zeven dagen onrein zijn.

17. Voor eenen onreine nu zullen

zij nemen van het stof van den brand
der ontzondiging, en daarop levend
water doen in een vat.

18. En een rein man zal «hysop
nemen, en in dat water doopen, en
sprengen het aan die tent, en op al

het gereedschap, en aan de zielen, die

daar geweest zijn; insgelijks aan den-

gene, die een gebeente, of eenen ver-

slagene, of eenen doode, of een graf

aangeroerd heeft. a Ps. 5i: 9.

19. En de reine zal den onreine op
den derden dag, en op den zevenden
dag besprongen. En op den zevenden
dag zal hij hem ontzondigen. En hij

zal zijne kleederen wasschen, en [zich]

met water baden, en op den avond
rein zijn.

20. Wie daarentegen onrein zal zijn,

on zich niet zal ontzondigen, die ziel

zal uit het midden der gemeente uit-

geroeid worden; want hij heeft het

Heiligdom des HEEREN verontreinigd
;

het water der afzondering is op hem
niet gesprengd; hij is onrein.

21. Dit zal hunlieden zijn tot eene
eeuwige inzetting. En die het water
der afzondering sprengt, zal zijne klee-

deren wasschen; ook wie het water
der afzondering aanroert, die zal onrein
zijn tot aan den avond.

22. Ja al wat die onreine aangeroerd
zal hebben, zal onrein zijn; en de ziel,

die [dat] aangeroerd zal hebben, zal

onrein zijn tot aan den avond.

HET XX KAPITTEL.

Als de kinderen Israels, de gansche
vergadering, in de woestijn Zin geko-

men waren, in de eerste maand, zoo

bleef het volk te Kades. En Mirjam
stierf aldaar, en zij werd aldaar be-

graven,
2. En er was geen water voor de

vergadering; toen vergaderden zij zich

tegen Mozes en tegen Aaron.
3. En het volk twistte met Mozes,

en zij spraken, zeggende: Och of wij

den geest gegeven hadden, toen «onze
broeders voor het aangezichte des HEE-
REN den geest gaven ! a Num.16 : 32, 49.

4. Waarom toch hebt gijlieden de
gemeente des HEEREN in deze woes-
tijn gebracht, dat wij daar sterven zou-

den, wij en onze beesten?

5. En waarom hebt gijlieden ons
doen optrekken uit Egypte, om ons te

brengen in deze kwade plaats? Het is

geene plaats des zaads, noch der vijgen,

noch der wijnstokken, noch der gra-

naatappclen ; ook is er geen water om
te drinken.

6. Toen ging Mozes en Aaron van
het aangezicht der gemeente tot de
deur van de Tente der samenkomst,
en zij vielen op hunne aangezichten;
en de heerlijkheid des HEEREN ver-

scheen hun.
7. En de HEERE sprak tot Mozes,

zeggende:
8. Neem dien staf, en verzamel de

vergadering, gij en Aaron uw broeder,

en spreekt gijlieden tot de steenrots

voor hunne oogen, zoo zal zij haar wa-
ter geven. «Alzoo zult gij hun water
voortbrengen uit de steenrots, en gij

zult de vergadering en hare beesten

drenken. a Neh. 9: i5.

Ps. 78: 15, 16; 105: 41; 114: 8.

9. Toen nam Mozes den staf van
voor het aangezichte des HEEREN, ge-

lijk als Hij hem geboden had.

10. En Mozes en Aaron vergaderden
de gemeente voor de steenrots, «en hij

zeide tot hen : Hoort toch, gij weder-
spannigen, ^zullen wij water voor ulie-

den uit deze steenrots te voorschijn

brengen? a Ps. 106: 32, 33. & Deut. 32: 51.

11. Toen hief Mozes zijne hand op,

en hij sloeg de steenrots tweemaal met
zijnen staf; «en er kwam veel waters

uit, ^zoodat de vergadering dronk, en
hunne beesten. a Ps. 78: 15; 105: 41.

Jes. 48: 21. 1 Cor. 10: 4. h Jes. 43: 20,

12. Derhalve zeide de HEERE tot

Mozes en tot Aaron : «Omdat gijlieden

Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij hei-

ligdet voor de oogen der kinderen Is-

raels, daarom zult gijlieden deze ge-

meente niet inbrengen in het land,

hetwelk Ik hun gegeven heb.
a Deut. ] : 37. Num. 27 : 15.

13. Dit zijn de wateren van Mériba,
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daar de kinderen Israels met den HEE-
RE, om getwist hebben; en Hij werd
aan hen geheiligd.

14. Daarna zond Mozes boden uit Ka-
des tot den koning van Édom, [welke

zeiden]: «Alzoo zegt uw broeder Israël:

Gij weet al de moeite, die ons ont-

moet is; a Deut. 23: 7. Obadja: vss. 10, 12.

15. Dat onze vaders naar Egypte af-

getogen zijn, en wij in Egypte vele da-

gen gewoond hebben ; en dat de Egyp-
tenaars ons en onzen vaderen kwaad
gedaan hebben.

16. Toen «riepen wij tot den HEERE,
en Hij hoorde onze stem, en Hij ^zond
eenen Engel, en Hij leidde ons uit Egyp-
te; en zie, wij zijn te Kades, eene stad

aan het uiterste uwer landpale.
o Ex. 2: 23. b Ex. 14: 19.

17. Laat ons toch door uw land trek-

ken. Wij zullen niet trekken door den
akker, rioch door d© wijDgaaideu, en

zullen het water der putten niet drin-

ken; wij zullen den koninklijken weg
gaan; wij zullen niet afwijken ter rech-

ter- noch ter linkerhand, totdat wij

door uwe landpalen zullen getrokken
zijn.

18. Doch Edom zeide tot hem : Gij

zult door mij niet trekken, opdat ik

niet misschien met het zwaard uitga u

te gemoet.
19. Toen zeiden de kinderen Israels

tot hem; Wij zullen door den gebaan-
den weg optrekken, en indien wij van
uw water drinken, ik en mij.n vee,

zoo zal ik zijn prijs daarvoor geven.
Ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te

voet doortrekken.
20. Doch hij zeide: Gij zult niet door-

trekken. En Édom is hem te gemoet
uitgetrokken, met een zwaar volk, en
met eene sterke hand.

21. Alzoo weigerde Édom Israël toe

te laten door zijne landpale te trekken;
daarom «week Israël van hem af.

a Richt. 11: 18.

22. Toen reisden zij van Kades; «en
de kinderen Israels kwamen, de gan-
sche vergadering, aan den berg Hor.

a Num. 33: 37.

23. De HEERE nu sprak tot Mozes,
en tot Aaron, aan den berg Hor, aan
de pale van het land Édoms, zeggende:

24. Aiiron zal tot zijne volkeren ver-

zameld worden, want hij zal niet ko-

men in het land, hetwelk Ik aan de
kinderen Israels gegeven heb, omdat
gyheden mijnen mond wederspannig
geweest zijt bij de wateren van Mériba.

25. «Neem Aaron, en Ele.azar zijnen

zoon, en doe ze opklimmen tot den
berg Hor. a Num. 33: 38. Deut. 32: 50.

26. En trek Aaron zijne k leederen
uit, en trek ze Eleazar zijnen zoon aan;
want Aaron zal verzameld worden, en
daar sterven.

27. Mozes nu deed, gelijk als de HEE-
RE geboden had; want zij klommen
tot op den berg Hor, voor de oogen
der gansche vergadering.

28. En Mozes trok Aaron zijne klee-

deren uit, en hij trok ze zijnen zoon
Eleazar aan; «en Aaron stierf aldaar,

op de hoogte diens bergs. Toen kwam
Mozes en Eleazar van dien berg af.

a Deut. 10: 6; 32: 50.

29. Toen de gansche vergadering zag,

dat Aaron overleden was, zoo beween-
den zij Aaron dertig dagen, het gan-

sche huis Israels.

HET XXI KAPITTEL.

Als de Kanaaniet. de koning van Ha-
rad, wonende tegen het zuiden, hoorde,

dat Israël door den weg der verspie-

ders kwam, zoo streed hij tegen Israël,

en hij voerde eenige gevangenen uit

hem gevankelijk weg.
2. Toen beloofde Israël den HEERE

eene gelofte, en zeide: Indien Gij dit

volk geheellij k in mijne hand geeft,

zoo zal ik hunne steden verbannen.
3. De HEERE dan verhoorde de stem-

me Israels, en gaf de Kanaanieten over;

en hij verbande hen en hunne steden;

en hij noemde den naam dier plaats

Hórma.
4. Toen reisden zij van den berg Hor,

op den weg der Sclielfzee, dat zij om
der Édomieten land henentogen; doch

de ziele des volks werd verdrietig op

dezen weg.
5. En het volk sprak tegen God en

tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden

ons doen optrekken uit Egypte, opdat

wij sterven zouden in deze woestijn?

Want hier is geen brood, ook geen

water, en «onze ziele walgt over dit

zeer lichte brood. a Num. ii: 6.

6. Toen «zond de HEERE vurige sian-
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^en onder het volk; die beten het volk,

en er stierf veel volks van Israël. .

a 1 Cor. 10: 9.

7. Daarom kwam het volk tot Mozes,
en zij zeiden: Wij hebben gezondigd,
omdat wij tegen den HEERE en tegen
Il gesproken hebben; bid den HEERE,
dat Hij deze slangen van ons wegne-
me. Toen bad Mozes voor het volk.

8. En iie HEERE zeide tot Mozes:
Maak u eene vurige slang, en stel ze

op eene stang; en het zal geschieden,

adat al wie gebeten is, als hij ze aan-

ziet, zoo zal hij leven. a Joh. 3-. i4.

9. «En Mozes maakte eene koperen
slang, en stelde ze op eene stang. En
het geschiedde, als eene slang iemand
beet, zoo zag hij den koperen slang

aan, en hij bleef levend.
a 2 Kon. 18: 4. Joh. 3: 14.

10. «Toen verreisden de kinderen
Israels, en zij legerden zich te O' both.

a Num. 33. 43.

11. Daarna reisden zij van O'both,

en legerden zich aan de heuvelen van
Abarim in de woestijn, die tegenover
Móab is, tegen den opgang der zon.

12. Van daar reisden zij, en legerden
zich bij de beek Zéred.

13. Van daar reisden zij, en legerden
zich aan deze zijde van de A'rnon,
welke in de woestijn is, uitgaande uit

de landpalen der A'morieten; «want
de A'rnon is de landpale van Móab,
tusschen Móab en tusschen de A'mo-
rieten, a Richt. 11:18.

14. (Daarom wordt gezegd in het
Boek der oorlogen des HEEREN: Te-
gen Vaheb, in eenen wervelwind, en
tegen de beken van de A'rnon.)

15. En den afloop der beken, die zich

naar de gelegenheid van Ar wendt, en
leent aan de landpalen Móabs.

16. En van daar [reisden zij] naar
Béër. Dit is de put, van welken de
HEERE tot Mozes zeide : Verzamel het
volk, zoo zal Ik hun water geven.

17. (Toen zong Israël dit lied : Spring
op, gij put; zingt daarvan bij beurte.

18. Gij put, dien de vorsten gegra-
ven hebben, dien de edelen des volks
gedolven hebben, door den wetgever,
met hunne staven.) En van de woestijn
[reisde)i zij] naar Mattana;

19. En van Mattana totNahaliël; en
van Xahaliël tot Bamoth;

20. En van Bamoth tot het dal, dat
in het veld Móabs is, aan de hoogte
van Pisga, en dat tegen de wildernis
ziet.

21. «Toen zond Israël boden tot Si-

hon, den koning der Amorieten, zeg-

gende: a Deut. 2: 26. Richt. 11: 19.

22. Laat mij door uw land trek-

ken. «Wij zullen niét afwijken in de
akkers, noch in de wijngaarden, wij

zullen het water der putten niet drin-

ken; wij zullen op den koninklijken
weg gaan, totdat wij uwe landpale
doorgetogen zijn. a Num. 20; 17.

23. «Doch Sihon liet Israël niet toe,

door zijne landpale door te trekken;
maar Sihon vergaderde al zijn volk,

en hij ging uit, Israël te gemoet, naar
de woestijn, en hij kwam te Jahza, en
streed tegen Israël.

a Deut. 2- 30; 29: 7. Joz. 24: 8. Richt. 11:20.

24. «Maar Israël sloeg hem met de
scherpte des

.
zwaards, en ^nam zijn

land in erfelijke bezitting van A'rnon
af tot Jabbok toe, ^tot aan de kinde-

ren A'mmons (want de landpale der
kinderen A'mmons was vast).

a Deut. 2: 33; 22: 7. Joz. 12: 2;

24: 8. Richt. 11: 21. b Ps. 135: 11,

12, 136: 19. Amos 2: 9. c Deut. 2: 37.

25. aAlzoo nam Israël alle deze ste-

den in; en Israël woonde in alle de
steden der A'morieten, te Hésbon en
in alle hare onderhoorige plaatsen.

a Deut. 2: 34, 35.

26. Want Hésbon was de stad van
Sihon, den koning der A'morieten; en

hij had gestreden tegen den vorigen

koning der Móabieten, en hij had al

zijn land uit zijne hand genomen, tot

aan A'rnon.

27. Daarom zeggen zij, die spreek-

woorden gebruiken ; Komt tot Hés-

bon ; men bouwe en bevestige de stad

van Sihon.

28. Want er is een vuur uitgegaan

uit Hésbon, eene vlam uit de stad van
Sihon; zij heeft verteerd Ar der Mó-

abieten, [en] de heeren der hoogten

van A'rnon.

29. Wee u, Móab; gij volk van «Cha-

moz zijt verloren. Hij heeft zijne zo-

nen, die ontliepen, en zijne dochters

in de gevangenisse geleverd aan Sihon,

den koning der A'morieten.
a 1 Kon. 11 : 7, 33.

30. En wij hebben ze nedergeveld.
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Hésbon is verloren tot Dibon toe; en
wij hebben ze verwoest tot Nóphah toe,

hetwelk tot Medéba toe [reikt].

31. Alzoo woonde Israël in het land
van den A'moriet.

32. Daarna zond Mozes om Jaëzer
te verspieden; en zy namen hare on-
derhoorige plaatsen in; en hij dreef
de, A'morieten, die daar waren, uit de
bezitting,

33. Toen wendden zii 7i>h en trok-
ken op den weg van Baöaii; «en Og,
de koning van Basan, ging uit hun te

gemoet, hij en al zijn volk, tot den
strijd, in Edréï. « Deut. 3- i, 29: 7.

34. De HEERE nu zeide tot Mozes:
Vrees hem niet, want Ik heb hem in
uwe hand gegeven, en al zijn volk,
ook zijn land; en «gij zult hem doen,
gelyk als gij Sïhon, den koning der
A'morieten, die te Hésbon woonde, ge-

daan hebt. a Ps. 136 20

35. En zij sloegen «hem, en zijne
zonen, en al zijn volk, alzoo dat hem
niemand overbleef; en zij namen zijn

land in erfelijke bezitting.
a Ps. 136: 20, 21, 22.

HET XXII KAPITTEL,

xyaarna reisden de kinderen Israels,

en legerden zich in de vlakke velden
Móabs, aan deze zijde des Jordaans
van Jéricho,

2. Toen Balak, de zone Zïppors, zag
al wat Israël aan de A'morieten ge-

gedaan had,
3. Zoo vreesde Móab zeer voor het

aangezicht dezes volks, want het was
veel

; en Móab was beangstigd voor het
aangezicht van de kinderen Israels.

4. Derhalve zeide Móab tot de oud-
sten der Midianieten: Nu zal deze ge-

meente oplikken al wat rondom ons
is, gelijk het rund het groene des velds
oplikt. Te dier tijd nu was Balak, de
zone Zïppors, koning der Móabieten.

5. Die zond boden aan «Bileam, den
zone Béors, te Péthor, hetwelk aan de
rivier is, in het landder kinderen zyns
volks, om hem te roepen, zeggende:
Zie, er is een volk uit Egypte getogen

;

zie, het heeft het gezicht des lands be-
dekt, en het blijft liggen recht tegen-
overmij. aJoz. 24:9.

6. En nu^ kom toch. vervloek mij

dit volk, want het is machtiger daa
ik. Misschien zal ik het kunnen slaan^
of zal het uit het land verdrijven.
Want ik weet, dat, wien gij zegent,
die zal gezegend zijn, en wien gij ver-
vloekt, die zal vervloekt zijn,

7. Toen gingen de oudsten der Mó-
abieten, en de oudsten der Midianieten,
en hadden het [loon der] waarzeggingen
in hunne hand. Alzoo kwamen zij tot

Bileam, en spraken tot hem de woor-
den Balaks,

8. Hij dan zeide tot hen: Vernacht
hier dezen nacht, zoo zal ik ulieden
een antwoord wederbrengen, gelijk als

de HEERE tot mij zal gesproken heb-
ben. Toen bleven de vorsten der Mó-
abieten bij Bileam.

9. En God kwam tot Bileam en
zeide: Wie zijn die mannen, die bij

u zijn?

ló. Toen zeide Bileam tot God:
Balak, de zone Zippors, de koning der
Móabieten, heeft ze tot mij gezonden,
[zeggende] ,

11. Zie, er is een volk uit Egypte
getogen, en het heeft het gezicht des
lands bedekt, kom nu, vervloek het
mij; misschien zal ik tegen hetzelve
kunnen strijden, of het uitdrijven,

12. Toen zeide God tot Bileam: Gij

zult met hen met trekken; gij zult

dat volk niet vloeken; want het is ge-

zegend.
13. Toen stond Bileam des morgens

op, en zeide tot de vorsten van Ba-

lak • Gaat naar uw land ,
want de

HEERE weigert mij toe te laten met
ulieden te gaan.

14. Zoo stonden dan de vorsten der

Móabieten op, en kwamen tot Balak,

en zij zeiden ; Bileam heeft geweigerd
met ons te gaan,

15. Doch Balak voer nog voort vorsten
te zenden, meer en aanzienlijker, da»
die waren;

16. Die tot Bileam kwamen, en hem
zeiden: Alzoo zegt Balak, de zone Zip-

pors : Laat u toch niet beletten tot mij

te komen.
17. Want ik zal u zeer hoog veree-

ren, en al wat gij tot mij zeggen zult,

dat zal ik doen; zoo kom toch, ver-

vloek mij dit volk.

18. Toen antwoordde Bileam, en
zeide tot de dienaren van Balak : «Wan-
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neer Balak mij zijn huis vol zilver en
goud gave, zoo vermocht ik niet het
bevel des HEEREN mijns Gods te over-

treden, om te doen klein of groot.
a Num. 24: 13.

19. En nu, blijft gijlieden toch ook
hier dezen nacht, opdat ik wete, wat
de HEERE tot mij verder spreken zal.

20. God nu kwam tot Bileam des
nachts, en zeide tot hem: Dewijl die

mannen gekomen zijn, om u te roe-

pen, sta op, ga met hen; en nochtans
zult gij dat doen, hetwelk Ik tot u
spreken zal.

21. Toen stond Bileam des morgens
op, en zadelde zijne ezelin, en hij trok
henen met de vorsten van Móab.

22. Doch Gods toorn werd ontsto-

ken, omdat hij henentoog; en de En-
gel des HEEREN stelde zich in den
weg, hem tot eene tegenpartij. Hij nu
reed op zijne ezehn, en twee zijner

jongeren waren bij hem.
23. De «ezelin nu zag den Engel des

HEEREN staande in den weg, met
zijn uitgetrokken zwaard m zijne hand

;

daarom week de ezehn uit den weg,
en ging in het veld. Toen sloeg Bileam
de ezehn, om ze naar den weg te doen
wenden, a 2 Petr. 2: 16. Judas: vs. 11.

24. Maar de Engel des HEEREN
stond in een pad der wijngaarden,
zijnde een muur aan deze, en een muur
aan gene zijde.

25. Toen de ezelin den Engel des
HEEREN zag, zoo klemde zij zich-

zelve aan den wand, en klemde Bile-

ams voet aan den wand ; daarom voer
hij voort haar te slaan.

26. Toen ging de Engel des HEEREN
nog verder, en hij stond in eene enge
plaats, waar geen weg was om te

wijken ter rechter- noch ter linker-

hand.
27. Als de ezelin den Engel des

HEEREN zag, zoo leide zij zich neder
onder Bileam ; en de toorn Bileams
ontstak, en hij sloeg de ezehn met
eenen stok.

28. De «HEERE nu opende den mond
der ezelin, die tot Bileam zeide: "Wat
heb ik u gedaan, dat gij mij nu drie-

maal geslagen hebt?
a 2 Petr. 2: 16. Judas : vs. 11,

29. Toen zeide Bileam tot de ezelin :

Omdat gij my bespot hebt. Och of ik
I

een zwaard in myne hand had! want
ik zoude u nu dooden.

30. De ezelin nu zeide tot Bileam:
Ben ik niet uwe ezelin, op dewelke gij

gereden hebt van toen af, dat gij [mijn

heere] geweest zijt, tot op dezen dag?
Ben ik ooit gewend geweest u alzoo t©

doen? Hij dan zeide: Neen.
31. Toen ontdekte de HEERE de

oogen Bileams, zoodat hij den Engel
des HEEREN zag, staande in den weg,
en zijn uitgetrokken zwaard in zijne

hand; daarom neigde hij het hoofd en
boog zich op zijn aangezicht.

32. Toen zeide de Engel des HEEREN
tot hem: Waarom hebt gij uwe ezehn
nu driemaal geslagen ? Zie, ik ben uit-

gegaan [n] tot eene tegenpartij, dewijl

«deze weg van mij afwijkt.
a 2 Petr. 2: 15,

33. Maar de ezelin heeft mij gezien,

en zij is nu driemaal voor mijn aan-
gezichte geweken. Indien zij voor mijE
aangezichte niet geweken ware, zeker-

lijk ik zoude u nu ook gedood, en haar
bij het leven behouden hebben.

34. Toen zeide Bileam tot den Engeil

des HEEREN : Ik heb gezondigd, want
ik heb niet geweten, dat gij mij te

gemoet op dezen weg stondt; en nu,
is het kwaad in uwe oogen, ik zal

wederkeeren.
35. De Engel des HEEREN nu zeide

tot Bileam: Ga henen met deze man-
nen; maar alleenlijk dat woord, wat
ik tot u spreken zal, dat zult gij spre-

ken. Alzoo toog Bileam met de vorsten

van Balak.

36. Als Balak hoorde, dat Bileam
kwam, zoo ging hij uit hem te gemoet,
tot de stad der Móabieten, welke aan
de landpale van A'rnon [ligt], die aan
het uiterste der landpale is.

37. En Balak zeide tot Bileam: Heb
ik niet ernstelijk tot u gezonden, om
u te roepen? Waarom zijt gij niet tot

mij gekomen? Kan ik u niet behoor-

lijk vereeren?
38. Toen zeide Bileam tot Balak : Zie^

ik ben tot u gekomen; zal ik nu eenigs-

zins iets kunnen spreken? Het woord.,

hetwelk God in mijnen mond leggea

zal, dat zal ik spreken.

39. En Bileam ging met Balak; em
zij kwamen te Kirjath-Hüzoth.

40. Toen slachtte Balak runderen eia
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schapen; en hij zond aan Bileam, en
aan de vorsten, die bij hem waren.

41. En het geschiedde des morgens,
dat Balak Bileam nam, en voerde hem
op de hoogten Baals, opdat hij van daar
zage het uiterste des volks.

HET XXIII KAPITTEL,

Tc.oen zeide Bileam tot Balak:. Bouw
mij hier zeven altaren, en bereid mij
hier zeven varren en zeven rammen.

2. Balak nu deed, gelijk als Bileam
gesproken had; en Balak en Bileam
offerden eenen var en eenen ram, op
elk altaar.

3. Toen zeide Bileam tot Balak: Blijf

staan bij uw brandoffer, en ik zal he-

nengaan. Misschien zal de HEERE mij
tegemoet komen; en hetgene dat Hij
wijzen zal, dat zal ik u bekend maken.
Toen ging hij op de hoogte.

4. Als God Bileam ontmoet was, zoo
zeide hij tot Hem : Zeven altaren heb
ik toegericht, en heb eenen var en eenen
ram op elk altaar geofferd.

5. Toen leide de HEERE het woord
in Bileams mond, en zeide: Keer weder
tot Balak, en spreek aldus.

6. Als hij nu tot hem wederkeerde,
zie, zoo stond hij bij zijn brandoffer,
hij en alle de vorsten der Móabieten.

7. Toen hief hij zijne spreuke op, en
zeide: Uit Syrië heeft mij Balak, de
koning der Móabieten, laten halen, van
het gebergte tegen het oosten, [zeggende] :

Kom, vervloek mij Jakob, en kom,
scheld Israël.

8. Wat zal ik vloeken, dien God niet
Tloekt? en wat zal ik schelden, waar
de HEERE niet scheldt?

9. Want van de hoogte der steenrot-
sen zie ik hem, en van de heuvelen
aanschouw ik hem. Zie, «dat volk zal
alleen wonen, en het zal onder de hei-

denen niet gerekend worden.
ö Deut. 33: 28.

10. Wie zal het stof Jakobs tellen?
en hét getal, [ja] het vierde deel van
Israël? Mijne ziele sterve den dood der
oprechten, en myn uiterste zij gelijk
het zijne.

11. Toen zeide Balak tot Bileam:
Wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u
genomen, om miine vijanden te vloeken,
maar :de, gij hebt ze aldoor gezegend.

12. Hij nu antwoordde en zeide; Zal
ik dat niet waarnemen te spreken, wat
de HEERE in mijnen mond gelegd
heeft?

13. Toen zeide Balak tot hem: Kom
toch met mij aan eene andere plaatse,

vanwaar gij hem zien zult; gij zult

niet dan zijn einde zien, maar hem niet

ganschelijk zien; en vervloek hem m\J
van daar.

14. Alzoo nam hij hem mede tot het
veld Zóphim. op de hoogte van Pisga;
en hij bouwde zeven altaren, en hij

offerde eenen var en eenen ram op elk

altaar.

15. Toen zeide hij tot Balak: Blijf

hier staan bij uw brandoffer, en ik zal

[Hem] aldaar ontmoeten.
16. Als de HEERE Bileam ontmoet

was, «zoo leide Hi.) het woord in zijnen

mond, en Hij zeide: Keer weder tot

Balak, en spreek alzoo. a Num. 22: 35.

17. Toen hij tot hem kwam, zie, zoo

stond hij bij zijn brandoffer, en de vor-

sten der Móabieten bij hem. Balak nu
zeide tot hem: Wat heeft de HEERE
gesproken?

18. Toen hief hij zijne spreuke op, en
zeide: Sta op, Balak, en hoor, neig uwe
ooren tot mij, gij zone Zippors.

19. «God is geen man, dat Hij liegen

zoude, noch eens menschen kind, dat

het Hem berouwen zoude. Zoude Hij

het zeggen, en niet doen? Of spreken,

en niet bestendig maken?
a 1 Sam. 15: 29. Jac. 1: 17.

20. Zie, ik heb ontvangen te zege-

nen. Dewijl Hij zegent, zoo zal ik het

niet keeren.

21. Hij «schouwt niet aan de onge-

rechtigheid in Jakob, ook ziet hij niet

aan de boosheid in Israël. De HEERE
zijn God is met hem, en het geklank
des Konings is bij hem.
a Ps. 32: 1, 2; 51: 11. Jer. 50: 20. Rom. 4: 7.

22. God heeft ze uit Egypte uitgevoerd;
«zijne krachten zijn als eens eenhoorns.

a Num. 24: 8.

23. Want er is geene tooverij tegen

Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël.

Te dezer tijd zal van Jakob gezegd wor-
den, en van Israël, wat God gewrocht
heeft.

24. Zie, het volk zal opstaan als een
oude leeuw, en het zal zich verheffen

als een leeuw. Het zal zich niet neder-
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leggen, totdat het den roof gegeten, en
het bloed der verslagenen gedronken
zal hebben.

25. Toen zeide Balak totBïleam; Gij

zult het ganschelijk noch vloeken, noch
geenszins zegenen.

26. Doch Bileam antwoordde en zeide

tot Balak : Heb ik niet tot u gesproken,
zeggende: Al wat de HEERE spreken
zal, dat zal ik doen?

27. Voorts zeide Balak tot Bileam;
Kom toch, ik zal ii aan eene andere
plaatse medenemen; misschien zal het
recht zijn in de oogen van dien God,
dat gij het mij van daar vervloekt.

28. Toen nam Balak Bileam mede
tot de hoogte van Péor, die tegen de
woestijn ziet.

29. En Bileam zeide tot Balak: Bouw
mij hier zeven altaren, en bereid mij

hier zeven varren en zeven rammen.
30. Balak nu deed, gelijk als Bileam

gezegd had; en hij offerde eenen var
en eenen ram op elk altaar.

HET XXIV KAPITTEL.

Toen Bileam zag, dat het goed was in

de oogen des HEEREN, dat hij Israël

zegende, zoo ging hij ditmaal niet he-

nen, gelijk meermalen, tot de tooverijen,

maar hij stelde zijn aangezicht naar de
woestijn.

2. Als Bileam zijne oogen ophief, en
Israël zag, wonende naar zijne stammen,
zoo was de Geest Godes op hem.

3. En hij hief zijne spreuke op, en
zeide : Bileam, de zone Béors, spreekt,

en de man, wien de oogen geopend
zijn, spreekt.

4. De hoorder der reden Gods
spreekt, die het gezichte desAlmachti-
tigen ziet, die verrukt wordt, en wien
de oogen ontdekt worden.

5. Hoe goed zijn uwe tenten, Jakob!
uwe woningen, Israël!

6. Gelijk de beken breiden zij zich

uit, als de hoven aan de rivieren. De
HEERE heeft ze geplant, als de san-

delboomen, als decederboomenaan het
water.

7. Er zal water uit zijne emmeren
vloeien, en zijn zaad zal in vele wate-
ren zijn. En zijn koning zal boven A'gag
verheven worden, en zijn koninkrijk
zal verhoogd worden.

8. God heeft hem uit Egypte uitge-

voerd; zijne krachten zijn als «eens
eenhoorns. Hij zal de heidenen, zijne

vijanden, verteren, en hun gebeente
breken, en met zijne pijlen doorschieten,

a Num. 23: 22.

9. «Hij heeft zich gekromd, hij heeft

zich nedergelegd, gelijk een leeuw, en
als een oude leeuw, wie zal hem doen
opstaan ? Zoo wie u zegent, die zij ge-

zegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt.
a Gen. 49: 9. Num. 23: 24.

10. Toen ontstak de toorn van Balak
tegen Bileam, en hij sloeg zijne han-
den samen; en Balak zeide tot Bileam:
Ik heb u geroepen, om mijne vijandea
te vloeken, maar zie, gij hebt ze nu
driemaal geduriglijk gezegend.

11. En nu, pak u weg naar uwe
plaatse. Ik had gezegd, dat ik u hoo-
gelijk vereeren zoude, maar zie, de
HEERE heeft die eere van u geweerd.

12. Toen zeide Bileam tot Balak : Heb
ik ook niet tot uwe boden, die gij tot

mij gezonden hebt, gesproken, zeg-

gende .

13. «Wanneer mij Balak zijn huis

vol zilver en goud gave, zoo kan ik

het bevel des HEEREN niet overtreden,

doende goed of kwaad uit mijn [eigen]

hart; wat de HEERE spreken zal, dat

zal ik spreken. a Num. 22: is.

14. En nu, zie, ik ga tot mijn volk.

Kom, ik zal u raad geven, [en zeggen]

wat dit volk uwen volke doen zal in

de laatste dagen.

15. Toen hief hij zijne spreuke op,

en zeid-e: Bileam, de zone Béors, spreekt,

en die man, wien de oogen geopend
zijn, spreekt.

16. De hoorder der reden Gods
spreekt, en die de wetenschap des Al-

lerhoogsten weet; die het gezichte des

Almachtigen ziet, die verrukt wordt,

en wien de oogen ontdekt worden.

17. Ik zal hem zien, maar nu niet;

ik zal hem aanschouwen, maar niet

nabij. Er zal eene sterre voortgaan uit

Jakob, en er zal een schepter uit Israël

opkomen; die zal de palen der Móa-

bieten verslaan, en zal alle de kinderen

Seths verstoren.

18. En E'dom zal eene erfelijke be-

zitting zijn; en Séir zal zijnen vijanden

eene erfelijke bezitting zijn; doch Israël

zal kracht doen.
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19. «En er zal [een] uit Jakob heer-

schen, en hij zal de overigen uit de

steden ombrengen. a 2 Sam. 8: 14.

20. Toen hij de A'inalekieten zag,

zoo hief hij zijne spreuke op, en zeide:

A'malek is de eersteling der heidenen,

maar zijn uiterste is ten verderve.

21. Toen hij de Kénieten zag, zoo

hief hij zijne spreuke op, en zeide:

Uwe woning is vast, en gij hebt uw
nest in eene steenrots gelegd.

22. Evenwel zal Kaïn verteerd wor-
den, totdat u A'ssur gevankelijk weg-
voeren zal.

23. Voorts hief hij zijne spreuke op,

en zeide: Och, wie zal leven, als God
dit doen zal?

24. En de schepen van den oever
Chittims, die zullen A'ssur plagen, zij

zullen ook Héber plagen; en hij zal

ook ten verderve zijn.

25. Toen stond Bïleam op, en ging
henen, en keerde weder tot zijne plaatse.

Balak ging ook zijnen weg.

HET XXV KAPITTEL.

En «Israël bleef te Sittim, en het volk
begon te hoereeren met de dochteren
der MÓabieten, a Num. 31 : I6; 33: 49.

2. «En zij noodigden het volk tot

de slachtofferen harer goden; en het
volk at, en het boog zich voor hare
"goden. a Ps. 106: 28. Hos. 9: 10.

3. Als nu Israël zich koppelde aan
Baal-Péor, «ontstak de toorn des HEE-
REN tegen Israël. a Ps. 106: 29.

4. En de HEERE zeide tot Mozes:
«Neem alle de hoofden des volks, en
hang ze den HEERE tegen de zon, zoo
zal de hittigheid van des HEEREN
toorn gekeerd worden van Israël.

a Deut. 4: 3. Joz. 22: 17.

5. Toen zeide Mozes tot de richters

van Israël ; Een ieder doode zijne man-
nen, die zich aan Baal-Péor gekoppeld
hebben.

6. En zie, een man uit de kinderen
Israels kwam, en bracht eene Midianie-
tische tot zijne broederen voor de oogen
van Mozes, en voor de oogen dergan-
sche vergadering der kinderen Israels,

toen zij weenden voor de deur van de
Tente der samenkomst.

7. Toen Pinehas, de zoon van Elea-
zar, den zone Aarons, des priesters,

[dat] zag, «zoo stond hij op uit het

midden der vergadering, en nam eene
spies in zijne hand; a Ps. 106: 30.

8. En hij ging den Israëlietischen

man na in den hoerenhoek, en door-

stak ze beiden, den Israëlietischen man
en de vrouw, door hunnen buik. Toen
werd de plage van over de kinderen
Israels opgehouden.

9. «Degenen nu, die aan de plage

stierven, waren vier en twintig dui-

zend, a 1 Cor. 10: 8.

10. Toen sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

11. Pinehas, de zoon van Eleazar,

den zone Aarons, des priesters, heeft

mijne grimmigheid van over de kinde-

ren Israels afgewend, dewijl hij «mijnen

ijver geijverd heeft in hun midden,
zoodat Ik de kinderen Israels in mijnen
ijver niet vernield heb. a 2 Cor. ii: 2.

12. Daarom spreek: Zie, Ik «geef

hem mijn verbond des vredes.
a Ps. 106: 31.

13. En hij zal hebben, en zijn zaad

na hem, het verbond des eeuwigen
priesterdoms; daarom dat hij voor zijnen

God geijverd, en verzoening gedaan

heeft voor de kinderen Israels.

14. De naam nu des verslagenen Is-

raëlietischen mans, die verslagen was
met de Midianietische, was Zimri, de

zoon van Salu, een overste van een

vaderlijk huis der Simeonieten.

15. Én de naam der verslagene Mi-

dianietische vrouw was Cózbi, eene

dochter van Zur, die een hoofd was
der volkeren van een vaderlijk huis

onder de Midianieten.

16. Voorts sprak de HEERE tot Mo-

zes, zeggende:
17. Handel «vijandelijk met de Mi-

dianieten, en versla ze; a Num. 3i:2.

18. Want zij hebben vijandelijk «te-

gen ulieden gehandeld door hunne
listen, die zij listiglijk tegen u bedacht

hebben in de zake van Péor, en in de

zake van Cózbi, de dochter van den

overste der Midianieten, hunne zuster,

die verslagen is, ten dage der plage,

om de zake van Péor. a Openb. 18: 6,

HET XXVI KAPITTEL.

Het geschiedde nu na die plage, dat

de HEERE sprak tot Mozes, en tot
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Eleazar, den zone Aarons, den priester,

zeggende :

2. Neemt de somme van de gelieele

vergadering der kinderen Israels op,

«van twintig jaar oud en daarboven,
naar het huis hunner vaderen, al wie
ten heire in Israël uittrekt. aNum. i:3.

8. Mozes dan en Eleazar, de priester,

spraken ze aan, in de vlakke velden
Móabs, aan den Jordaan van Jericho,

zeggende :

4. [Dat men opneme] van twintig

jaar oud en daarboven; «gelijk als de

HEERE Mozes geboden had, en den
kinderen Israels, die uit Egypteland
uitgetogen waren. d Num. i : i, 2, 3r^

5. Ruben «was de eerstgeborene van
Israël. De zonen Rubens waren: Ha-
noch, [van ivelken] was het geslacht

der Hanochieten ; van Pallu het geslacht

der Palluïeten; a Gen. 46: 9.

Ex. 6: 13. 1 Kron. 5: 1.

6. Van Hézron het geslacht der Héz-
ronieten; van Carmi het geslacht der
€armieten.

7. Dit zijn de geslachten der Rubenie-
ten; en hunne getelden waren drie

en veertig duizend en zeven honderd
en dertig.

8. En de zonen van Pallu waren
Eliab.

9. En de zonen Eliabs waren Né-
muël, en Dathan, en Abiram. «Deze
Dathan en Abiram waren de geroepe-
nen der vergadering, die twist maak-
ten tegen Mozes en tegen Aaron, in de
vergadering van Kórach, als zij twist
tegen den HEERE maakten, a Num. i6: 2.

10. En de aarde haren mond opdeed,
en verslond ze met Kórach, als die

vergadering stierf, toen het vuur twee
honderd en vijftig mannen verteerde,

en werden tot een teeken.

11. Maar de kinderen van Kórach
stierven niet.

12. De zonen Simeons, naar hunne
geslachten : Van Némuël, het geslacht
der Némuëlieten; van Jamin het ge-

slacht der Jaminieten; van Jachinhet
geslacht der Jachinieten

;

13. Van Zérah het geslacht der Zé-

rahieten; van Saul het geslacht der
Saulieten.

14. Dat zijn de geslachten der Simeonie-
ten ; twee en twintig duizend en twee
honderd.

15. De zonen van Gad, naar hunne
geslachten; Van Zéphon het geslacht
der Zéphonieten; van Haggi het ge-

slacht der Haggieten; van Süni het ge-

slacht der Sünieten;
16. Van O'zni het geslacht der O'znie-

ten; van Héri het geslacht der Hé-
rieten;

17. Van A'rod het geslacht der A'ro-

dieten ; van Aréli het geslacht der
A'reheten.

18. Dat zijn de geslachten der zonen
van Gad, naar hunne getelden ; veertig

duizend en vijf honderd.
19. De zonen van Juda waren: Er

en O'nan; «maar Er en O'nan stierven

in het land Kanaan.
a Gen. 38; 7, 10; 46: 12,

20. Alzoo waren de zonen van Juda
naar hunne geslachten: Van Sela het
geslacht der Sélanieten ; van Pérez het
geslacht der Pérezieten ; van Zérah het
geslacht der Zérahieten.

21. En de zonen van «Pérez waren:
Van Hézron het geslacht der Hézro-
nielen; van Hamul het geslacht der

Hamulieten. a Gen. 46: 12,

22. Dat zijn de geslachten van Juda,

naar hunne getelden; zes en zeventig

duizend en vijf honderd.
23. De zonen Issaschars, naar hunne

geslachten, waren: [Van] Tola het ge-

slacht der Tólaïeten; van Püva het
geslacht der Pünieten;

24. Van Jasub het geslacht der Ja-

subieten; van Simron het geslacht der

Simronieten.
25. Dat zijn de geslachten van Issa-

schar, naar hunne getelden; vier en
zestig duizend en drie honderd.

26. De zonen Zebulons, naar hunne
geslachten, waren : Van Séred^ het ge-

slacht der Séredieten; van Élon het

geslacht der Élonieten ; van Jahleël

het geslacht der Jahleëlieten.

27. Dat zijn de geslachten der Zebu-

lonieten, naar hunne getelden, zestig

duizend en vijf honderd.

28. De zonen van Jozef, naar hunne
geslachten, waren Manasse en Ephraïm.

29. De zonen van Manasse waren:
«Van Machir het geslacht der Machi-

rieten. Machir nu gewon Gilead; van
Gilead was het geslacht der Gilea-

dieten. a Joz. 17 : 1.

80. Dit zijn de zonen Gileads: [Van]
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Jézer het geslacht der Jézerieten ; van
Hélek het geslacht der Hélekieten;

31. En [van] A'sriël het geslacht der

A'sriëlieten ; en [van] Séchem het ge-

slacht der Séchemieten,
32. En [van] Semida het geslacht

der Semidaïeten; en [van] Hépher het

geslacht der Hépherieten.

33. «Doch Zelaphead, de zoon van
Hépher, had geene zonen, maar doch-

ters. En de namen der dochteren van
Zelaphead waren: Machla, en Nóa,
Hógla, Milka, en Tirza. « Num. 27: i.

34. Dat zijn de geslachten van Ma-

nasse; en hunne getelden waren twee
en vijftig duizend en zeven honderd.

35. Dit zijn de zonen Ephraims, naar

hunne geslachten : Van Sutélah het ge-

slacht derSutélahieten; vanBécherhet
geslacht der Bécheneten ; van Tahan
het geslacht der Tahanieten.

36. En dit zijn de zonen van Su-

télah: Van Éran het geslacht der Era-

nieten.

37. Dit zijn de geslachten der zonen
Ephraims, naar hunne getelden; twee
en dertig duizend en vijf honderd.

Dat zijn de zonen Jozefs, naar hunne
geslachten.

38. De zonen Benjamins, naar hunne
geslachten: Van Béla het geslacht der

Bélaïeten; van A'sbel het geslacht der

A'sbelieten ; van Ahiram het geslacht

der Ahiramieten ;

39. Van Sephüpham het geslacht der

Süphamieten; van Hüpham hetgeslacht

der Hüphamieten.
40. En de zonen van Béla waren Ard

en Naiiman : f Van Ard] het geslacht

der A'rdieten ; van Naaman het geslacht

der Naamieten.
41. Dat zijn de zonen Benjamms,

naar hunne geslachten, en hunne ge

telden waren vijf en veertig duizend

en zes honderd.
42. Dit zijn de zonen van Dan, naar

hunne geslachten • Van Süham het

geslacht der Sühamieten. Dat zijn de

geslachten van Dan, naar hunne ge-

slachten.

43. Alle de geslachten der Sühamie-
ten, naar hunne getelden, waren vier

en zestig duizend en vier honderd.
44. De zonen van Aser, naar hunne

geslachten, waren: Van I'mna hetge-
slacht der I'mnaieten; van I'svi het

geslacht der I'svieten; van Beria het
geslacht der Beriieten.

45. Van de zonen van Beria waren:
van Héber het geslacht der Hébrie-

ten, van Malchiël het geslacht der

Malchiëlieten.

46. En de naam der dochter van
Aser was Sérah.

47. Dat zijn de geslachten der zonen
van Aser, naar hunne getelden; drie

en vijftig duizend en vier honderd.

48. De zonen van Naphthali, naar

hunne geslachten : Van Jahzeël het ge-

slacht der Jahzeelieten ; van Güm het

geslacht der Günieten;

49. Van Jézer het geslacht der Jéze-

rieten; van Sillem het geslacht der

Sillemieten.

50. Dat zijn de geslachten van Naph-

thali. naar liunne geslachten; en hunne
getelden waren vijf en veertigduizend

en vier honderd.
51. Dat zijn de getelden der zonen

Israels; zes "honderd duizend één dui-

zend zeven honderd en dertig.

52. En de HEERE sprak tot Mozes,

zeggende:
53. Dezen zal het land ' uitgedeeld

worden ter erfenisse, naar het getal

der namen.
54. aDengenen, die velen zijn, zult

gil hunne erfenisse meerder maken, en

dien. die weinig zijn, zult gij hunne

erfenisse minder maken; aan een iege-

lijk zal, naar zijne getelden, zijne erfe-

nisse gegeven worden, a Num. 33: 54.

55. Het land nochtans zal «door het

lot gedeeld worden; naar de namen
der stammen hunner vaderen zul-

len zii erven.
a Num. 33: 54. Joz. 11: 23: 14: 2.

56. Naar het lot zal elks erfenisse

gedeeld worden, tusschen de velen en

de weinigen.
57. «Dit ziin nu de getelden van Levi,

naai hunne geslachten: Van Gérson

het geslacht der Gérsonieten; van Ké-

hatli het geslacht der Kéhathieten;

van Merari het geslacht der Méra.

rieten. « Ex. fi: i6, n. is, i9.

58. Dit zijn de geslachten van Levi:

het geslacht der Libnieten, het geslacht

der Hébronieten, het geslacht der Ma-

helieten, het geslacht der Müsiete^n, het

geslacht derlvórachieten. En Kéhath

gewon A'mram.
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59. «En de naam der huisvrouwe van
A'mram was Jochébed, de dochter van
Levi, welke [de huisvrouwe] van Levi
baarde in Egypte; en deze baarde aan
A'mram Aiiron, en Mozes, en Mirjam,
hunne zuster. a Ex. 2: l, 2, 6: 19.

60. En aan Aaron, werden geboren
Nadab en Abihu, Eleazar en I'thamar.

61. «Nadab nu en Abihu waren ge-

storven, toen zij vreemd vuur brach-
ten voor het aangezichte des HEEREN.

a Lev. 10: 2. Num. 3: 4. 1 Kron. 24: 2.

62. En hunne getelden waren drie

en twintig duizend, al wat mannelijk
is, van eene maand oud en daarboven.
Want deze werden niet geteld onder
de kinderen Israels, omdat hun geene
erfenisse gegeven werd onder de kin-

deren Israels.

63. Dat zijn de getelden van Mozes
en Eleazar, den priester, die de kinde-
ren Israels telden in de vlakke velden
Móabs, aan den Jordaan van Jericho.

64. En onder deze was niemand uit

de getelden van Mozes en Aiiron, den
priester, als zij de kinderen Israels tel-

den in de woestijn van Sinaï.

65. «Want de HEERE had van die

gezegd, dat zij in de woestijn gewisse-
lijk zouden sterven; en er was nie-

mand van hen overgebleven, dan Ca-
leb, de zoon van Jéphünne, en Jozua,
de zoon van Nun.

a Num. 14: 28, 29, 34, 35. L Cor. 10: 5, 6.

HET XXVII KAPITTEL.

loen naderden «de dochteren van
Zelaphead, den zoon van Hépher, den
zoon van Gilead, den zoon van Machir,
den zoon van Manasse, onder de ge-
slachten van Manasse, den zoon van
Jozef (en dit zijn de namen zijner
dochteren: Machla, Nóa, en Hógla, en
Milca, en Tirza);

a Num. 26: 33; 36: 2. Joz. 17: 3.

2. En zij stonden voor het aange-
zicht van Mozes, en voor het aange-
zicht van Eleazar, den priester, en voor
het aangezicht der oversten en der
gansche vergadering, aan de deur van
de Tente der samenkomst, zeggende:

3. Onze vader «is gestorven in de
woestijn, &en hij is' niet geweest in het
midden van de vergadering dergenen,
die zich tegen den HEERE vergaderd.

j

hebben, in de vergadering van Korach;
maar hij is in zijne zonde gestorven,

en had geene zonen.
a Num. 14: 35; 26: 64. h Num. 16: 1.

4. Waarom zoude onzes vaders naam
uit het midden van zijn geslacht weg-
genomen worden, omdat hij geenen
zoon heeft? Geef ons eene bezitting

in het midden der broederen onzes
vaders.

5. En Mozes bracht hare rechtzaak
voor het aangezichte des HEEREN.

6. En de HEERE sprak tot Mozes,
zeggende :

7. De dochteren Zelaphead s spreken
recht. «Gij zult haar ganschelijk geven
de bezitting eener erfenisse, in het

midden der broederen haars vaders;

en gij zult de erfenisse haars vaders
op haar doen komen. a Num. 36: 2.

8. En tot de kinderen Israels zult

gij spreken, zeggende ; Wanneer iemand
sterft, en geenen zoon heeft, zoo zult

gi] zijne erfenisse op zijne dochter doen
komen.

9. En indien hij geene dochter heeft,

zoo zult gij zijne erfenisse aan zijne

broederen geven.

10. Indien hij nu geene broederen

heeft, zoo zult gij zijne erfenisse aan
de broederen zijns vaders geven.

11. Indien ook zijn vader geene broe-

deren heeft, zoo zult gij zijne erfenisse

geven aan zijnen naastbestaande, die

hem de naaste van zijn geslacht is.

dat hij ze erfelijk bezitte. Dit zal den
kinderen Israels tot eene inzetting des

rechts zijn, gelijk als de HEERE Mozes
geboden heeft.

12. «Daarna zeide de HEERE tot

Mozes: Khm op dezen berg Abarim, en
zie dat land, hetwelk Ik den kinderen
Israels gegeven heb. a Deut. 32: 48, 49.

•

13. Wanneer gij dat gezien zult heb-

ben, dan zult gij tot uwe volkeren

verzameld worden, gij ook, gelijk «als

uw broeder Aaron verzameld gewor-

den is; a Num. 20: 24.

14. «Naardien gijlieden mijnen mond
wederspannig zijt geweest in de woestijn

Zin, in de twisting der vergadering,

^om Mij aan de wateren voor hunne
oogen te heiligen. Dat zijn de wateren
van Mériba, van Kades, in de woestijn

Zin, a Num. 2C: 12. h Num. 20; 12.
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15. Toen sprak Mozes tot den HEE-

KE, zeggende:
16. Dat de HEERE, «de God dei-

geesten van alle vleesch, eenen man
stelle over deze vergadering,

a Num. 16: 22. Hebr. 12: 9.

17. Die voor hun aangezicht uitga,

en die voor hun aangezicht inga, en

die hen uitleide, en die hen inleide;

«opdat de vergadering des HEEREN
niet zij als schapen, die geenen her-

der heioben. a l Kon. 22: 17.

Matth. 9: 36. Mare. 6: 34.

18. Toen zeide de HEERE tot Mo-

zes : «Neem tot u Jozua, den zoon van

Nun, eenen man, ^in welken de Geest

is; en leg uwe hand op hem;
a Deut. 3: 21. b Deut. 34: 9.

19. En stel hem voor het aangezicht

van Eleazar, den priester, en voor het

aangezicht der gansche vergadering;

en geef hem bevel voor hunne oogen;

20. En leg op hem van uwe heer-

lijkheid; opdat zij hooren, [te weten]

de gansche vergadering der kinderen

21. Èn hij zal voor het aangezicht

van Eleazar, den priester, staan, die

voor hem raad vragen zal, «naar de

wijze van U'rim, voor het aangezichte

des HEEREN. Naar zijnen mond zul-

len zij uitgaan, en naar zijnen mond
zullen zij ingaan, hij, en alle de kin-

deren Israels met hem, en de gansche

vergadering. a Ex. 28: 30. Lev. 8: 8.

22. En Mozes deed, gelijk als de

HEERE hem geboden had. Want hij

nam Jozua, en stelde hem voor het

aangezicht van Eleazar, den priester,

en voor het aangezicht der gansche

vergadering ;

23. En hij leide zijne handen op

hem, en gaf 'hem bevel; gelijk als de

HEERE door den dienst van Mozes ge-

sproken had.

HET XXVIII KAPITTEL.

Voorts sprat de HEERE tot Mozes,

zeggende :

2. Gebied den kinderen Israels, en

zeg tot hen: Mijne offerande, mijne

spiize voo-r mijne vuurofferen, mijnen

liefelijken reuk, zult gij waarnemen,

om Mii te offeren op zijnen gezetten tijd.

3. En gij zult tot hen zeggen : Dit is

het vuuroffer, hetwelk gij den HEERE
offeren zult: «twee volkomene éénja-

rige lammeren des daags, tot een ge-

durig brandoffer. a Ex. 29: 38.

4. Het ééne lam zult gij bereiden des

morgens, en het andere lam zult gij

bereiden tusschen de twee avonden.

5. «En een tiende deel eener E'pha

meelbloem ten z-spijsoffer, gemengd met
het vierendeel van een ^Hin van ge-

StOOten olie. a Ex. 16: 36.

b Lev. 2: 1. c Ex. 29: 40,

6. Het is het gedurig brandoffer, het-

welk op den berg Sinai ingesteld was

ten liefelijken reuke, een vuuroffer den

HEERE.
7. En zijn drankoffer zal zijn het vie-

rendeel van een Hin, voor het ééne

lam; in het heiligdom zult gij het drank-

offer des sterken dranks den HEERE
offeren.

8. En dat andere lam zult gij berei-

den tusschen de twee avonden; gelijk

het spijsoffer des morgens, en gelijk

ziin drankoffer zult gij het bereiden,

ten vuuroffer des liefelijken reuks den

HEERE.
9. Maar op den Sabbathdag twee vol-

komene éénjarige lammeren, en twee

tienden meelbloem, ten spijsoffer, met

olie gemengd, mitsgaders zijn drank-

offer.
, ^ ,

10. Het is het brandoffer des Sab-

baths op eiken Sabbath, boven het ge-

durig brandoffer, en zijn drankoffer.

11. En in de aanvangen uwer maan-

den zult gij een brandoffer den HEERE
offeren: twee jonge varren, en éénen

ram, zeven volkomene éénjarige lam-

meren;
12. En drie tienden meelbloem ten

spijsoffer, met olie gemengd, tot den

ééiien var ; en twee tienden meelbloem

ten spijsoffer, met olie gemengd, tot

den éénen ram;
13 En telkens één tiende deel meel-

bloem ten spijsoffer, met olie gemengd,

tot het ééne lam. Het is een brandoffer

ten liefelijken reuke, een vuuroffer den

HEERE.
14. En hunne drankofferen zullen

zijn- de helft van een Hin tot eenen

var en een derde deel van een Hin

tot 'eenen ram, en een vierendeel van

een Hin van wijn tot een lam. Dat is

het brandoffer der nieuwe maan in el-



NUMERI XXVIII, XXIX. 195

ke maand, naar de maanden des

jaars.

15. Daartoe zal één geitenbek ten
zondoffer den HEERE, boven het gedu-

rig brandoffer, bereid worden, met zijn

drankoffer.

16. «En in de eerste maand, op den
veertienden dag der maand, is hetPa-
schen den HEERE. a Ek. 12 : I8;

23: 15. Lev. 23: 5.

17. En op den vijftienden dag derzelve
maand is het feest; zeven dagen zullen

ongezuurde [hrooden] gegeten worden.
18. Op den «eersten dag zal eene hei-

lige samenroeping zijn; geen dienst-

werk zult gijlieden doen; a Lev. 23: 7.

19. Maar gij zult een vuuroffer ten
brandoffer den HEERE offeren . twee
jonge varren, en éénen ram; daartoe
zeven éénjarige lammeren ; volkomen
zullen zij u zijn.

20. En hun spijsoffer zal zijn meel-
bloem, met olie gemengd ; drie tienden
tot eenen var, en twee tienden tot

eenen ram zult gij bereiden;
21. Telkens zult gij één tiende deel

bereiden tot één lam, tot die zeven
lammeren toe;

22. Daarna éénen bok ten zondoffer,

-om over uheden verzoening te doen.
23. Behalve het morgenbrandoffer,

hetwelk tot een gedurig brandoffer is,

zult gij deze dingen bereiden.

24. Overeenkomstig deze dingen zult

gij des daags, zeven dagen lang, de
spijze des vuuroffers bereiden ten lie-

felijken reuke den HEERE;' boven dat
gedurig brandoffer zal het bereid wor-
den, met zijn drankoffer.

25. En op den zevenden dag zult gij

eene heilige samenroeping hebben; geen
-dienstwerk zult gij doen.

26. Insgelijks op den dag der eerste-

lingen, als gij een nieuw spijsoffer den
HEERE zult offeren na uwe weken,
zult gij eene heilige samenroeping heb-
ben; geen dienstwerk zult gij doen.

27. Dan zult gij den HEERE een
brandoffer ten liefelijken reuke offeren:

twee jonge varren, éénen ram, zeven
éénjarige lammeren;

28. En hun spijsoffer van meelbloem,
met olie gemengd: drie tienden tot
éénen var; twee tienden tot éénen ram

;

29. Telkens één tiende tot één lam,
tot die zeven lammeren toe;

30. Eénen geitebok, om voor u ver-

zoening te doen.
31. Behalve het gedurig brandoffer,

en zijn spijsoffer, zult gij ze bereiden.

Zij zullen ii volkomen zijn, met hunne
drankofferen.

HET XXIX KAPITTEL.

Desgelijks in de zevende maand, op
den eersten der maand, zult gij eene
heilige samenroeping hebben; geen
dienstwerk zult gij doen; «het zalu
een dag des geklanks zijn. «Lev. 23:24.

2. Dan zult gij een brandoffer, ten

liefelijken reuke, den HEERE bereiden:

éénen jongen var, éénen ram, zeven
volkomene éénjarige lammeren;

3. En hun spijsoffer van meelbloem,

met olie gemengd: drie tienden tot den
var; twee tienden tot den ram;

4. En één tiende tot één lam, tot

die zeven lammeren toe;

5. En éénen geitebok ten zondoffer,

om over ulieden verzoening te doen;

6. Behalve hetbrandoffer der maand,
en zijn spijsoffer, en het gedurig brand-

offer, en zijn spijsoffer, met hunne
drankofferen, naar hunne wijze, ten

liefelijken reuke, ten vuuroffer den
HEERE.

7. En op den tienden dezer zevende

maand zult gij eene heilige samenroe-

ping hebben, en «gij zult uwe zielen

verootmoedigen; geen werk zult gij

doen. a Lev. 16: 29, 81; 23: 27.

8. Maar gij zult brandoffer, ten lie-

felijken reuke, den HEERE offeren,

éénen jongen var, éénen ram, zeven

éénjarige lammeren; «volkomen zullen

zij U zijn; a Num. 28: 19.

9. En hun spijsoffer van meelbloem,

met olie gemengd, drie tienden tot den

var; twee tienden tot den éénen ram;
10. Telkens één ,

tiende tot één lam,

tot die zeven lammeren toe;

11. Éénen geitebok ten zondoffer;

behalve het zondoffer der verzoeningen,

en het gedurig brandoffer, en zijn spijs-

offer, met hunne drankofferen.

12. Insgelijks op den vijftienden dag

dezer zevende maand, zult gij eene

heilige samenroeping hebben; geen

dienstwerk zult gij doen; maar zeven

dagen zult gij den HEERE een feest

vieren.
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13. En gij zult een brandoffer ten

vuuroffer offeren, ten liefelijken reuke
den HEERE, dertien jonge varren, twee
rammen, veertien éénjarige lammeren;
zij zullen volkomen zijn;

14. En hun spijsoffer van meelbloem,
met olie gemengd: drie tienden tot

éénen var, tot die dertien varren toe;

twee tienden tot éénen ram, op die

twee rammen;
15. En telkens één tiende tot één

lam, tot die veertien lammeren toe;

16. En éénen geitebok ten zondoffer;

behalve het gedurig brandoffer, zijn

spijsoffer, en zijn drankoffer.

iv. Daarna op den tweeden dag,

twaalf jonge varren, twee rammen,
veertien volkomene éénjarige lamme-
ren,

18. En hun spijsoffer, en hunne drank-

offeren tot de varren, tot de rammen,
en tot de lammeren, in hun getal, naar
de wijze;

19. En éénen geitebok ten zondoffer;

behalve het gedurig brandoffer, en zijn

spiisoffer, met hunne drankofferen.

20. En op den derden dag, elf var-

ren, twee rammen, veertien volkome-
ne éénjarige lammeren,

21. Èn hunne spijsofferen, en hunne
drankofferen tot de varren, tot de ram-
men, en tot de lammeren, in hun ge-

tal, naar de wijze;

22. En éénen bok ten zondoffer; be-

halve het gedurig brandoffer, en zijn

spijsoffer, en zijn drankoffer.

23. A^oorts op den vierden dag, tien

varren, twee rammen, veertien volko-

mene éénjarige lammeren,
24. Hun spijsoffer, en hunne drank-

offeren tot de varren, tot de rammen,
en tot de lammeren, in hun getal,

naar de wijze;

25. En éénen geitebok ten zondoffer;

behalve het gedurig brandoffer, zijn

spijsoffer, en zijn drankoffer.

26. En op den vijfden dag, negen
varren, twee rammen, en veertien vol-

komene éénjarige lammeren,
27. En hun spijsoffer, en hunne drank-

offeren tot de varren, tot de rammen,
en tot de lammeren, in hun getal, naar
de wijze;

28. En éénen bok ten zondoffer, be-

halve het gedurig brandoffer, en zijn

spijsoffer, en zijn drankoffer.

29. Daarna op den zesden dag, acht
varren, twee rammen, veertien volko-
mene éénjarige lammeren,

30. En hun spijsoffer, en hunne drank-
offeren tot de varren, tot de rammen,
en tot de lammeren, in hun getal, naar
de wijze;

31. En éénen bok ten zondoffer; be-

halve het gedurig brandoffer, zijn spijs-

offer, en zijne drankofferen.
32. En op den zevenden dag, zeven

varren, twee rammen, veertien volko-

mene éénjarige lammeren,
33. En hun spijsoffer, en hunne drank-

offeren tot de varren, tot de rammen,
en tot de lammeren, in hun getal, naar
hunne wijze;

34. En 'éénen bok ten zondoffer ; be-

halve het gedurig brandoffer, zijn, spijs-

offer, en zijn drankoffer.

35. Op den achtsten dag «zult gij:

eenen verbodsdag hebben
;
geen dienst-

werk zult gij doen. a Lev. 23: 36.

36. En gij zult een brandoffer ten

vuuroffer offeren, [ten] liefelijken reuke

den HEERE, éénen var, éénen ram,
zeven volkomene éénjarige lammeren,

37. Hun. spijsoffer, en hunne drank-

offeren tot den var, tot den ram, en

tot de lammeren, in hun getal, naar

de wijze;

38. En éénen bok ten zondoffer; be-

halve het gedurig brandoffer, en zijn

spijsoffer, en zijn drankoffer.

39. Deze dingen zult gij den HEERE
doen op iiwe gezette hoogtijden; be-

halveuwe geloften, en uwe vrijwillige

offeren, met uwe brandofferen, en met
uwe spijsofferen, en met uwe drankof-

feren, en met uwe dankofferen.

40. En Mozes sprak tot de kinderen

Israels, naar al wat de HEERE Mozes

geboden had.

HET XXX KAPITTEL.

En Mozes sprak tot de hoofden der

stammen der kinderen Israels, zeggen-

de: Dit is de zake, die de HEERE ge-

boden heeft:

2. «Wanneer een man den HEERE
eene gelofte zal beloofd, of eenen eed zal

gezworen hebben, zijne ziele meteene
verbintenisse verbindende, zijn woord

zal hij niet ontheiligen : naar alles, wat
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«it zijnen mond gegaan is, zal hij doen.
a Deut. 23: 21.

5. Maar als eene vrouw den HEERE
^ene gelofte zal beloofd hebben, en
zich met eene verbintenisse in het huis

haars vaders in hare ionkheid zal ver-

bonden hebben;
4. En haar vader hare gelofte, en

hare verbintenisse, waarmede zij hare
ziele verbonden heeft, zal hooren, en
haar vader tegen haar zal stilzwijgen,

zoo zullen alle hare geloften bestaan,

en alle verbintenisse, waarmede zij ha-

re ziele verbonden heeft, zal bestaan.

5. Maar indien haar vader dat zal

breken, ten dage als hij het hoort, alle

hare geloften, en hare verbintenissen,

waarmede zij hare ziele verbonden
heeft, zullen niet bestaan; maar de
HEERE zal het haar vergeven, want
haar vader heeft ze haar doen breken.

6. Doch indien zij immers eenen man
heeft, en hare geloften op haar zijn, of

de uitsprake harer lippen, waarmede
zij hare ziele verbonden heeft;

7. En haar man [dat] zal hooren, en
ten dage als hij het hoort, tegen haar
zal stilzwijgen; zoo zullen hare gelof-

ten bestaan, en hare verbintenissen,

waarmede zij hare ziele verbonden
heeft, zullen bestaan.

S. Maar indien haar man ten dage,

als hij het hoorde, dat zal breken, en
hare gelofte, die op haar was, zal te

niete maken, mitsgaders de uitsprake
harer lippen, waarmede zij hare ziele

verbonden heeft, zoo zal het de HEERE
haar vergeven.

9. Aangaande de gelofte eener we-
duwe, of eener verstootene, alles, waar-
mede zij hare ziele verbonden heeft, zal

over haar bestaan.

10. Maar indien zij ten huize haars
mans gelofte gedaan heeft, of met eenen
eed door verbintenisse hare ziele ver-

bonden heeft;

11. En haar man [dat] gehoord, en
tegen haar stil zal gezwegen hebben,
dat niet brekende; zoo zullen alle hare
gelofte bestaan, mitsgaders alle verbin-

tenisse, waarmede zij hare ziele ver-

bonden heeft, zal bestaan.
12. Maar indien haar man die din-

gen ganschelijk te niete maakt, ten
dage als hij het hoort, niets van al wat
uit hare lippen gegaan is, van hare

gelofte, en van de verbintenisse harer

ziele, zal bestaan; haar man heeft ze

te niete gemaakt, en de HEERE zal

het haar vergeven.
13. Alle gelofte, en allen eed der ver-

bintenisse, om de ziele te verootmoe-

digen, die zal haar man bevestigen, of

die zal haar man te niete maken.
14. Maar zoo haar man tegen haar

van dag tot dag ganschelijk stilzwijgt,

zoo bevestigt hij alle hare geloften, of

alle hare verbintenissen, dewelke op
haar zijn. Hij heeft ze bevestigd, om-
dat hij tegen haar stilgezwegen heeft,

ten dage als hij het hoorde.

15. Doch zoo hij ze ganschelijk te

niete maken zal, nadat hij het gehoord

zal hebben, zoo zal hij hare ongerech-

tigheid dragen.
16. Dat zijn de inzettingen, die de

HEERE Mozes geboden heeft, tusschen

eenen man en zijne huisvrouwe, tus-

schen eenen vader en zijne dochter,

zijnde m hare jonkheid, ten huize haars

vaders

HET XXXI KAPITTEL.

EVi de HEERE sprak tot Mozes, zeg-

gende ;

2. «Neem de wrake der kinderen Is-

raels van de Mïdianieten; ^daarnazult

gij verzameld worden tot uwe volkeren.
a Num. 25: 17. h Num. 27: 13.

3. Mozes dan sprak tot het volk, zeg-

gende: Dat zich mannen uit u ten

strijde toerusten, en dat zij tegen de

Mïdianieten zijn, om de wrake des

HEEREN te doen aan de Mïdianieten.

4. Van eiken stam onder alle stara-

men Israels zult gij één duizend ten

strijde zenden.
5. Alzoo werden geleverd uit de dui-

zenden Israels duizend van eiken stam;

twaalf duizend toegerusten ten strijde.

6. En Mozes zond ze ten strijde, dui-

zend van eiken stam, hen en Pïnehas,

den zone Eleazars, des priesters, ten

strijde, met de heilige vaten en de

trompetten des geklanks in zijne hand.

7. En zij streden tegen de Mïdianie-

ten, gelijk als de HEERE Mozes gebo-

den had, en zij doodden al wat manne-
lijk was.

8. Daarna doodden zij, boven hunne
verslagenen, de koningen der Midianie-
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ten, «E'vi, en Rékem, en Zur, en Hur,
en Réba, vijf koningen der Midianieten

;

ook doodden zij met het zwaard Bileam,
den zone Béors. a Joz. i3: 21, 22.

9. Maar de kinderen Israels na-
men de vrouwen der Midianieten, en
hunne kinderkens gevangen; zij roof-

den ook alle hunne beesten, en al hun
vee, en al hun vermogen.

10. Voorts alle hunne steden met
hunne woonplaatsen, en alle hunne
burchten, verbrandden zij met vuur.

11. «En zij namen al den roof, en al

den buit, van menschen, en beesten.
a Deut. 20: 14.

12. Daarna brachten zij de gevange-
nen, en den buit, en den roof, tot Mo-
zes, en tot Eleazar, den priester, en tot

de vergadering der kinderen Israels,

in het leger, in de vlakke velden Mó-
abs, dewelke zijn aan den Jordaan van
Jéricho.

13. Maar Mozes, en Eleazar, de pries-

ter, en alle oversten der vergadering,
gingen uit hun te gemoet, tot buiten
voor het leger.

14. En Mozes werd grootelijks ver-

toornd tegen de bevelhebbers des heirs,

de hoofdlieden der duizenden, en de
hoofdlieden der honderden, die uit den
strijd van dien oorlog kwamen.

15. En Mozes zeide tot hen: Hebt
gij dan alle vrouwen laten leven?

16. Zie, deze waren, «door Bileams
raad, den kinderen Israels, om oorzake
der overtreding tegen den HEERE te

geven, in de zake van Péor; waardoor
die plage werd onder de vergadering
des HEEREN. a Num. 25: 1, 2, IS.

2 Petr. 2: 15. Openb. 2: 14.

17. «Nu dan, doodt al wat manne-
lijk is onder de kinderkens; en doodt
alle vrouw, die door bijligging des mans
eenen man bekend heeft, a Richt. 21 :ii.

18. Doch alle de kinderkens van vroa-
welijken geslachte, die de bijligging des
mans niet bekend hebben, laat voor
ulieden leven.

19. En gijheden, legert u buiten het
leger zeven dagen. Een ieder, die eenen
mensch gedood, en een ieder, die eenen
verslagene zult aangeroerd hebben, zult

u op den derden dag en op den zevenden
dagontzondigen,gij en uwe gevangenen.

20. Ook zult gij alle kleeding, en al-

le gereedschap van leder, en alle gei-

ten [/2aren] werk, en alle gereedschap
van hout, ontzondigen.

21. En Eleazar, de priester, zeide tot
de krijgslieden, die tot dien strijd ge-

togen waren: Dit is de inzetting der
wet, die de HEERE Mozes geboden
heeft.

22. Alleen het goud, en het zilver,

het koper, het ijzer, het tin, en het
lood,

23. Alle ding, dat het vuur lijdt, zult

gij door het vuur laten doorgaan, dat
het rein worde. Evenwel zal het «door
het water der afzondering ontzondigd
worden. Maar al wat het vuur niet

lijdt, zult gij door het water laten door-

gaan, a Num. 19: 9.

24. Gij zult ook uwe kleederen op
den zevenden dag wasschen, dat gij

rein wordet; en daarna zult gij in het
leger komen.

25. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

26. Neem op de somme van den buit

der gevangenen, van menschen en van
beesten; gij, en Eleazar, de priester, en
de hoofden van de vaderen der verga-
dering.

27. En «deel den buit in twee helf-

ten, tusschen degenen, di^ den strijd

aangegrepen hebben, die tot den krijg

uitgegaan zijn, en tusschen de gansche
vergadering. a i Sam. 30: 24.

28. Daarna zult gij eene schatting

voor den HEERE heffen, van de oor-

logsmannen, die tot dezen krijg uit-

getogen zijn, van vijf honderd ééne
ziel, uit de menschen, en uit de run-

deren, en uit de ezelen, en uit de scha-

pen.

29. Van hunne helft zult gij het ne-

men, en den priester Eleazar geven ter

heffinge des HEEREN.
30. Maar van de helft der kinderen

Israels zult gij éénen gevangene van
vijftig nemen, uit de menschen, uit de
runderen, uit de ezelen, en uit de scha-

pen, uit alle de beesten ; en gij zult ze

aan de Levieten geven, die de wacht
van den Tabernakel des HEEREN waar-
nemen.

31. En Mozes, en Eleazar, de priester,

deden, gelijk als de HEERE Mozes ge-

boden had.

32. De buit nu, het overschot van
den roof, dat het krijgsvolk geroofd
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had, was zes honderd duizend, en ze-

ventig duizend, en vijf duizend scha-

pen
;

33. En twee en zeventig duizend run-
deren

;

34. En
len;

35. En
vrouwen.

één en zestig duizend eze-

der menschen zielen, uit de
die geene bijligging des mans

hekend hadden, alle zielen waren twee
en dertig duizend.

36. En de helft, [^e ivefen] het deel

dergenen, die tot dezen krijg uitgeto-

gen waren, was in getal drie honderd
duizend, en . dertig duizend, en zeven
duizend, en vijf honderd schapen.

37. En de schatting voor den HEERE
van schapen was zes honderd vijf en
zeventig.

38. En de runderen waren zes en der-

tig duizend; en hunne schatting voor
den HEERE twee en zeventig.

39. En de ezelen waren dertig duizend
en vijf honderd; en hunne schatting
voor den HEERE was één en zestig.

40. En der menschen zielen waren
zestien duizend; en hunne schatting
voor den HEERE twee en dertig zielen,

41. «En Mozes gaf Eleazar, den pries-

ter, de schatting der hefhnge des HEE-
REN, gelijk als de HEERE Mozes ge-

boden had. a Num. 18: 8, 19.

42. En van de helft der kinderen Is-

raels, welke Mozes afgedeeld had van de
mannen, die gestreden hadden;

43. (Het halve deel nu der vergade-
ring was: uit de schapen, drie honderd
duizend, en dertig duizend, en zeven
duizend, en vijf honderd;

44. En de runderen waren zes en der-

tig duizend;
45. En de ezelen dertig duizend, en

vijf honderd;
46. En der menschen zielen zestien

duizend.

47. Van die helft der kinderen Israels

nam Mozes éénen gevangene uit vijftig,

van menschen en van beesten; en hij

gaf ze aan de Levieten, die de wacht
van den Tabernakel des HEEREN waar-
namen, gelijk als de HEERE Mozes ge-

boden had.
48. Toen traden tot Mozes de bevel-

hebbers, die over de duizenden des heirs
waren, de hoofdlieden der duizenden,
en de hoofdlieden der honderden;

49. En zij zeiden lot Mozes: Uwe
knechten hebben opgenomen de somme
der krijgslieden, die onder onze hand
geweest zijn, en uit ons ontbreekt niet

één man.
50. Daarom hebben wij eene offerande

des HEEREN gebracht, een ieder wat
hij gekregen heeft, een gouden vat,

eene keten, of eenen armring, eenen
vingerring, eenen oorring, of eenen af-

hangenden gordel, om voor onze zielen

verzoening te doen voor het aangezich-

te des HEEREN.
51. Zoo nam Mozes, en Eleazar, de

priester, van hen het goud, alle weige-

wrochte vaten.

52. En al het goud der heffinge, dat

zij den HEERE offerden, was zestien

duizend zeven honderd en vijftig Sik-

kelen, van de hoofdlieden der duizen-

den, en van de hoofdlieden der hon-

derden.
53. Aangaande de krijgslieden, een

iegenlijk had «geroofd voor zichzelven.
a Deut. 20: 14.

54. Zoo nam Mozes, en Eleazar, de

priester, dat goud van de hoofdlieden

der duizenden en der honderden, en zij

brachten het in de Tente der samen-
komst, ter gedachtenisse voor de kin-

deren Israels, voor hetaangezichte des

HEEREN.

HET XXXII KAPITTEL.

D<_e kinderen Rubens nu hadden veel

vee, en dé kinderen van G-ad hadden
daarvan machtig veel; en zij bezagen
het land Jaë'zer, en het land Gïlead,

en zie, deze plaats was eene plaats

voor vee.

2. Zoo kwamen de kinderen van Gad
en de kinderen Rubens, en spraken tot

Mozes, en tot Eleazar, den priester, en

tot de oversten der vergadering, zeg-'

gende :

3. A'taroth, en Dibon, en Jaë'zer, en
Ni'mra, en Hésbon, en Eleale, en Schébam,
en Nébo, en Béhon,

4. Dit land, hetwelk de HEERE voor

het aangezicht der vergadering van Is-

raël geslagen heeft, dat is een land voor

vee; en uwe knechten hebben vee.

5. Voorts zeiden zij : Indien wij genade

in uwe oogen gevonden hebben, dat dit-

zelve land aan uwe knechten gegGYen
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worde tot eene bezitting; [en] doe ons
niet trekken over den Jordaan.

6.- Maar Mozes zeide tot de kinderen
van Gad en tot de kinderen Rubens:
Zullen uwe broeders ten strijde gaan,
en zult gijlieden hier blijven?

7. Waarom toch zult gij het hart der
kinderen Israels breken, dat zij niet

overtrekken naar het land, dat de
HEERE hun gegeven heeft?

8. Zoo deden uwe vaders, als ik ze
van "Kades Barnéa zond, om dit land
te bezien. a Num. 13 : 3. Deut. 1: 22.

9. Als zij opgekomen waren tot aan
het dal Éscol, en dit land bezagen, zoo
braken zij het hart der kinderen Isra-

els, dat zij niet gingen naar dit land,

dat de HEERE hun gegeven had.
10. Toen ontstak de toorn des HEE-

REX ten zelven dage, en Hij zwoer,
zeggende:

11. «Indien deze mannen, die uit

Egypte opgetogen zijn, van twintig jaar
oud en daarboven, het land zullen zien,

dat Ik Abraham, Izak en Jacob gezwo-
ren heb! Want zij hebben niet volhard.
Mij na te volgen; « Num. 14: 28.

Deut. 1: 35.

12. Behalve Caleb, de zoon van Je-

phünne, den Kénizieter, en Jozua, de
zoon van Nun: want zij hebben vol-

hard, den HEERE na te volgen.

13. Alzoo ontstak des HEERENtoorn
tegen Israël, en Hij deed ze omzwer-
ven in de woestijn, veertig jaren, tot-

dat verteerd was het gansche geslacht,

hetwelk gedaan had, wat kwaad was in

de oogen des HEEREN.
14. En ziet, gijlieden zijt opgestaan

in stede van uwe vaderen, eene menigte
van zondige menschen, om de hittig-

heid van des HEEREN toorn tegen Is-

raël te vermeerderen.
15. Wanneer gij van achter Hem u

zult afkeeren, zoo zal Hij wijders voort-

varen, het te laten in de woestijn; en
gij zult al dit volk verderven.

16. Toen traden zij toe tot hem, en zei-

den: Wij zullen hier schaapskooien
bouwen voor ons vee, en steden voor
onze kinderkens.

17. Maar wijzelven zullen ons toe-

]'usten, haaste makende voor het aan-
gezicht der kinderen Israels, totdat wij

ze aan hunne plaats zullen gebraclit

hebben; en onze kinderkens zullen blij-

ven in de vaste steden, vanwege de in-

woners des lands.

18. Wij zullen niet wederkeeren tot

onze huizen, totdat zich de kinderen
Israels tot erfelijke bezitters zullen ge-

steld hebben, een ieder van zijne er-

fenisse.

19. Want wij zullen met hen niet

erven aan gene zijde van den Jordaan
en verder henen, als onze erfenisse ons
toegekomen zal zijn aan deze zijde van
den Jordaan, tegen den opgang.

20. Toen zeide Mozes tot hen : Indien
gij deze zake doen zult, indien gij u
voor het aangezichte des HEEREN zult

1;oerusten ten strijde,

21. En een ieder van u, die toegerust
is, over den Jordaan zal trekken voor
het aangezichte des HEEREN, totdat

Hij zijne vijanden voor zijn aangezich-
te uit de Joezitting zal gedreven heb-

ben,

22. En het land voor het aangezich-
te des HEEREN ten ondergebracht zij;

zoo zult gij daarna wederkeeren, en on-

schuldig zijn voor den HEERE en voor
Israël; en dit land zal u ter bezitting

zijn voor het aangezichte des HEE-
REN.

23. Indien gij daarentegen alzoo niet

zult doen, ziet, zoo hebt gij tegen den
HEERE gezondigd; doch gij zult uwe
zonde gewaar worden, als zij u vin-

den zal.

24. Bouwt u steden voor uwe kinder-

kens, en kooien voor uwe schapen;
en doet, wat uit uwen mond uitge-

gaan is.

25. Toen spraken de kinderen van
Gad en de kinderen Rubens tot Mozes,

zeggende: Uwe knechten zullen doen,

gelijk als mijn heere gebiedt.

26. Onze kinderkens, onze vrouwen,
onze have en alle onze beesten zullen

aldaar zijn in de steden van Gilead;

27. Maar uwe knechten zullen over-

trekken, al wie ten heire toegerust is,

voor het aangezichte des HEEREN tot

den strijd, gelijk als mijn heere gespro-

ken heeft.

28. «Toen gebood Mozes, hunnenthal-
ve, den priester Eleazar, en Jozua, den
zoon van Nun, en den hoofden der va-

deren van de stammen der kinderen
Israels; a .Toz. l: 13; 4: 12.

29. En Mozes zeide tot hen: Indien
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de kinderen van Gad, en de kinderen
Rubens, met ulieden over den Jordaan
zullen trekken, een ieder, die toegerust

is ten oorloge, voor het aangezichte
des HEEREN; als het land voor uw
aangezichte zal ten ondergebracht zijn,

zoo zult gij hun het land Gilead ter

bezitting geven.
30. Maar indien zij niét toegerust

met u zullen overtrekken, zoo zullen zij

tot bezitters gesteld worden in het
midden van ulieden in den lande Ka-
naan.

31. En de kinderen van Gad en de
kinderen Rubens antwoordden, zeggen-
de : Wat de HEERE tot uwe knechten
gesproken heeft, zullen wij alzoo doen.

32. Wij zullen toegerust overtrekken
voor het aangezichte des HEEREN naar
het land Kanaan ; en de bezitting onzer
erfenisse zullen wij hebben aan deze
zijde des Jordaans.

33. «Alzoo gaf Mozes hunlieden, den
kinderen van Gad, en de kinderen
Rubens, en den halven stam van Ma-
nasse, Jozefs zoon, het koninkrijk van
Sihon, koning der A'morieten, en het
koninkrijk van Og, koning van Basan,
het land met zijne steden in de land-

palen, de steden des lands rondom.
a Deut. 3: 12. Joz. 13: 8; 22: 4.

34. En de kinderen van Gad bouw-
den Dibon, en A'taroth, en A'roër,

35. En A'troth-Sóphan, en Jaë'zer,

en Jógbeha,
36. Én Béth-Nimra, en Béth-Haran;

vaste steden en schaapskooien.
37. En de kinderen Rubens bouw-

den Hézbon, en Eleale, en Kirjathaïm,
38. En Nébo, en Baal-Méon, veran-

derd zijnde van naam, en Sibma; en
zij noemden de namen der steden, die

zij bouwden, met [andere] namen.
39. «En de kinderen van Machir, den

zoon van Manasse, gingen naar Gi'lead

en namen dat in ; en zij verdreven de
A'morieten, die daarin waren, uit de
bezitting. «Gen. 50:23.

40. Zoo gaf Mozes Gi'lead aan Ma-
chir, den zoon van Manasse; en hij

woonde daarin.

41. Jaïr nu, de zoon van Manasse,
ging henen en nam hunlieder dorpen
in; en hij noemde die Havvot-Jaïr.

42 En Nóbah ging henen en nam
Kénath in, met hare onderhoorige

plaatsen, en noemde ze Nóbah naar
zijnen naam.

HET XXXIII KAPITTEL.

JJit zijn de reizen der kinderen Israels,

die uit Egypteland uitgetogen zijn, naar
hunne heiren, door de hand van Mozes
en Aaron.

2. En Mozes schreef hunne uittoch-

ten, naar hunne reizen, naar den mond
des HEEREN ; en dit zijn hunne rei-

zen, naar hunne uittochten.

3. «Zij reisden dan van Raméses
in de eerste maand, op den vijftienden

dag der eerste maand; des anderen
daags van Paschen, togen de kinderen
Israels uit door eene hooge hand, voor
de oogen aller Egyptenaren;

a Ex. 12: 37.

4. Als de Egyptenaars begroeven
degenen, welke de HEERE onder hen
geslagen had, alle eerstgeborenen; ook
had de HEERE gerichten geoefend aan
hunne goden.

5. Als de kinderen Israels van Ra-

méses verreisd waren, zoo legerden zij

zich te Süccoth.

6. «En zij verreisden van Süccoth,

en legerden zich in Etham, hetwelk
aan het einde der woestijn is.

a Ex. 13: 20.

7. «En zij verreisden van Étham,
en keerden weder naar Pi-hachiróth,

dat tegenover Baal-Zéphon is, en zij

legerden zich voor Migdol. a Ex. 14: 2.

8. En zij verreisden van Hachiroth,

en gingen over, door het midden van
de zee, naar de woestijn; en zij gingen

drie dagreizen in de woestijn E'tham, en

legerden zich in «Mara. «Ex. 15:22, 23.

9. En zij verreisden van Mara, en

kwamen te «E'lim. In E'lim nu waren
twaalf waterfonteinen en zeventig

palmboomen, en zij legerden zich al-

daar, a Ex. 15: 27.

10. En zij verreisden van E'lim, en

legerden zich aan de Schelfzee.

11. En zij verreisden van de Schelf-

zee, en «legerden zich in de woestijn

Sin. a Ex. 16: 1.

12. En zij verreisden uit de woes-

tijn Sin, en zij legerden zich in Dóphka.

13. En zij verreisden van Dóphka,

en legerden zich in A'lus.

14. En zij verreisden van A'lus, en
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legerden zich in «Raphidim; doch daar

was geen water voor het volk, om te

drinken. a Ex. 17 : 1.

15. Zoo verreisden zy van Raphi-

dim, en «legerden zich in de woestijn

Sinaï. a Ex. 19: 1.

16. En zij verreisden uit de woestijn

Sinaï, en «legerden zich in Kibroth-

Thaava. « Num. 11 : 34, 35.

17. En zij verreisden van Kibroth-

Thaava, en legerden zich in Hazeroth.

18. En zij verreisden van Hazeroth,

en legerden zich in Rïthma.
19. En zij verreisden van Rïthma,

en legerden zich in Rïmmon-Pérez.
20. En zij verreisden van Rïmmon-

Pérez, en legerden zich in Libna.

21. En zij verreisden van Libna, en
legerden zich in Rïssa.

22. En zij verreisden van Rïssa, en
legerden zich in Kehelatha.

23. En zij verreisden van Kehelatha,

en legerden zich in het gebergte van
Sapher.

24. En zij verreisden van het gebergte

Sapher, en legerden zich in Harada.
25. En zij verreisden van Harada, en

legerden zich in Makheloth.
26. En zij verreisden van Makheloth,

en legerden zich in Tachath.
27. En zij verreisden van Tachath,

en legerden zich in Tharah.
28. En zij verreisden van Tharah, en

legerden zich in Mithka.

29. En zij verreisden van Mïthka, en
legerden zich in Hasmóna.

30. En zij «verreisden van Hasmóna,
en legerden zich in Móseroth.

a Deut. 10: 6.

31. En zij verreisden van Móseroth,

en legerden zich in Bené-Jaakan.
32. En zij verreisden van Bené-Jaakan,

en legerden zich in Hór-Gidgad.
33. En zij verreisden van Hór-Gïd-

gad, en legerden zich in Jotbatha.

34. En zij verreisden van Jotbatha,

en legerden zich in Abróna.
35. En zij verreisden van Abróna, en

legerden zich in E'zeon-Géber.

36. En zij verreisden van E'zeon-Gé-

ber, en «legerden zich in de woestijn
Zin. dat is Kades. aNum.20:i.

37. En zij verreisden van Kades,
en «legerden zich aan den berg Hor,
aan het einde des lands van E'dom.

a Num. 20: 22.

38. «Toen ging de priester Aaron
op den berg Hor, naar den mond des
HEEREN, en stierf aldaar, in het veer-

tigste jaar na den uittocht van de kin-

deren Israels uit Egypteland, in de vijfde

maand, op den eersten der maand.
a Num. 20: 25. Deut. 32: 50.

39. Aaron nu was honderd en drie

en twintig jaar oud, als hij stierf op
den berg Hor.

40. «En de Kanaaniet, de koning van
Harad, die in het zuiden woonde in

den lande Kanaan, hoorde, dat de
kinderen Israels aankwamen.

a Num. 21: 1.

41. En zij «verreisden van den berg

Hor, en legerden zich in Zalmóna.
a Num. 21: 4.

42. En zij verreisden van Zalmóna,
en legerden zich in Phünon.

43. En zij verreisden van Phünon,
en «legerden zich in O'both. aNum.;2i:io.

44. En zij verreisden van O'both, en
legerden zich aan de heuvelen van Aba-
rim, in de landpale Móabs.

45. En zij verreisden van de heuve-

len [van Abdrim], en legerden zich in

Dïbon-Gad.
46. En zij verreisden van Dibon-

Gad, en legerden zich in A'lmon-Dibla-

thaïm.
47. En zij verreisden van A'lmon-

Diblathaïm, en legérden zich in de

bergen Abarim, tegen Nébo.

48. En zij verreisden van de bergen

Abarim, en legerden zich in de vlakke

velden der Móabieten, aan den Jordaan

van Jéricho.

49. En zij legerden zich aan den Jor-

daan van Béth-Jésimoth, tot aan «A'bel-

Sittim, in de vlakke velden der Móa-

bieten. a Num. 25: 1. Joz. 2: 1.

50. En de HEERE sprak tot Mozes,

in de vlakke velden der Móabieten,

aan den Jordaan van Jéricho, zeggende :

51. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen : Wanneer gijheden over

den Jordaan zult gegaan zijn in het

land Kanaan;
52. «Zoo zult gij alle inwoners des

lands voor 'uw aangezicht uit de be-

zitting verdrijven, en alle hunne beel-

tenissen verderven; ook zult gij alle

hunne gegotene beelden verderven, en

alle hunne hoogten verdelgen.
a Deut. 7: 2, 3, enz.
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53. En gij zult het land in erfelijke

bezitting nemen, en daarin wonen; want
Ik heb u dat land gegeven, om het
erfelijk te bezitten.

54. En gij zult het land in erfelijke

bezitting nemen [door het lot, naar
uwe geslachten. «Dengenen, die veel

zyn, zult gij hunne erfenisse meerder
maken, en dien, die weinig zijn, zult

gij hunne erfenisse minder maken.
Waarhenen voor iemand het lot zal

uitgaan, dat zal hij hebben. Naar de
stammen uwer vaderen zult gij de er-

fenisse nemen. a Num. 26: 54, enz.

55. Maar indien gij de inwoners des
lands niet zult voor uw aangezicht
uit de bezitting verdrijven, zoo zal het

geschieden, dat, die gij van hen zult

laten overblijven, «tot doornen zullen

zijn in uwe oogen, en tot prikkelen
in uwe zijden, en zullen u benauwen
op het land, waarin gij woont.

a Joz. 23: 13. Richt. 2: 3.

56. En het zal geschieden, dat Ik u
zal doen, gelijk als Ik hun dacht te

doen.

HET XXXIV KAPITTEL.

Vcoorts sprak de HEERE tot Mozes,
zeggende :

2. Gebied den kinderen Israels, en
zeg tot hen: Wanneer gij in het land
Kanaan ingaat, zoo zal dit het land
zijn, dat u ter erfenisse vallen zal, het
land Kanaan, naar zijne landpalen.

3. «De zuiderhoek nu zal u zyn van
de woestijn Zin, aan de zijden van
E'dom; en de zuider landpale zal u
zijn van het einde der Zoutzee tegen
het oosten; « joz. i5: i.

4. En deze landpale zal u omgaan
van het zuiden naar den opgang van
Akrabbim, en doorgaan naar Zin; en
hare uitgangen zullen zijn, van het
zuiden naar Kades-Barnéa; en zij zal

uitgaan naar Hazar-A'dder, en doorgaan
naar A'zmon.

5. Voorts zal deze landpale omgaan
van A'zmon naar de rivier van Egyp-
te; en hare uitgangen zullen zijn naar
de zee.

6. Aangaande de landpale van het
westen, daar zal u de Groote Zee de
landpale zijn. Dit zal u de landpale
van het westen zijn.

7. Voorts zal u de landpale van het
noorden deze zijn: Van de Groote
Zee af zult gij u den berg Hor aftee-

kenen.
8. Van den berg Hor zult gij aftee-

kenen tot daar men komt teHamath;
en de uitgangen dezer landpale zullen

zijn naar Zédad.
9. En deze landpale zal uitgaan naar

Ziphron, en hare uitgangen zullen zijn

te Hazar-E'nan. Dit zal u de noorder
landpale zijn.

10. Voorts zult gij u tot eene land-

pale tegen het oosten afteekenen van
Hazar-E'nan naar Sépham.

11. En deze landpale zal afgaan van
Sépham naar Ribla, tegen het oosten
van A'in; daarna zal deze landpale af-

gaan en strekken langs den oever van
de zee Kinnéreth oostwaarts.

12. Voorts zal deze landpale afgaan
langs den Jordaan, en hare uitgan-

gen zullen zijn aan de Zoutzee. Dit

zal u zijn het land naar zijne landpa-
len rondom..

13. En Mozes gebood den kinderen
Israels, zeggende: Dit is het land, dat
gij door het' lot ten erve innemen zult,

hetwelk de HEERE aan de negen stam-,

men en aan den halven stam [van Ma-
nasse] te geven geboden heeft.

14. Want de stam van de kinderen
der Rubenieten, naar het huis hunner
vaderen, en de stam van de kinderen
der Gadieten, naar het huis hunner
vaderen, hebben ontvangen; mitsgaders
de halve stam van Manasse heeft zijne

erfenisse ontvangen.
15. Twee stammen en een halve

stam hebben hunne erfenisse ontvan-

gen aan deze zijde des Jordaans, van
Jericho oostwaarts tegen den opgang.

16. Voorts sprak de HEERE tot Mo-
zes, zeggende:

17. «Dit zijn de namen der mannen,
die ulieden dat land ten erve zullen

uitdeelen : Eleazar, de priester, en Jozua,

de zoon van Nun. « Joz. i4: i,

18. Daartoe zult gij uit eiken stam
éénen overste nemen, om het land ten

erve uit te deelen.

19. En dit zijn de namen dezer man-
nen: Van den stam van Juda: Caleb,

zoon van Jephünne.
20. En van den stam der kinderen

Simeons: Sémuël, zoon van A'mmihud.
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21. Van den stam Benjamins: Elidad,
zoon van Chislon.

22. En van den stam der kinderen
van Dan: de overste Bükki, zoon
van Jógli.

23. Van de kinderen Jozefs: van den
stam der kinderen van Manasse: de
overste Hanniël, zoon van Éphod.

24. En van den stam der kinderen
Ephraïms: de overste Kémuël, zoon van
Sip 11tan.

25. En van den stam der kinderen
Zebulons: de overste Elizaplian, zoon
van Parnach.

26. En van den stam der kinderen
yan Issascliar: de overste Paltiël, zoon
van A'zzan.

27. En van den stam der kinderen
van Aser: de overste Ahiliud, zoon
van Selómi.

28. En van den stam der kinderen
van Naplithali : de overste Pedaël, zoon
van A'mmiliud.

29. Dit zijn ze, dien de HEERE ge-
boden heeft, den kinderen Israels de
erfenissen uit te deelen, in liet land
Kanaan.

ijl

HET XXXV KAPITTEL.

jn de HEERE sprak totMozes, inde
vlakke velden der Móabieten, aan den
Jordaan van Jericho, zeggende:

2. «Gebied den kinderen Israels, dat
zij van de erfenisse hunner bezitting
den Levieten steden zullen geven ora
te bewonen. Daartoe zult gijlieden den
Levieten voorsteden geven, aan de ste-

den, rondom deze, a Joz. 21 : 2.

3. En die steden zullen zij hebben
om te bewonen; maar hunne voor-
steden zullen zijn voor hunne beesten,
en voor hunne have, en voor al hun
gedierte.

4. En de voorsteden der steden, die
gij den Levieten geven zult, zullen van
den stadsmuur af, en naar buiten, van
duizend ellen zijn rondom.

5. En gij zult meten van buiten de
stad, aan den hoek tegen het oosten,
twee duizend ellen, en aan den hoek
van het zuiden, twee duizend ellen, en
aan den hoek van het westen, twee
duizend ellen, en aan den hoek van
het noorden, twee duizend ellen; dat
de stad in het midden zij. Dit zul-

len zij hebben tot voorsteden van de-

steden.

6. «De steden nu, die gij den Levie-
ten zult geven, zullen zijn zes vrijste-

den, die gij geven zult, opdat de dood-
slager daarhenen vliede; en boven de-

ze zult gij [hun] twee en veertig steden
geven. a Joz. 21 : 21.

7. Alle de steden, die gij den Levie-

ten geven zult, zullen zijn acht en veer-

tig steden, diezelve met hare voor-

steden.

8. De steden, die gij van de bezitting

der kinderen Israels geven zult, zult

gij van dien, die vele heeft, vele ne-

men, en van dien, die weinige heeft^

weinige nemen; een ieder zal naar
zijne erfenisse, die zij zullen erven,^

van zijne steden aan de Levieten
geven.

9. Voorts sprak de HEERE totMozes^
zeggende :

10. Spreek tot de kinderen Israels,

en zeg tot hen: «Wanneer gij over den
Jordaan gaat naar het land Kanaan,

a Deut. 19: 2. Joz. 20: 2.

11. Zoo zult gij maken, dat u steden
te gemoet liggen, [die] u tot vrijsteden

zullen zijn, opdat de doodslager daar
henen vliede, die eene ziel onwetend
geslagen heeft.

12. En deze steden zullen u tot eene
toevlucht zijn voor den [bloed]wreker,

opdat de doodslager niet sterve, totdat

hij voor de vergadering in het gericht

gestaan hebbe.
13. En deze steden, die gij geven

zult, zullen zes vrijsteden voor u zijn.

14. «Drie dezer steden zult gij geven
op deze zijde des Jordaans, en drie

dezer steden zult gij geven in het land
Kanaan; vrijsteden zullen het zijn.

a Deut. 4: 41. Joz. 20: 8.

15. Die zes steden zullen den kinde-
ren Israels, en den, vreemdeling, en
den bijwoner in het midden van hen,
tot eene toevlucht zijn, opdat daarhe-
nen vliede, wie eene ziel onvoorziens
slaat.

16. Maar indien hij hem met een
ijzeren instrument geslagen heeft, dat
hij gestorven zij, een doodslager is hij

;

deze doodslager zal zekerlijk gedood
worden.

17. Of indien hij hem met eenen
handsteen, waarvan men zoude kun-
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ren sterven, getroffen heeft, dat hij

gestorven zij, een doodslager is hij;

deze doodslager zal zekerlijk gedood
worden.

18. Of indien|hij hem met een houten
handinstrument, waarvan men zoude
kunnen sterven, geslagen heeft, dat hij

gestorven zij, een doodslager is hij;

deze doodslager zal zekerlijk gedood
worden.

19. De wreker des bloeds, die zal

den doodslager dooden: als hij hem
ontmoet, zal hij hem dooden.

20. «Indien hij hem ook door haat
zal ' gestooten hebben, of met opzet

naar hem geworpen heeft, dat hij ge-

storven zij; aDeiit. 19:11.

21. Of hem door vijandschap met
zijne hand geslagen heeft, dat hij ge-

storven zij; de slager zal zekerlijk ge-

dood worden; een doodslager is hij.

Do bloedwreker zal dezen doodslager
dooden, als hij hem ontmoet.

22. Maar indien hij hem inderhaast,

zonder vijandschap, gestooten heeft, of

eenig instrument zonder opzet naar
hem geworpen heeft;

23. Of onvoorziens met eenigen steen,

waarvan men zoude kunnen sterven,

en hij dien op hem heeft doen vallen,

dat hij gestorven zij; zoo hij hem toch

geen vijand was, noch zijn kwaad zoe-

kende
;

24. Zoo zal de vergadering richten

tusschen den slager en tiisschen den
bloedwreker, naar deze zelve rechten.

25. En de vergadering zal den dood-
slager redden uit de hand des bloed-

wrekers, en de vergadering zal hem
doen wederkeeren tot zijne vrijstad,

waarhenen hij gevloden was; en hij

zal daarin blijven tot den dood des
hoogepriesters, dien men met de heilige

olie gezalfd heeft.

26. Doch indien de doodslager eenigs-

zins zal gaan uit de palen zijner vrij-

stad, waarhenen hij gevloden was;
27. En de bloedwreker hem zal vin-

den buiten de palen zijner vrijstad;

zoo de bloedwreker den doodslager
zal dooden, het zal hem geene bloed-

schuld zijn.

28. "Want hij zoude in zijne vrijstad

gebleven zijn tot den dood des hooge-
priesters; maar na den dood des hoo-
gepriesters zal de doodslager weder-

keeren tot het land zijner bezitting.

29. En deze dingen zullen ulieden

zijn tot eene inzetting van recht, bij

uwe geslachten, in alle uwe woningen.
30. Al wie eene ziel slaat, «naar den

mond der getuigen zal men den dood-

slager dooden; maar een éénig getuige

zal niet getuigen tegen eene ziel, dat

zij Sterve, a Deut. 17: 6; 19: 15.

31. En gij zult geene verzoening ne-

men voor de ziel des doodslagers, die

schuldig is te sterven; want hij zal

zekerlijk gedood worden.
32. Ook zult gij geene verzoening

nemen voor dien, die gevlucht is naar

zijne vrijstad; dat hij zoude wederkee-

ren, om te wonen in het land, tot den
dood des [/«oog' e] priesters.

33. Zoo zult gij niet ontheiligen het

land, waarin gij zijt; want het bloed,

dat ontheiligt het land ; en voor het

land zal geene verzoening gedaan wor-

den over het bloed, dat daarin vergo-

ten is, dan door het bloed desgenen,

die dat vergoten heeft.

34. Verontreinigt dan het land niet,

waarin gij gaat wonen, in welks midden
Ik wonen zal ; -want Ik ben de HEERE,
wonende in het midden der kinderen

Israels.

HET XXXVI KAPITTEL.

En de hoofden der vaderen van het

geslacht der kinderen Gileads, des zoons

van Machir, den zoon van Manasse,

uit de geslachten der kinderen Jozefs,

traden toe en spraken voor het aange-

zicht van Mozes, en voor het aange-

zicht der oversten, hoofden van de

vaderen der kinderen Israels,

2 En zeiden: ''De HEERE heeft mij-

nen heere geboden, dat land door het

lot den kinderen Israels in erfenisse te

geven; &en mijnen heere is door den

HEERE geboden, de erfenisse van on-

zen broeder Zelaphead te geven aan

zijne dochteren. a Num.26: 55, 56; 33: .54-

h Num. 27: 7. Joz. 17: 3, 4.

3. Wanneer zij eenen van de zonen

der [andere] stammen van de kinderen

Israels tot vrouwen zouden worden,

zoo zoude hare erfenisse van de erfe-

nisse onzer vaderen afgetrokken wor-

den, en toegedaan tot de erfenisse van

dien stam, aan welken zij geworden
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zouden; alzoo zoude van het lot onzer
erfenisse worden afgetrokken.

4. Als ook de kinderen Israels een
Jubeljaar zullen hebben, zoo zoude hare
erfenisse toegedaan ziJn tot de erfenisse
van dien stam, aan welken zij zouden
geworden zijn; alzoo zoude hare erfe-

nisse van de erfenisse van den stam
onzer vaderen afgetrokken worden.

5. Toen gebood Mozes den kinderen
Israels, naar des HEEREN mond, zeg-

gende: De stam der kinderen Jozefs
spreekt recht.

6. Dit is het woord, dat de HEERE
van de dochteren Zelapheads geboden
heeft, zeggende : Laat zij dien tot vrou-
wen worden, die in hare oogen goed
zal zijn; alleenlijk, dat zij aan het ge-

slacht van haars vaders stam tot vrou-
wen worden.

7. Zoo zal de erfenisse van de kin-

deren Israels niet omgewend worden
van stam tot stam; want de kinderen
Israels zullen *verbonden zijn, een ieder
aan de erfenisse van den stam zijner
vaderen.

8. Voorts zal elke dochter, die eene

* Stat.-Overz. : aen hangen. De zin is: duur-
zaam verbonden blijven aan.

erfenisse erft, van de stammen der kin
deren Israels, ter vrouwe worden aan
eenen van het geslacht van den stam
haars vaders; opdat de kinderen Israels

erfelijk bezitten, een ieder de erfenisse

zijner vaderen.
9. Zoo zal de erfenisse niet omgewend

worden van den éénen stam tot den
anderen; want de stammen der kinde-

ren Israels zullen verbonden zijn, een
ieder aan zijne erfenisse.

10. Gelijk als de HEERE Mozes ge-

boden had, alzoo deden de dochteren
Zelapheads.

11. «Want Machla, Thïrza, en Hógla,
en Milca, en Nóha, Zelapheads dochte-

ren, zijn den zonen harer ooms tot

vrouwen geworden. a Num. 27: i.

12. Onder de geslachten der kinderen
van Manassa, Jozefs zoon, zijn zij tot

vrouwen geworden. Alzoo |bleef hare
erfenisse aan den stam van het geslacht

haars vaders.

13. Dat zijn de geboden en de rech-

ten, die de HEERE door den dienst

van Mozes aan de kinderen Israels ge-

boden heeft, in de vlakke velden der

Móabieten, aan den Jordaan van Je-

richo.

;|-<-

HET VIJFDE BOEK VAN MOZES,

GENAAMD

DEUTERONOMIUM.

HET I KAPITTEL.

Jjit zijn de woorüen, die Mozes tot

gansch Israël gesproken heeft, aan deze
zijde van den Jordaan, in de woestijn,
op het vlakke veld tegenover Suph,
tusschen Paran en tusschen Tóphel,

en Laban, en Hazeroth, en DiZahab.
2. Elf da.g[reizen] zijn hetvanHóreb,

[door] den weg van het gebergte Séïr,

tot aan Kades Barnt'a.

3. En het is geschied in het veertig-

ste jaar,, in de elfde maand, op den'

eersten der maand, dat Mozes sonik
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tot de kinderen Israels, naar alles, wat
hem de HEERE aan hen bevolen had;

4. «Nadat hij geslagen had Sïhon,

den koning der A'morieten, die teHés-
bon woonden, en Og, den koning van
Bazan, dewelke woonde te A'stharoth,

te Edréï. a Num. 21: 24, 33.

5. Aan deze zijde van den Jordaan,

in den lande Móabs, hief Mozes aan,

deze wet uit te leggen, zeggende:
6. De HEERE onze God sprak tot

ons aan Hóreb, zeggende: Gij zijtlang

genoeg bij dezen berg gebleven.

7. Keert u om, en vertrekt, en gaat

in het gebergte der A'morieten, en tot

alle hunne gebiiren, in het vlakke veld,

op het gebergte, en in de laagte, en
in het zuiden, en aan de haven der

zee; het land der Kanaiinieten, en den
Libanon, tot aan die groote rivier, de

rivier Phrath.
8. Zie, Ik heb dat land gegeven voor

uw aangezichte. Gaat daarin, en bezit

erfelijk dat land, dat de HEERE uwen
vaderen, «Abraham, Izak en Jakob,

gezworen heeft, dat Hij het hun en
hunnen zade na hen geven zoude.

a Gen. 15: 18; 17: 7, 8.

9. En ik sprak ter zelver tijd tot u,

zeggende: «Ik alleen zal u niet kunnen
dragen. a Ex. 18: 18.

10. De HEERE uw God heeft u ver-

menigvuldigd, en ziet, gij zijt heden
als de sterren des hemels in menigte.

11. De HEERE, uwer vaderen God,
doe tot u, zooals gij [nu] zijt, duizend-

maal meer; en Hij zegene u, gelijk als

Hij tot u gesproken heeft.

12. Hoe zoude ik alleen uwe moeite,
en uwen last, en uwe twistzaken
dragen ?

13. Neemt u wijze mannen, en ver-

standige, en ervarene, van uwe stam-
men, dat ik ze tot uwe hoofden stelle.

14. Toen antwoorddet gij mij, en
zeidet: Dit woord, is goed, dat gij ge-

sproken hebt, om te doen.
15. Zoo nam ik de hoofden uwer

stammen, wijze en ervarene mannen,
en stelde ze tot hoofden over u, over-

sten van duizenden, en oversten van
honderden, en oversten van vijftigen,

en oversten van tienen, en ambtlieden
voor uwe stammen.

16. En ik gebood uwen richteren ter

zelver tijd, zeggende: Hoort \de ver-

schillen] tusschen uwe broederen, «en

richt recht tusschen den man en tus-

schen zijnen broeder, en tusschen zijnen

vreemdeling. a Joh. 7: 24.

17. «Gij zult het aangezicht in het

gericht niet kennen
;
gij zult den kleine,

zoowel als den groote, hooren; gij zult

niet vreezen voor iemands aangezicht,

want het gericht dat is Godes. Doch
de zake, die voor u te zwaar zal zijn,

zult gij tot mij doen komen, en ik zal

ze hooren. a Lev. 19: 15.

1 Sam. 16: 7. Spr. 24: 23. Jac. 2: 1.

18. Alzoo gebood ik u te dier tijd

alle zaken, die gij zoudt doen.

19. Toen vertogen wij van Hóreb,

en doorwandelden die gansche groote

en vreeselijke woestijn, die gij gezien

hebt, op den weg van het gebergte der

A'morieten, gelijk de HEERE onze God
ons geboden had; en wij kwamen tot

Kades Barnéa,
20. Toen zeide ik tot ulieden: Gij

zijt gekomen tot het gebergte der A'mo-
rieten, dat de HEERE onze God ons

geven zal.

21. Zie, de HEERE uw God heeft

dat land gegeven voor uw aangezicht;

trekt op. bezit het erfelijk, gelijk als

de HEERE, uwer vaderen God, tot u

gesproken heeft. "Vreest niet, en ontzet

u niet.

22. Toen naderdet gij allen tot mij,

en zeidet: Laat ons mannen voor ons

aangezicht henenzenden, die ons het

land uitspeuren, en ons bescheid we-

derbrengen, wat weg wij daarin op-

trekken zullen, en tot wat steden wij

komen zullen.

23. Deze zake nu was goed in mijne

oogen. Zoo nam ik uit u twaalf man-

nen, van «eiken stam éénen man.
a Num. 13: 2, 3, enz.

24. «Die keerden zich om, en togen

op naar het gebergte, en kwamen tot

het dal E'scol, en verspiedden dat-

zelve, a Num. 13: 23.

25. En zij namen van de vrucht des

lands in "hunne hand, en brachten

ze tot ons af, en zeiden ons bescheid

weder, en zeiden: Het land, dat de

HEERE onze God ons geven zal, is goed.

26. «Doch gij wildet niet optrekken ;

maar gij waart den monde des HEB-
REN uws Gods wederspannig.

a Num. 14: 1.
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27. En gij murmureerciet in uwe
tenten, en zeidet: Omdat de HEERE
ons haat, heeft Hij onsuitEgypteland
uitgevoerd, opdat Hij ons levere in de
hand der A'morieten, om ons te ver-

delgen.

28. Waarhenen zouden wij optrek-

ken? Onze broeders hebben ons hart

doen smelten, zeggende: Het is een
volk, grooter en langer dan wij; de
steden zijn groot, en versterkt tot in

den hemel toe; ook hebben wij daar
kinderen der «E'nakim gezien.

a Num. 13: 28.

29. Toen zeide ik tot u : Verschrikt
niet, en vreest niet voor hen.

30. De HEERE uw God, die voor uw
aangezicht wandelt, die zal voor u strij-

den; naar alles, wat Hij bij u voor uwe
oogen gedaan heeft in Egypte,

31. En in de woestijn, waar gij ge-

zien, hebt, dat de HÉERE uw God u
daarin gedragen heeft, als een man
zijnen zoon draagt, op al den w^ . dien

gij gewandeld hebt, totdat gij kvvaamt
aan deze plaatse.

32. Maar door dit woord geloofdet gij

niet aan den HEERE uwen God,
33. Die voor uw aangezicht op den

weg wandelde, aom u de plaatse uit

te zien, waar gij zoudt legeren; des
nachts in het vuur, opdat Hij u den
weg wees, waarin gij zoudt gaan, en
des daags in de wolke. «Ex'. i3:2i.

34. Als nu de HEERE de stemme
uwer woorden hoorde, zoo werd Hij

zeer toornig, en zwoer, zeggende:
35. Zoo iemand van |deze mannen,

[van] dit kwade geslacht, «zal zien dat
goede land, hetwelk Ik gezworen heb
uwen vaderen te zullen geven!

a Num. 14: 22, 23. Ps. 95: 11.

36. Behalve Caleb, de zoon van Je-

phünne; die zal het zien, en hem zal

Ik het land geven, waarop hij getre-

den heeft, en zijnen kinderen; omdat
hij volhard heeft den HEERE na te

volgen.

37. Ook vertoornde zich de HEERE
op mij om uwentwille, zeggende: «Gij

zult daar ook niet inkomen.
o Num. 20:12; 27:14. Deut.3: 26; 4:21; 34:4.

38. Jozua, de zoon van Nun, die voor
uw aangezichte staat, die zal daarin
komen. Sterk hem, want hij zal het
Israël doen erven.

39. En uwe kinderkens, waar gü
van zeidet: Zij zullen tot eenen roof
zijn; en uwe kinderen, die heden noch
goed noch kwaad weten, die zullen
daarin komen, en dien zal Ik het ge-

ven
, en die zullen het erfelijk be-

zitten.

40. Gij daarentegen, keert u om, en
reist naar de woestijn, den weg van
de Schelfzee.

41. Toen antwoorddet gij, en zeidet

tot mij : Wij hebben tegen den HEERE
gezondigd; wij zullen optrekken en
strijden, naar alles, wat de HEERE
onze God ons geboden heeft. Als gij

nu een iegelijk zijn krijgsgereedschap
aangorddet, en willens waart, om naar
het gebergte henen op te trekken,

42. Zoo zeide de HEERE tot mij:

Zeg hun : Trekt niet op, en strijdt niet,

want Ik ben niet in het midden van
u; opdat gij niet voor het aangezichte
uwer vijanden geslagen wordet.

43. Doch als ik tot u sprak, zoo
hoordet gij niet, maar waart den mond
des HEEREN wederspannig, en han-
deldet trotschelijk, en toogt op naar
het gebergte.

44. Toen togen de A'morieten uit,

die op dat gebergte woonden, u te

gemoet, en vervolgden u, gelijk als de
bijen doen; en zij verpletterden u in

Séïr tot Hórma toe.

45. Als gij nu wederkwaamt en ween-
det voor het aangezichte des HEE-
REN, zoo hoorde de HEERE uwe
stemme niet, en neigde zijne ooren niet

tot u.

46. Alzoo bleeft gij in Kades vele

dagen, naar de dagen, die gij er bleeft.

HET II KAPITTEL.

Daarna keerden wij ons, en reisden

naar de woestijn, den weg van de
Schelfzee, gelijk de HEERE tot mij ge-

sproken had, en wij togen om het ge-

bergte Séïr, vele dagen.
2. Toen sprak de HEERE tot m;i,

zeggende :

3. Gijlieden hebt dit gebergte ge-

noeg omgetogen; keert u naar het
noorden.

4. En gebied den volke, zeggende:
Gij zult doortrekken aan de landpale
uwer broederen, der kinderen Ezau's,
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die in Séïr wonen. Zij zullen wel voor

u vreezen, maar gij zult u zeer wach-
ten.

5. Mengt u niet met hen; want Ik

zal u van hun land niet geven, ook
niet tot de betreding van eene voet-

zool; want Ik heb aEzau het gebergte

Séïr ter erfenisse gegeven, a Gen. 36: 8.

6. Spijze zult gij voor geld van hen
koopen, dat gij etet; en ook zult gij

water voor geld van hen koopen, dat gij

drinket.

7. Want de HEERE uw God heeft u

gezegend in al het werk uwer hand.
Hij kent uw wandelen door deze zoo

groote woestijn. Deze veertig jaren is

de HEERE uw God met u geweest.

Geen ding heeft u ontbroken^

8. Als wij nu doorgetrokken waren
van onze broederen, de kinderen Ezau's,

die in Séïr woonden, van den weg des
vlakken velds, van Elath, en van Éze-

on-Géber, zoo keerden wij ons, en door-

togen den weg der woestijne Móabs.
9. Toen sprak de HEERE tot mij:

Beangstig Móab niet, en meng u niet

met hen in den strijd; want Ik zal u
geene erfenisse van hun land geven,
dewijl Ik aan Lots kinderen Ar ter er-

fenisse gegeven heb.

10 De E'mim woonden tevoren daar-

in, een groot, en menigvuldig, en lang
volk, gelijk de E'nakim.

11. Deze werden ook voor reuzen ge-

houden, als de E'nakim; en de Móabie-
ten noemden ze E'mim.

12. Ook woonden de Hórieten tevo-

ren m Séïr; maar de kinderen Ez.au's

verdreven ze uit de bezitting en ver-

delgden ze van hun aangezicht, en
hebben in hunlieder plaatse gewoond

;

gelijk als Israël gedaan heeft aan het
land zijner erfenisse, hetwelk de HEE-
RE hun gegeven heeft,

13. Nu maakt u op, en trekt over de
beek Zéred. Alzoo trokken wij over de
beek Zéred.

14. De dagen nu, die wij gewandeld
hebben van Kades Barnéa, totdat wij

over de beek Zéred getogen zijn, wa-
ren acht en dertig jaar; totdat het gan-
sche geslacht der krijgslieden uit het
midden des heirlegers verteerd was,
gelijk de HEERE hun gezworen had.

15. Zoo was ook de hand des HEE-
REN tegen hen, om hen uit het mid-

den des heirlegers te verslaan, totdat
zij verteerd waren.

16. En het geschiedde, als alle de
krijgslieden verteerd waren, uit het
midden des heirlegers wegstervende,

17. Dat de HEERE tot mij sprak, zeg-

gende :

18. Gij zult heden doortrekken door
Ar, de landpale Móabs.

19. En gij zult naderen tegenover de
kinderen A'mmons; beangstig die niet,

en meng u met hen niet; want Ik zal

u van het land der kinderen A'mmons
geene erfenisse geven, dewijl Ik het
aan Lots kinderen ter erfenisse gege-
ven heb.

20. Dit werd ook voor een land der
reuzen gehouden. De reuzen woonden
tevoren daarin, en de A'mmonieten
noemden ze Zamzummim.

21. Een groot, en menigvuldig, en
lang volk, als de Énakim. En de HEE-
RE verdelgde ze voor hun aangezicht,
zoodat zij ze uit de bezitting verdreven,
en aan hunlieder plaatse woonden;

22. Gelijk Hij aan Ezau's kinderen,
die in Séïr wonen, gedaan heeft, voor
welker aangezicht Hij de Hórieten ver-

delgde; en zij verdreven ze uit de be-

zitting, en hebben aan hunlieder plaat-

se gewoond tot op dezen dag.

23. Ook hebben de Caphthorim, die

uit Caphthor uittogen, de A'vieten, die

in Hazerim tot Gaza toe woonden, ver-

delgd, en aan hunlieder plaatse gewoond.
24 Maakt u op, reist henen, en gaat

over de beek A'rnon; zie. Ik heb Si-

hon, den koning van Hésbon, den A'mo-
riet, en zijn land, in uwe hand gege-

ven; begin te erven, en meng u met
hen in den strijd.

25. Te dezen dage zal Ik beginnen
uwen schrik en uwe vreeze te geven
over het aangezichte der volkeren, on-

der den ganschen hemel. Die uw ge-

ruchte zullen hooren, die zullen sidde-

ren en bang zijn van uw aangezichte.

26 «Toen zond ik boden uit de woes-
tijn Kedémoth tot Sïhon, den koning
van Hésbon, met woorden van vrede,

zeggende. a Num. 21: 21. Kicht. 11: 19.

27. «Laat mij door uw land door-

trekken; ik zal alleenlijk langs den
weg voorttrekken; ik zal noch ter

rechter- noch ter linkerhand uitwij-

ken, a Num. 21: 21, 22.
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28. Verkoop mij spijze voor geld, dat
ik ete, en geef mij water voor geld,

dat ik drinke; alleenlijk laat mij op
mijne voeten doortrekken;

29. Gelijk de kinderen Ezau's, die in

Séïr wonen, en de Móabieten, die in Ar
wonen, mij gedaan hebben; totdat ik

over den Jordaan kome in het land,

dat de HEERE onze God ons geven
zal.

30. Maar Sihon, de koning van Hés-
bon, wilde ons door zich niet laten
doortrekken; want de HEERE uw God
verhardde zijnen geest, en verstokte
zijn hart, opdat Hij hem in uwe hand
gave, gelijk het is te dezen dage.

31. En de HEERE zeide tot mij : Zie,

Ik heb begonnen Sihon en zijn land
voor uw aangezichte te geven; begin
dan te erven, om zijn land erfelijk te

bezitten.

32. «En Sihon toog uit, ons te ge-

moet, hij en al zijn volk, ten strijde,

naar Jahaz. a Num. 21 : 23.

33. En «de HEERE onze God gaf hem
voor ons aangezicht; en wij sloegen
hem, en zijne zonen, en al zijn volk.

a Deut. 29: 7.

34. En wij namen te dier tijd alle

zijne steden in, en wij verbanden alle

steden, mannen en vrouwen en kin-

derkens; wij lieten niemand overblij-

ven.

35. Het vee alleen roofden wij voor
ons, en den roof der steden, die wij
innamen.

36. Van A'roër af, dat aan den oe-

ver der beek A'rnon is, en de stad, die

aan de beek is, ook tot Gilead toe, was
er geene stad, die voor ons te hoog
was. De HEERE onze God gaf dat
alles voor ons aangezicht,

37. Alleenlijk tot het land van do
kinderen A'mmons naderdet gij met;
noch de gansche streek der beek Jab-
bok, noch de steden van het gebergte,
noch iets, dat de HEERE onze God ons
verboden had.

HET III KAPITTEL.

Uaarna «keerden wij ons en togen op,
den weg van Basan. En Og, de koning
van Basan, trok uit, ons te gemoet,
hij en al zijn volk, ten strijde, bij

Edréï, a Num. 21: 33. Deut. 29: 7.

2. Toen zeide de HEERE tot mij:
Vrees hem niet, want Ik heb hem, en
al zijn volk, en zijn land, in uwe hand
gegeven; en gij zult hem doen, «gelijk

als gij Sihon, den koning der A'morie-
ten, die te Hésbon woonde, gedaan hebt.

a Num. 21: 34.

3. En de HEERE onze God gaf ook
Og, den koning van Basan, en al zijn

volk, in onze hand, zoodat wij hem
sloegen, totdat wij hem niemand lieten

overblijven.

4. En wij namen te dier tij dalle zijne

steden; er was geene stad, die wij van
hen niet namen; zestig steden, de gan-
sche landstreek van A'rgob, het konink-
rijk van Og in Basan.

5. Alle die steden waren met hooge
muren, poorten en grendelen versterkt;

behalve zeer vele onbemuurde steden.

6. En wij verbanden ze, gelijk wij

Sihon, den koning van Hésbon, ge-

daan hadden, verbannende alle steden,

mannen, vrouwen en kinderkens.
7. Doch al het vee en den roof van

die steden roofden wij voor ons.

8. Zoo namen wij te dier tijd het
land uit de hand van de twee konin-

gen der A'morieten, die aan deze zijde

van den Jordaan waren, van de beek
A'rnon tot den berg Hérmon toe;

9. (De Sidóniërs noemen Hérmon Sir-

jon; maar de A'morieten noemen hem
Sénir.)

10. Alle de steden des platten lands,

en het gansche Gilead, en het gansche
Basan, tot Salcha en Edréï toe, steden
des koninkrijks van Og in Basan.

11. Want Og, de koning van Basan,
was alleen van de overige der reuzen
overgebleven. Zie, zijne bedstede, zijn-

de eene bedstede van ijzer, is zij niet

te Rabba der kinderen A'mmons? Ne-
gen ellen is hare lengte, en vier ellen

hare breedte, naar eens mans elleboog.

12. Ditzelve land nu «namen wij te

dier tijd in bezit. Van A'roër af, dat

aan de beek A'rnon is, en de helft van
het gebergte Gileads, met zijne steden,

gaf ik aan de Rubenieten enGadieten;
a Num. 32: 33.

13. En het overige van Gilead, mits-

gaders het gansche Basan, het konink-

rijk van Og, gaf ik aan den halven

stam van Manasse; de gansche land-

streek van A'rgob, door het gansche
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Basan ; datzelve werd genoemd der reu-

zen land.

14. Jaïr, de zoon van Manasse, kreeg
de gansche landstreek van Argob, tot

aan de landpale der Gésurieten en
Maachatieten ; en hij noemde ze naar
zijnen naam, Basan Havvoth Jaïr, tol

op dezen dag.

15. En aan Machir gaf ik Gilead.

16. Maar aan de Rubenieten en Ga-
dieten gaf ik van Gilead af tot aan de
beek Arnon, het midden van de beek
en de landpale, en tot aan de beek
Jabbok, de landpale der kinderen Am-
mons.

17. Daartoe het vlakke veld, en den
Jordaan, mitsgaders de landpale; van
Kinnéreth af tot aan de zee des vlak-

ken velds, de Zoutzee, onder A'sdoth
Pisga tegen het oosten.

18. Voorts gebood ik «ulieden ter

zelver tijd, zeggende: De HEERE uw
God heeft u dit land gegeven om het

te erven; gij allen dan, die strijdbare

mannen zijt, trekt gewapend door voor
het aangezicht van uwe broederen, de
kinderen Israels. a Num. 32: 20.

19. Alleenlijk uwe vrouwen, en uwe
kinderkens, en uw vee (ik weet, dat
gij veel vee hebt), zullen blijven in

uwe steden, die ik u gegeven heb;
20. Totdat de HEERE uwen broede-

ren ruste geve, gelijk ulieden, dat zij

ook erven het land, dat de HEERÈ
uw God hun geven zal aan gene zijde

des Jordaans; dan zult gij wederkeeren,
elk tot zijne erfenisse, die ik u gege-
ven heb.

21. Ook «gebood ik Jozua ter zelver
tijd, zeggende: Uwe oogen zien alles,

wat de HEERE ulieder God aan deze
twee koningen gedaan heeft; alzoozalde
HEERE aan alle koninkrijken doen,
naar dewelke gij henen doortrekt.

a Num. 27: 18.

22. Vreest ze niet, want de HEERE
uw God strijdt voor ulieden.

23. Ook bad ik den HEERE om ge-

nade, zeggende ter zelver tijd:

24. Heere, HEERE, Gij hebt begon-
nen uwen knecht te toonen uwe groot-

heid en uwe sterke hand; want «wat
God is er in den hemel en op de aarde,
die doen kunne naar uwe werken, en
naar uwe mogendheden ?

a Ps, 89: 7, 8, 9.

25. Laat mij toch overtrekken, en
dat goede land bezien, dat aan gene
zijde van den Jordaan is, dat goede
gebergte, en den Libanon.

26. «Doch de HEERE verstoorde zich

zeer om uwentwille over mij, en hoor-
de niet naar mij; maar de HEERE
zeide tot mij: Hetzij u genoeg; spreek
niet meer tot Mij van deze zake.

a Deut. 1: 37; 31: 2; 34: 4.";

27. Klim op de hoogte van Pïsga^

en hef uwe oogen op naar het westen,
en naar het noorden, en naar het zui-

den, en naar het oosten, en zie toe

met uwe oogen; want gij zult over de-

zen Jordaan niet gaan.
28. Gebied dan Jozua, en sterk hem

en bekrachtig hem: want hij zal voor
het aangezichte van dit volk henen
overgaan, en zal ze dat land, dat gij

zien zult, doen erven.

29. Alzoo bleven wij in dit dal te--

genover Beth-Péor.

HET IV KAPITTEL.

Nu dan, Israël, hoor naar de «inzet-

tingen, en naar de rechten, die ik ulie-

den leere te doen; opdat gij leeft, en
henen inkomt, en erft dat land, dat

de HEERE, uwer vaderen God, u geeft
a Lev. 19: 37; 20: 8; 22: 31.

2. Gij zult tot dit woord, dat ik u
gebiede, «niet toedoen, ook daarvan
niet afdoen; opdat gij bewaart de ge-

boden des HEEREN uws Gods, die ik

U gebiede. a Deut. 12: 32. Spr. 30: 6.
,

Openb. 22: 18.

3. Uwe oogen die hebben gezien, wat
God om «Baiil-Péor gedaan heeft;

want alle man, die Baal-Péor navolg-

de, dien heeft de HEERE uw God uit

het midden van u verdaan.
a Num. 25: 4. Joz. 22: 17.

4. Gij daarentegen, die den HEERE
uwen God aanhingt, gij zijt heden allen

levend,

5. Zie, ik heb u geleerd de inzet-

tingen en rechten, gelijk als de HEERE
mijn God mij geboden heeft; opdat gü
alzoo doet in het midden des lands,

waar gij naar toe gaat, om dat te

erven.

6. Behoudt ze dan, en doet ze; want
dat zal uwe wijsheid en uw verstand

zijn voor de oogen der volkeren, die
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alle deze inzettingen hooren zullen, en
zeggen: Ditzelve groote volk alleen is

een wijs en verstandig volk.

7. «Want wat groot volk is er, het-

welk de goden [zoo] nabij zijn, als de
HEEIRE onze God, zoo dikwijls wij Hem
aanroepen? aDeut.26: 19.

8. En wat groot volk is er, dat [zoo]

rechtvaardige inzettingen en rechten
heeft, als deze gansche wet is, die ik

heden voor uw aangezicht geef?
9. Alleenlijk wacht u, en bewaar

uwe ziele wel, dat gy niet vergeet de
dingen, die uwe oogen gezien hebben

;

en dat zij niet van uw hart wijken,
alle de dagen uws levens; en gij zult
ze «uwen kinderen en uwen kinds-
kinderen bekend maken.

d Deut. 6; 7; 11: 19,

10. Ten dage, als gij voor het aan-
gezichte des HEEREN uws Gods aan
fióreb stondt, als de HEERE tot mij
zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal

iun mijne woorden doen hooren, die
zij zullen leeren, om Mij te vreezen
alle de dagen, die zij op den aardbo-
den zullen leven, en zullen ze hunnen
kinderen leeren;

11. En gijlieden naderdet en stondt
feeneden dien berg; «{die berg nu
brandde van vuur, tot aan het midden
des hemels; er was duisternisse, wol-
ken en donkerheid.) a Ex. 19 : is.

12. Zoo sprak de HEERE tot u uit
het midden des vuurs. Gij hoordet de
stemme der woorden, maar gij zaagt
geene gelijkenisse, behalve de stem.

IS. Toen verkondigde Hij u zijn ver-
bond, dat Hij u gebood te doen, de
Tien Woorden, en schreef ze op twee
steenen tafelen.

14. Ook gebood mij de HEERE ter
zeiver tijd, dat ik u inzettingen en
rechten leeren zoude; opdat gij die
deedt in dat land, naar hetwelk gij

doortrekt, om dat te erven.
15. Wacht u dan wel voor uwe zie-

ïen; (want gij hebt geene gelijkenisse
gezien, ten dage als de HEÈRE op
Hóreb uit het midden des vuurs totu
sprak.)

1C>. Opdat gij u niet verderft, en
maakt u iets gesnedens, de gelijkenisse
van eenig beeld, de gedaante van man
©f vrouw;

17. De gedaante van eenig beest, dat

op de aarde is; de gedaante van eeni-
gen gevleugelden vogel, die door den
hemel vliegt;

18. De gedaante van iets, dat op den
aardbodem kruipt; de gedaante van
eenigen visch, die in het water is on-
der de aarde.

19. Dat gij ook uwe oogen niet op-
heft naar den hemel, en aanziet de
zon, en de maan, en de sterren, des
hemels gansche heir; en wordt aange-
dreven, dat gij u voor die buigt, en
hen dient, dewelke de HEERE uw God
aan alle volken onder den ganschen
hemel heeft uitgedeeld.

20. Maar uHeden heeft de HEERE
aangenomen, en uit den ijzeroven, uit

Egypte, uitgevoerd, opdat gij Hem tot

een «erfvolk zoudt zijn, gelijk het te

dezen dage is. a Ex. 19: 5.

21. Ook «vertoornde zich de HEERE
over mij, om ulieder woorden; en Hij

zwoer, dat ik over den Jordaan niet

zoude gaan, en dat ik niet zoude ko-

men in dat goede land, dat de HEERE
uw God u ter erfenisse geven zal.

a Deut. 1: 37; 3: 26; 31: 2; 34: 4.

22. Want ik zal in dit land sterven
;

ik zal over den Jordaan niet gaan;
maar gij zult er over gaan, en datzelve
goede land erven.

23. Wacht u, dat gij het verbond des
HEEREN uws Gods, hetwelk Hij met
u gemaakt heeft, niet vergeet, dat gij

u een gesneden beeld zoudt maken, de
gelijkenisse van iets, dat de HEERE
uw God u verboden heeft.

24. Want de HEERE uw God is

een «verterend vuur, *een ijverig God.
a Deut. 9: 3. Hebr. 12; 29.

b Ex. 20: 5; 34: 14. Deut. 5: 9; 6: 15.

25. Wanneer gij nu kinderen en kinds-

kinderen gewonnen zult hebben, en in

den lande oud geworden zult zijn, en
u zult verderven, dat gij gesnedene
beelden maakt, de gelijkenisse van
eenig ding, en doet, wat kwaad is in

de oogen des HEEREN uws Gods, om
Hem tot toorn te verwekken;

26. Zoo roep ik heden den hemel en
de aarde tot getuigen tegen ulieden,

dat gij voorzeker haastelijk zult om-
komen van dat land, waar gij over den
.Jordaan naar toe trekt, om dat te erven

;

gij zult uwe dagen daarin niet verlengen,

maar ganschelyk verdelgd worden.
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27. En de HEERE zal u averstrooien

onder de volken; en gij zult een klein

volksken in getal overblijven onderde
heidenen, waar de HEERE u henen
leiden zal. a Deut. 28: 62,64.

28. En aldaar zult gij goden dienen,

die «'s menschen handen werk zijn,

hout en steen, die niet zien, noch hoe-

ren, noch eten, noch rieken.
o Ps. 115: 4. 135: 15.

29. Dan zult gij van daar den HEERE
uwen ^God zoeken, en vinden; als gij

Hem zoeken zult met uw gansche hart

en uwe gansche ziele.

30. Wanneer gij in angst zult zijn,

en u alle deze dingen zullen treffen;

in het laatste der dagen ; dan zult gij

wederkeeren tot den HEERE uwen
God, en zijner stemme gehoorzaam zijn.

31. Waiit de HEERE uw God is een
barmhartig God; Hij zal u niet verla-

ten, noch u verderven; en Hij zal het

verbond uwer vaderen, dat Hij hun ge-

zworen heeft, niet vergeten.

32. Want, vraag toch naar de vorige

dagen, die vóór u geweest zijn, van
dien dag af, dat God den mensch op
de aarde geschapen heeft, van het [ééne]

einde des hemels tot aan het [andere]

einde des hemels; of zulk een groot
ding geschied of gehoord zij, als dit;

33. Of een volk gehoord hebbe de
stemme Godes, sprekende uit het mid-
den des vuurs, gelijk als gij gehoord
hebt, en zij lavend gebleven.

34. Of, of God verzocht hebbe te

gaan, om zich een volk uit het midden
eens volks aan te nemen, door verzoe-

kingen, door teekenen, en door won-
deren, en door strijd, en door eene
sterke hand, en door eenen uitgestrek-

ten arm, en met groote verschrikkin-
gen; naar al hetgene dat de HEERE
uw God ulieden voor uwe oogen in

Egypte gedaan heeft.

35. U is het getoond, opdat gij wetet,

dat de HEERE die God zij. Er is nie-

mand meer «dan Hij alleen.
a Deut. 32: 39. Jes. 45: 5, 18, 22, Mare. 12: 29, 32.

36. Van den hemel heeft Hij u zijne

stemme laten hooren, om u te onder-
wijzen; en op de aarde heeft Hij u zijn

groot vuur doen zien ; en gij hebt zijne

woorden uit het midden des vuurs ge-

hoord.

37. En omdat Hij uwe vaderen lief-

had, en hun zaad na hen verkoren
had, zoo «heeft Hij u voor zijn aan-

gezichte door zijne groote kracht uit

Egypte uitgevoerd; a Ex. 13: 3, 9, i4.

38. Om volken, die grooter en mach-
tiger waren dan gij, voor uw aange-

zicht uit de bezitting te verdrijven; om
u in te brengen, dat Hij u hunlieder

land ter erfenlsse gave, als het te dezea

dage is.

39. Zoo zult gij heden weten, en ia

uw hart herhalen, dat de HEERE die

God is, boven in den hemel, en onder
op de aarde; niemand meer.

40. En gij zult houden zijne inzet-

tingen en zijne geboden, die ik u heden
gebiede, opdat het u en uwen kinderen

na u welga, en opdat gij de dagen ver-

lengt in den lande, dat de HEERE uw-

God u geeft, voor altoos.

41. «Toen scheidde Mozes drie stedea

uit, aan deze zijde van den Jordaan,

tegen den opgang der zon;
a Num. 35: 6, 14.

42. Opdat daarhenen vlode de dood-

slager, die zijnen naaste onwetende
doodslaat, dien hij van gisteren [en]

eergisteren niet haatte ; dat hij in eene

van deze steden vlode en levend bleve;

43. «Bézer in de woestijn, in het

effen land, voor de Rubenieten; en
Ramoth in Gïlead, voor de Gadieten;

en Gólan in Basan, voor de Manas-

sieten. a Joz. 20: 8.

44. Dit is nu de wet, die Mozes dea
kinderen Israels voorstelde.

45. Dit zijn de getuigenissen, en de

inzettingen, en de rechten, die Mozes
sprak tot de kinderen Israels, als zij uit

Egypte waren uitgetogen;

46. Aan deze zijde van den Jordaan^

in het dal tegenover Béth-Péor, in den

lande van Si'hon, den koning der A'rao-

rieten, die te Hésbon woonde; welken

Mozes «sloeg, en de kinderen Israels,

als zij uit Egypte waren uitgetogen,
a Num. 21: 24. Deut. l: 4.

47. En zijn land in bezitting genomen
hadden; daartoe het land van «Og, ko-

ning van Basan; twee koningen der

Amorieten, die aan deze zijde vanden
Jordaan waren, tegen den opgang der

zon; a Num. 21: 33. Deut. 3: 3.

48. Van Aroër af, dat aan den oever

der beek Arnon is, tot aan den berg

Si'on, welke is Hérmon;
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49, En al het vlakke veld, aan deze

zijde van den Jordaan, naar het oosten,

tot aan de zee des vlakken velds, onder

Asdoth Pisga,

HET V KAPITTEL.

En Mozes riep het gansche Israël, en

zeide tot hen : Hoor, Israël, de inzet-

tingen en rechten, die ik heden voor

üwe ooren spreek, dat gij ze leert, en

waarneemt, om ze te doen.

2. De HEERE onze God heeft een

«verbond met ons gemaakt aan Hóreb.
a Ex. 19: 5.

3. Met onze vaderen heeft de HEERE
dit verbond niet gemaakt, maar met
ons, wij die hier heden allen levend zijn.

4. [ Van] aangezichte tot aangezichte

heeft de HEERE met u op den berg

gesproken u-it het midden des vuurs,

5. (Ik stond te dier tijd tusschen den
HEERE en tusschen u, om u des HEE-
REN woord aan te zeggen; want gij

«vreesdet voor het vuur en klomtniet
op den berg) zeggende:

a Ex. 19 : 16 ; 20 : 18.

6. «Ik ben de HEERE uw God, die u
tüt Egypteland, uit den diensthuize

uitgeleid heb. a Ex. 20: 2, enz. Ps. 81: 11.

7. Gij zult geene andere goden voor

mijn aangezichte hebben.

8. «Gij zult u geen gesneden beeld

maken, [noch] eenige gelijkenisse, [van]

hetgene dat boven in den hemel, of

dat onder op de aarde is, of dat in het

water onder de aarde is; < a Lev. 26: 1.

9. Gij zult u voor die niet buigen,

noch hen dienen. Want Ik, de HEERE
tiw God, ben een «ijverig God, die de

misdaad der vaderen bezoeke aan de

kinderen, en aan het derde, en aan het

vierde [lid] dergenen, die Mij haten;
a Ex. 20: 5; 34: 7, 14. Jer. 32: 18.

10. En doe barmhartigheid aan dui-

zenden dergenen, die Mij liefhebben,

en mijne geboden onderhouden.
11. Gij zult den «name des HEEREN

uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want
de HEERE zal niet onschuldig houden
dengene, die zijnen naam ijdellijk ge-

bruikt, a Lev. 19: 12. IVIatth. 5: 33.

12. Onderhoud den «Sabbathdag, dat

gij dien heiligt; gelijk als de HEERE
uw God u geboden heeft.

a Gen, 2: 2. Ex. 23: 12; 35: 2.

Lev. 23: 3. Ezech. 20; 12, Hebr, 4: 4.

13. Zes dagen zult gij arbeiden en al

uw werk doen;
14. Maar de zevende dag is de Sabbath

des HEEREN uws Gods, [Dan] zultgy

geen werk doen, gij, noch uw zoon,

noch uwe dochter, noch uw dienst-

knecht, noch uwe dienstmaagd, noch
uw os, noch uw ezel, noch eenig van
uw vee, noch de vreemdehng, die in

uwe poorten is ; opdat uw dienstknecht

en uwe dienstmaagd rusten, gelijk

als gij,

15. Want gij zult gedenken, dat gij

een dienstknecht in Egypteland geweest

zijt, en dat de HEERE uw God u van
daar heeft uitgeleid door eene sterke

hand en eenen uitgestrekten arm. Daar-

om heeft u de HEERE uw God gebo-

den, dat gij den Sabbathdag houden
zult.

16. «Eer uwen vader, en uwe moeder,

gelijk als de HEERE uw God u gebo-

den heeft; opdat uwe dagen verlengd

worden, en opdat het u welga in het

land, dat u de HEERE uw God geven

zal, a Lev. 19: 3. Matth. 15: 4.

Luc. 18 : 20. Eph. 6 : 2, 3.

17. «Gij zult niet doodslaan,
a Matth. 5: 21. Luc. 18: 20. Rom. 13: 9.

18. «En gij zult geen overspel doen.
a Luk. 18: 20,

19. En gij zult niet stelen,

20. En gij zult geen valsche getui-

genis spreken tegen uwen naaste,

21. En gij zult niet «begeeren uws
naasten vrouwe; en zult u niet 'laten

gelusten uws naasten huis, zijnen akker,

noch zijnen dienstknecht, noch zijne

dienstmaagd, zijnen os, noch zijnen

ezel, noch iets, dat uwes naasten is,

a Rom. 7: 7.

22. Deze woorden sprak de HEERE
tot uwe gansche gemeente, op den

berg, uit het midden des vuurs, der

wolke en der donkerheid, met eene

groote stemme, en deed daar niets

toe. En hij schreef ze op twee steenen

tafelen, en gaf ze mij.

23, ' En het geschiedde, als gij die

stemme uit het midden der duisternisse

hoordet, en de berg van vuur brandde,

zoo naderdet gij tot mij, alle hoofden

uwer stammen, en uwe oudsten

24, En zeidet: Zie, de HEERE onze

God heeft ons zijne heerlijkheid en

zijne grootheid laten zien, en wij heb-
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ben zijne stemme gehoord uit het mid-
den des vimrs; dezen dag hebben wij

gezien, dat God met den mensche
spreelvt, en dat hij levend blyft.

25. Maar nu, waarom zouden wij ster-

ven ? Want dit groote vuur zou ons
verteren. Indien wij voortvoeren de
stemme des HEEREN onzes Gods lan-

ger te hooren, zoo zouden wij sterven.

26. Want wie is er van allen vleesche,

die de stemme des levenden Gods,
sprekende uit het midden des vuurs,

gehoord heeft gelijk wij, «en is levend
gebleven? « Deut. 4: 33. Richt. 13: 22.

27. Nader gij, en hoor alles wat de

HEERE onze God zeggen zal ; en aspreek

gij tot ons al wat de HEERE onze God
tot u spreken zal, en wij zullen het

hooren en doen. a Ex. 20:19. Hebr. 12:19.

28. Als nu de HEERE de stemme
uwer woorden hoorde, toen gij tot mij

spraakt, zoo zeide de HEERE tot mij :

Ik heb gehoord de stemme der woor-
den dezes volks, die zij tot u gesproken
hebben; het is altemaal goed, dat zij

gesproken hebben.
29. Och, dat zij zulk een harte had-

den, om Mij te vreezen, en alle mijne
geboden te allen dage te onderhouden;
opdat het hun en hunnen kinderen
wel ginge in eeuwigheid !

30. Ga, zeg hun: Keert weder naar
uwe tenten.

31. Maar gij, sta hier bij mij, dat Ik

tot u spreke alle de geboden, en inzet-

tingen, en rechten, die gij hun leeren

zult, dat zij ze doen in den lande, het-

welk Ik hun geven zal, om dat te

erven.

32. Neemt dan waar, dat gij doet,

gelijk als de HEERE uw God u ge-

boden heeft; en wijkt niet af ter rech-

ter- noch ter linkerhand.
33. In al den weg, dien de HEERE

uw God u gebiedt, zult gij gaan; opdat
gij leeft, en dat het u wel ga, en gij

de dagen verlengt in het land, dat gij

erven zult.

D
HET VI KAPITTEL.

it zijn dan de geboden, de inzettin-

gen, en de rechten, die de HEERE uw
God geboden heeft om u te leeren; op-

dat gij ze doet in het land, naar het-

welk gij henentrekt, om dat erfelijk

te bezitten;

2. Opdat gij den HEERE uwen God
vreezet, om te houden alle zijne inzet-

tingen, en zijne geboden, die ik u ge-

biede; gij, en uw kind, en kindskind,

alle de dagen uws levens ; en opdat uwe
dagen verlengd worden.

3. Hoor dan, Israël, en neem waar,
dat gij ze doet; opdat het u wel ga en
opdat gij zeer vermenigvuldiget (gelijk

als u de HEERE, uwer vaderen God,
gesproken heeft) in het land, dat van
melk en honig is vloeiende.

4. «Hoor, Israël, de HEERE onze God
is een éénig HEERE. a Deut. 4: 35.

Mare. 12: 29. Joh. 17: 3. 1 Cor. 8: 4, 6.

5. Zoo zult gij den HEERE uwen
God «liefhebben, met uw gansche hart,

en met uwe gansche ziele, en met al

uw vermogen. a Deut. 10:12.

Matth. 22: 37. Luc. 10: 27.

6. En deze woorden, die ik u heden
gebiede, zullen in uw hart zijn.

7. En gij zult ze uwen akinderenin-

scheipen, en daarvan spreken, als gij

in uw huis zit, en als gij op den weg
gaat, en als gij nederUgt, en als gij op-

staat, a Deut. 4: 9; 11: 19.

8. Ook zult gij ze tot een teeken

binden op uwe hand, en zij zullen u

tot voorhoofdspanselen zijn tusschen

uwe oogen.

9. En gij zult ze op de posten van
uw huis, en aan uwe poorten schrijven.

10. Als het dan zal geschied zijn, dat

de HEERE uw God u zal hebben inge-

bracht in dat land, dat Hij uwen va-

deren, Abraham, Izak en Jakob, gezwo-

ren heeft, u te zullen geven; grooteen

goede steden, die gij niet gebouwd
hebt;

11. En huizen, alles goeds vol, die

gij niet gevuld hebt; en uitgehouwene
bornputten, die gij niet uitgehouwen

hebt; wijngaarden en olijfgaarden, die

gij niet geplant hebt; «en gij gegeten

hebt en verzadigd zijt; a Deut. 8: 9, lo.

12. Zoo wacht u, dat gij den HEERE
niet vergeet, die u uit Egypteland, uit

den diensthuize, heeft uitgevoerd.

13. Gij zult den HEERE uwen God
avreezen, en Hem dienen; en gij zult

bi] zijnen name zweren.
'a Deut. 10: 20. Matth. 4: 10. Luc. 4: 8.

14. Gij zult andere goden niet navol-

gen, van de goden der volken, die ron-

dom u zijn.
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15. Want de HEERE uw God is een

ijverig God in het midden van u; dat

de toorn des HEEREN uws Gods tegen
u niet ontsteke, en Hij ii van den
aardbodem verdelge.

16. Gij zult den HEERE uwen God
«niet verzoeken, gelijk als gij Hem ver-

zocht hebt te ^MaSSa. aMatth. 4: 7.

Luc. 4: 12. bEx. 17: 2. Num. 20: 3.

17. Gij zult de geboden des HEEREN
uws Gods vlijtiglijk houden, mitsgaders
zijne getuigenissen, en zijne inzettingen,

die Hij u geboden heeft.

18. En gij zult doen, wat recht en
goed is in de oogen des HEEREN; op-

dat het u wel ga, en dat gij inkomet,
en ervet dat goede land, dat de HEERE
uwen vaderen gezworen heeft;

19. Ora alle uwe vijanden voor uw
aangezicht te verdrijven, gelijk als de
HEERE gesproken lieeft.

20. Wanneer uw zoon u morgen zal

vragen, zeggende: Wat zijn dat voor
getuigenissen, en inzettingen, en rech-

ten, die de HEERE onze God ulieden

geboden heeft?
21. Zoo zult gij tot uwen zoon zeg-

gen: Wij waren Pharaö's dienstknech-
ten in Egypte; maar de HEERE heeft

ons door eene sterke hand uit Egypte
uitgevoerd.

22. En de HEERE gaf teekenen, en
groote en kwade wonderen, in Egypte,
aan Pharaö en aan zijn gansche huis,

voor onze oogen;
23. En Hij voerde ons van daar uit,

opdat Hij ons inbracht, om ons het

land te geven, dat Hij onzen vaderen
gezworen had.

24. En de HEERE gebood ons te doen
alle deze inzettingen, om. te vreezen
den HEERE onzen God, ons voor al-

toos ten goede, om ons in het leven te

behouden, gelijk het te dezen dage is.

25. En het zal ons gerechtigheid zijn,

als wij zullen waarnemen te doen alle

deze geboden, voor het aangezichte des
HEEREN onzes Gods, gelijk als Hij ons
geboden heeft.

HET VII KAPITTEL.

W' anneer u de HEERE uw God zal

gebracht hebben in het land, waar gij

naar toe gaat, om dat te erven; en
Hij ovele volkeren voor uw aangezicht

zal hebben uitgeworpen, de Héthieten,
en de Girgasieten, en de A'morieten,
en de Kanaanieten, en de Phérezieten,
en de Hévieten, en de Jébusieten, ze-

ven volkeren, die meerder en machti-
ger zijn dan gij; a Deut. 3i: 3.

2. En de HEERE uw God hen zal

gegeven hebben voor uw aangezicht,

«dat gij ze slaat; zoo zult gij ze gan-

schelijk verbannen; ^gij zult geen ver-

bond met hen maken, noch hun gena-

dig zijn. a Num. 33: 52. Joz. 11: 11,

b Ex. 23: 32; 34: 15.

3. Gij zult u ook met hen niet «ver-

maagschappen
;

gij zult uwe dochters

niet geven aan hunne zonen, en hun-

ne dochters niet nemen voor uwe zonen.
a Ex. 34: 16. 1 Kon. 11; 2.

4. Want zij zouden uwe zonen van
Mij doen afwijken, dat zij andere go-

den zouden dienen; en de toorn des

HEEREN , zou tegen ulieden ontsteken,

en u haastelijk verdelgen.

5. Maar alzoo zult gij hun doen:

«Hunne altaren zult gij afwerpen, en
hunne opgerichte beelden verbreken,

en hunne bosschen zult gij afbouwen,
en hunne gesnedene beelden met vuur
verbranden. a Ex. 23: 24; 34: 13.

Deut. 12 : 2, 3.

6. Want «gij zijt een heilig volk den

HEERE uwen God. U heeft de HEERE
uw God verkoren, dat gij Hem ten

volke des eigendoms zoudt zijn uit alle

volken, die op den aardbodem zijn.

a Ex. 19: 5. Deut. 4: 20;

14: 21; 26: 18; 28: 9. 1 Petr. 2: 9.

7. De HEERE heeft geenen lust tot

u gehad, noch u verkoren, om uwe
veelheid boven alle andere volken;

want gij waart het minst talrijke van
alle volken;

8. Maar omdat de HEERE ulieden

«liefhad, en opdat Hij hield den eed,

dien Hii uwen vaderen gezworen had,

heeft u de HEERE met eene sterke

hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit

den diensthuize, uit de hand van Pha-

raö, koning van Egypte, a Deut. lO: 15.

9. Gij zult dan weten, dat de HEE-
RE uw God «die God is, die getrouwe

God, dewelke het verbond en de wel-

dadigheid houdt dien, die Hem lief-

hebben, en zijne geboden houden, tot

in duizend geslachten; a Ex. 20: 5,

;

Deut. 5: 9.
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10. En Hij vergeldt een ieder van
die, die Hem iiaten, in zijn aangezicht,

om hem te verderven. Hij zal het zij-

nen hater niet «uitstellen; in zijn aan-
gezicht zal Hij het hem vergelden.

a Nah. 1: 2.

11. Houd dan de geboden, en de in-

zettingen, en de rechten, die ik u he-

den gebiede, om die te doen.

12. Zoo zal het geschieden, «omdat
gij deze rechten zult hooren, en hou-

den, en ze doen, dat de HEERE uw
God u het verbond en de weldadigheid
zal houden, die Hij uwen vaderen ge-

zworen heeft. a I-ev. 26: 3. Deut. 28: 1.

13. En Hij zal u liefhebben, en zal u
zegenen, en u doen vermenigvuldigen;
en Hij zal zegenen de vrucht uws
bulks, en de vrucht uws lands, uw ko-

ren, en uwen most, en uwe olie, de

voortzetting uwer koeien, en de kud-

den van uw klein vee, in het land, dat
Hij uwen vaderen gezworen heeft u te

geven.
14. Gezegend zult gij zijn boven alle

volken. Er zal onder u «noch man noch
vrouw onvruchtbaar zijn, ook [niet] on-

der uwe beesten. a Ex. 23: 26.

15. En de HEERE zal alle krankheid
van u afweren, en Hij zal u geene van
de kwade ziekten der Egyptenaren, die

gij kent, opleggen, maar zal ze leggen
op allen, die u haten.

16. Gij zult dan alle die volken ver-

teren, die de HEERE uw God u geven
zal. Uw oog zal ze niet verschoonen,
en gij zult hunne goden niet dienen;
want dat zoude u een strik zijn.

17. Zoo gij in uw hart zeidet: Deze
volken zijn meerder dan ik; hoe zoude
ik ze uit do bezitting kunnen verdrij-

ven?
18. Agrees niet voor hen. Gedenk

steeds, wat de HEERE uw God aan
Pharaö en aan alle Egyptenaren ge-

daan heeft:

19. "De groote verzoekingen, die uwe
oogen gezien hebben, en de teekenen,
en de wonderen, en de sterke hand,
en den uitgestrekten arm, door welken
Il de HEERE uw God heeft uitgevoerd.
Alzoo zal de HEERE uw God doen aan
alle volken, voor welker aangezicht gij

vreest. a Deut. 4: 34; 29: 3.

20. Daartoe zal de HEERE uw God
ook «horzelen onder hen zenden; tot-

dat zij omkomen, die overgebleven, eu
voor uw aangezicht verborgen zijn.

a Ex. 23: 28. Joz. 24: 12.

21. Ontzet u niet voor hunlieder aan-
gezicht; want de HEERE uw God is

in het midden van u, een groot en
vreeselijk God.

22. En de HEERE uw God zal deze
volken voor uw aangezicht aliengskens
uitwerpen. Ht..istelijk zult gij ze niet

mogen te niete doen, opdat het wild
des velds niet tegen u vermenigvul-
dige.

23. En de HEERE zal ze geven voor
uw aangezicht, en Hij zal ze verschrik-

ken met groote verschrikking, totdat
zij verdelgd worden.

24. Ook zal Hij hunne koningen in

uwe hand geven, dat gij hunnen naam
van onder den hemel te niete doet.

Geen man zal voor uw aangezicht be-

staan, totdat gij ze zult hebben ver-

delgd.

25. De gesnedene beelden van hunne
goden zult gij met vuur verbranden;
het zilver en goud, dat daaraan is, zult

gij niet begeeren, noch voor u nemen,
opdat gij daardoor niet verstrikt wordt;
want dat is den HEERE uwen God
een gruwel.

26. Gij zult dan den gruwel in uw
huis niet brengen, dat gij een ban zoudt
worden, gelijk datzelve is. Gij zult het

ganschelijk verfoeien, en ten eenenma-
le eenen gruwel daarvan hebben, want
het is een ban.

HET VIII KAPITTEL.

AlH© geboden, die ik u heden gebiede,

zult gij waarnemen om te doen, opdat

gij leeft, en vermenigvuldigt, en in-

komt, en het land erft, dat de HEERE
uwen vaderen gezworen heeft.

2. En gij zult gedenken aan al den
weg, .dien u de HEERE uw God deze

veertig jaren in de woestijn geleid

heeft; opdat Hij u verootmoedigde, om
u te verzoeken, om te weten, wat in

uw hart was, of gij zijne geboden zoudt

houden, of niet.

3. En Hij verootmoedigde u, en liet

u hongeren, en spijsde u met het «Man,
dat gij niet kendet, noch uwe vaderen
gekend hadden; opdat Hij u bekend
maakte, ^dat de mensch niet alleen van
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den broode leeft, maar dat de mensch
leeft van alles, wat uit des HEEREN
mond uitgaat. a Ex. 16: 14, 15.

h Matth. 4: 4. Luc. 4: 4.

4. «Uwe kleeding is aan u niet ver-

ouderd, en uw voet is niet gezwol-

len, deze veertig jaar.
a Deut. 29: 5. Neb. 9: 21.

5. Beken dan in uw hart, dat de

HEERE uw God u kastijdt, gelijk als

een man zijnen zoon kastijdt.

6. En houd de geboden des HEEREN
iiws Gods, om in zijne wegen te wan-
delen, en om Hem te vreezen.

7. Want de HEERE uw God brengt
u in een goed land; een land van wa-
terbeken, fonteinen en diepten, die in

dalen en in bergen uitvlieten;

8. Een land van tarwe en gerst, en
wijnstokken, en vijgeboomen, en gra-

naatappelen; een land van olierijke

olijfboomen, en van honig;
9. Een land, waarin gij brood zonder

schaarschheid eten zult, waarin u niets

ontbreken zal; een land, welks stee-

nen ijzer zijn, en uit welks bergen gij

koper uitbouwen zult.

10. «Als gij dan zult gegeten hebben,
en verzadigd zijn, zoo zult gij den
HEERE uwen God loven over dat goede
land, dat Hij u zal hebben gegeven.

a Dein. 6: 12, 13.

11. Wacht u, dat gij den HEERE
uwen God niet vergeet; dat gij niet

zoudt houden zijne geboden, en zijne

rechten, en zijne inzettingen, die ik u
heden gebiede;

12. Opdat niet misschien, als gij zult

gegeten hebben en verzadigd zijn, en
goede huizen gebouwd hebben, en die

bewonen,
13. En uwe runderen en uwe scha-

pen zullen vermeerderd zijn, ook zil-

ver en goud u zal vermeerderd zijn,

ja al, wat gij hebt, vermeerderd zal

zijn,

14. Uw hart zich alsdan verheffe,

dat gij vergeet den HEERE uwen God,
die u uit Egypteland, uit den dienst-

liuize, uitgevoerd heeft;

15. Die u geleid heeft in die groote
en vreeselij ke woestijn, [luaar] vurige
slangen, en schorpioenen, en dorheid,
waar geen water was ; «die u water uit

de keiachtige rots voortbracht;
a Ex. 17: 6. Num. 20: 11. Ps. 78: 15; 114: 8.

16. Die u in de woestijn spijsde met
«Man, dat uwe vaderen niet gekend
hadden; om u te verootmoedigen, en
om u te verzoeken, opdat Hij u ten

laatste wel deed; a Ex. i6: 14, i5.

17. En gij in uw hart zegt: Mijne

kracht, en desterktemijner hand heeft

mij dit vermogen verkregen.

18. Maar gij zult gedenken den HEE-
RE uwen God, dat Hij het is, die u
kracht geeft om vermogen te verkrij-

gen; opdat Hij zijn verbond bevestige,

dat Hij uwen vaderen gezworen heeft,

gelijk het te dezen dage is.

19. Maar indien het geschiedt, dat

gij den HEERE uwen God ganschelijk

vergeet, en andere goden navolgt, en ze

dient, en u buigt voor hen, zoo betuig

ik heden tegen u, dat gij voorzeker

zult vergaan.
20. Gelijk de heidenen, die de HEE-

RE voor uw aangezicht verdaan heeft,

alzoo zult gij vergaan, omdat gij der

stemme des HEEREN uws Gods niet

gehoorzaam zult geweest zijn.

HET IX KAPITTEL.

Heoor, Israël, gij zult heden over den
Jordaan gaan, dat gij inkomt, om vol-

ken te erven, die grooter en sterker

zijn dan gij; steden, die groot en tot

in den hemel versterkt zijn;

2. Een groot en lang volk, kinderen

der E'nakim ; die gij kent, en [van wel-

^•g] gij agehoord hebt: Wie zoude be-

staan voor hetaangezicht der kinderen

Énaks? a Num. 13: 32, 33.

3. Zoo zult gij heden weten, dat de

HEERE uw God degene is, die voor

uw aangezicht doorgaat, een «verterend

vuur. Die zal ze verdelgen, en die zal

ze voor uw aangezicht nederwerpen;

en gij zult ze uit de bezetting verdrij-

ven, en zult ze haastelijk te niete doen,

gelijk als de HEERE tot u gesproken

heeft. a Deut. 4: 24. Hebr. 12: 29.

4. Wanneer ze nu de HEERE uw
God voor uw aangezicht zal hebben
uiteestooten, zoo spreek niet in uw
hart, zeggende: De HEERE heeft mij

om mijne gerechtigheid ingebracht,

om dit land te erven; want om de

goddeloosheid dezer volken verdrijft ze

de HEERE voor uw aangezicht uit

de bezitting.
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5. Niet om uwe gerechtigheid, noch
om de oprechtigheid uws harten, komt
gij er henen in, om hun land teerven;
maar om de goddeloosheid dezer vol-

ken, verdrijft ze de HEERE uw God
voor uw aangezicht uit de bezitting; en
om het woord te bevestigen, dat de HEE-
RE uw God uwen vaderen. Abraham;
Izak en Jakob, «gezworen heeft.

a Gen. 12: 7 ; 13: 15; 15: 7; 17: 8; 26: 4; 28: 13.

6. Weet dan, dat u de HEERE uw
God niet om uwe gerechtigheid ditzel-

ve goede land geeft, om dat te erven
;

want gij zijt een hardnekkig volk.

7. Gedenk, vergeet niet, dat gij den
HEERE uwen Godin de woestijn «zeer

vertoornd hebt. Van dien dag af, dat

gij uit Egypteland uitgegaan zijt, tot-

dat gij kwaamt aan deze plaatse, zijt

gijlieden wederspannig geweest tegen

den HEERE. a Ex. 14: 11; 16: 2; 17: 2.

Num. 11: 4..

8. «Want aan Hóreb vertoorndet gij

den HEERE zeer, dat Hij zich tegen

u vertoornde, om u te verdelgen.
a Ex. 32:4. Ps. 106:19.

9. Als ik op den berg geklommen
was, om te ontvangen de steenen ta-

felen des verbonds, dat de HEERE
met ulieden gemaakt had, toen «bleef

-ik veertig dagen en veertig nachten op
den berg, at geen brood, en dronk geen
water. a Ex. 24: 18; 34: 28.

10. En de HEERE gaf mij de twee
steenen tafelen, «met Gods vinger be-

schreven, en op dezelve, naar alle de

woorden, die de HEERE op den berg,

uit het midden des vuurs, ten dage
der verzameling, met ulieden gespro-

ken had. a Ex. 31: 18.

11. Zoo geschiedde het, ten einde van
veertig dagen en veertig nachten, [a/s]

mij de HEERE de twee steenen tafelen,

de tafelen des verbonds, gaf,

12. Dat de HEERE tot mij zeide: Sta
op, ga haastelijk af van hier, want uw
volk, dat gij uit Egypte hebt uitgevoerd,

heeft het verdorven. Zij zijn haastelijk

afgeweken van den weg, dien Ik hun
geboden had. Zij hebben zich een ge-

goten beeld gemaakt.
13. Voorts sprak de HEERE tot mij,

zeggende: Ik heb dit volk waargenomen,
en zie, het is een «hardnekkig volk,

a Ex. 32: 9; 33: 3; 34: 9. Deut. 10: 16;
31: 27,, 2 Kon. 17: 14.

14. «Laat van Mij af, dat Ik ze ver-

delge, en hunnen naam van onder don
hemel uitdoe; en Ik zal u tot een
machtiger en meerder volk maken, dan
dit is. a Ex 32: 10. Ps. 106: 23.

15. Toen keerde ik mij om, en ging
van den berg af. De berg nu brandde
van vuur, en de twee tafelen des ver-

bonds waren in beide mijne handen.
16." En ik zag toe, en ziet, gij hadt

tegen den HEERE uwen God gezondigd.
Gij hadt u een gegoten kalf gemaakt.
Gij waart haastelijk afgeweken van den
weg, dien u de HEERE geboden had.

17. Toen vatte ik de twee tafelen, en
wierp ze henen uit beide mijne handen,
en brak ze voor uwe oogen.

18. En ik wierp mij neder voor het

aangezichte des HEEREN, als in het
eerst, veertig dagen en veertig nachten,,;

ik at geen brood, en dronk geen water;
•om al uwe zonde, die gij hadt gezondigd^

doende wat kwaad is in desHEEREN
oogen, om Hem tot toorn te verwekken,

19. Want ik vreesde vanwege den
toorn en de grimmigheid, waarmede
de HEERE zeer op ulieden vertoornd
was, om u te verdelgen. Doch de HEERE
verhoorde mij ook op dat maal.

20. Ook vertoornde zich de HEERE
zeer tegen Aaron, om hem te verdel-

gen; doch ik bad ook ter zelver tijd

voor Aaron.
21. Maar uwe zonde, het kalf, dat gij

hadt gemaakt, «nam ik, en verbrandde
het met vuur, en stampte het, malen-

de het wel, totdat het verdund werd
tot stof; en zijn stof wierp ik in de

beek, die van den berg afvliet.
a Ex. 32: 20.

22. Ook vertoorndet gij den HEERE
zeer te «Thabéra, en te &Massa, en te

cKibrottl-Thaava. a Num. ll: l. &Ex. 17: 7.

;

cNum. 11: 4, 34.

23. Voorts, als de HEERE uheden
zond uit Kades Barnéa, zegjgende : «Gaat

op en erft dat land, dat Ik u gegeven
heb; zoo waart gij den mond des HEE-
REN uws Gods wederspannig, en ge-

loofdet Hem niet, en waart zijner stem-

me niet gehoorzaam. «Num. 13:3; 14:1.

24. Wederspannig zijt gij geweest

tegen den HEERE, van den dag af,

dat ik u gekend heb.

25. En ik wierp mij neder voor des

HEEREN aangezichte, die veertig dagen

en veertig nachten, in dewelke ik my
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nederwiei-p; dewijl de HEERE gezegd
had, dat Hij u verdelgen zoude]"

26. En ik bad tot den HEERE, en
Zeide: «Heere, HEERE, verderf uw volk
en uw erfdeel niet, dat Gij door uwe
grootheid verlost hebt; dat Gij uit
Egypte door eene sterke hand hebt uit-

gevoerd, a Ex. 32: 11. Num. 14: 13.

27. Gedenk uwer knechten, Abraham,
Izak en Jakob. Zie niet op de hardig-
lieid dezes volks, noch op zijne godde-
loosheid, noch op zijne zonde.

28. Opdat het land, van waar Gij ons
hebt uitgevoerd, «niet zegge : Omdat ze
de HEERE niet kon brengen in het
land, waarvan Hij hun gesproken had,
en omdat Hij ze haatte, heeft Hij ze
uitgevoerd, om hen te dooden in de
Woestijn. a Ex. 32: 12. Num. 14: 16.

29. Zij zijn toch uw volk, en uw erf-

deel, dat Gij door uwe groote kracht
en door uwen uitgestrekten arm hebt
uitgevoerd.

HET X KAPITTEL.

Ier zelver tijd zeide de HEERE tot
mij: «Houw u twee steenen tafelem
als de eerste, en klim tot Mij op dezen
berg; daarna zult gij u eene kist van
hout maken. „ Ex. 34: i.

2. En Ik zal op die tafelen schrijven
de woorden, die geweest zijn op de
eerste tafelen, die gij gebroken hebt;
en gij zult ze leggen in die kist.

3. Alzoo maakte ik eene kist van
Sittimhout, en hieuw twee steenen
tafelen, als de eerste; en ik klom op
den berg; en de twee tafelen waren in
mijne hand.

4. Toen schreef Hij op de tafelen,
naar het eerste schrift, de Tien Woor-
den, die de HEERE, ten dage der ver-
zameling, op den berg, uit het midden
des vuurs, tot ulieden gesproken had.
En de HEERE gaf ze mij.

5. En ik keerde mij om, en ging af
van den • berg, en leide de tafelen in
de kist, die ik gemaakt had; en aldaar
zijn zü, gelijk als de HEERE mij ge-
boden heeft.

6. En de kinderen Israels «reisden
van Béëroth Bené-Jaakan, [en] Moséra.
Aldaar ^'stierf Aaron, en werd aldaar
begraven; en zijn zoon Eleazar bedien-

de het priesterambt in zijne plaats.
a Num. 33: 30. b Num. 20: 28; 33: 38.

7. Van daar reisden zij naar «Güdgod,
en van Güdgod naar Jótbath, een land
van waterbeken. a Num. 33: 32, 33.

8. Ter zelver tijd scheidde de HEERE
den stam Levi uit, om de Arke des
verbonds des HEEREN te dragen, om
voor het aangezichte des HEEREN te

staan, om Hem te dienen, en om in

zijnen naam te zogenen, tot op dezen
dag.

9. Daarom heeft Levi «geen deel noch
erve met zijne broederen. De HEERE,
die is zijn erfdeel, gelijk als de HEERE
uw God tot hem gesproken heeft.

a Num. 18:^20, 21, enz. Deut. 18: 1.

Ezech. 44: 28.

10. En ik stond op den berg, als de
vorige dagen, «veertig dagen en veertig

nachten. En de HEERE ^verhoorde mij

ook op datzelve maal. De HEERE heeft

u niet willen verderven.
o Deut. 9: 18. Z> Deut. 9: 19.

11. Maar de HEERE zeide tot mij:

Sta iop, ga op de reize, voor het aan-
gezicht des volks ; dat zij inkomen, en
erven het land, dat Ik hunnen vaderen
gezworen heb, hun te geven.

12. Nu dan, Israël, wat eischt de
HEERE uw God van u, dan den HEERE
uwen God te vreezen, in alle zijne we-
gen te wandelen, en Hem lief te heb-

ben, en den HEERE uwen God «te die-

nen, met uw gansche hart en met uwe
gansche ziele,

a Deut. 6: 5. Matth. 22: 37. Luc. 10: 27.

13. Om te houden de geboden des

HEEREN, en zijne inzettingen, die ik

u heden gebiede, u ten goede?
14. Zie, des HEEREN uws Gods is

de hemel, en de hemel der hemelen,
de «aarde, en al wat daarin is.

a Gen. 14: 19. Ps. 24: 1; 115: 16.

15. Alleenlijk heeft de HEERE lust

gehad aan uwe vaderen, om die lief

te hebben; en heeft hun zaad na hen,

uheden, uit alle de volken verkoren,
gelijk het te dezen dage is.

16. Besnijdt dan de voorhuid «uws
harten, en verhardt uwen ^nek niet

meer. a Jer. 4 : 4.

h Ex. 32: 9; 33: 3; 34: 9. Deut. 9: 13.

17. Want de HEERE uw God, die, is

een God der goden, en «Heere der
heeren; die groote, die machtige, en
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die vreeselijke God die ^geen aange-
zicht aanneemt, noch geschenk ont-

vangt; a Openb. 17: 14. b 2 Kron. 19: 6, 7.

Job 34: 19. Hand.] 10: 34. Rom. 2: 11.

Gal. 2: 6. Eph. 6: 9. Col. 3: 25. 1 Petr. 1: 17.

18. Die het recht van den wees en
de weduwe doet, en den vreemdeling
liefheeft, dat Hij hem brood en klee-

ding geve.

19. Daarom zult gijlieden den vreem-
dehng liefhebben, want gij zijt vreem-
delingen geweest in Egypteland.

20. Den HEERE uwen God zult gij

«vreezen, Hem zult gij dienen, en Hem
zult gij ^aanhangen, en bij zijnen naam
zweren. a Deut. 6 : 13. Matth. 4 : 10.

Luc 4 : 8. & Deut. 13 : 4.

21. Hij is uw lof, en Hij is uw God,

die bij u gedaan heeft deze groote en

vreeselijke dingen, die uwe oogen ge-

zien hebben.
22. Uwe vaderen togen af naar Egypte

met «zeventig zielen ; en nu heeft li de

HEERE uw God gesteld ^als de ster-

ren des hemels in menigte.
a Gen. 46 : 27. Ex. 1 : 5. Hand. 7 : 14.

b Gen. 15: 5.

HET XI KAPITTEL.

Daarom zult gij den HEERE uwen God
liefhebben, en gij zult te allen dage
onderhouden zijn bevel, en zijne inzet-

tingen, en zijne rechten, en zijne ge-

boden.
2. En gijlieden zult heden weten, dat

ik niet [spreek] met uwe kinderen, die

het niet weten, en de onderwijzing des
HEEREN uwsGods niet gezien hebben,
zijne grootheid, zijne sterke hand en
zijnen uitgestrekten arm

;

3. Daartoe zijne teekenen en zijne

daden, die Hij in het midden van Egypte
gedaan heeft, aan Pharaö, den koning
van Egypte, en aan zijn gansehe land;

4. En wat Hij gedaan heeft aan het
heir der Egyptenaren, aan zijne paar-

den en aan zijne wagenen; dat Hij de

wateren van de Schelfzee boven hun
aangezicht deed overzwemmen, als zij

ulieden van achteren vervolgden ; en
de HEERE verdeed ze, tot op dezen
dag;

5. En wat Hij ulieden gedaan heeft
in de woestijn, totdat gij gekomen zijt

aan deze plaatse;

6. Daarenboven, wat Hij gedaan heeft

«aan Dathan en aan Abiram, zonen
aan Eliab, den zone Rubens; hoe de
aarde haren mond opdeed, en verslond

ze met hunne huisgezinnen, en hunne
tenten, ja al wat bestond, dathunaan-
ging, in het midden van gansch IsraëL

a Num. 16: 31; 27: 3. Ps. 106; 17.

7. Want het zijn uwe oogen, die ge-

zien hebben al dit groote werk des

HEEREN, dat Hij gedaan heeft.

8. Houdt dan alle geboden, die ik u
heden gebiede; opdat gij gesterkt wordt,

en inkomt, en erft het land, waarhe-
nen gij overtrekt om dat te erven;

9. En opdat gij de dagen verlengt in

het land, dat de HEERE uwen vadereu
gezworen heeft, hun en hunnen zade

te geven; een land, vloeiende van melk
en honig.

10. Want het land, waar gij naar toe

gaat om dat te erven, dat is niet als

Egypteland, van waar gij uitgegaan

zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw zaad,

en bewaterdet met uwen gang, als eenen

kruidhof.

11.' Maar het land, waarhenen gij

overtrekt om dat te erven, is een land

van bergen en van dalen; het drinkt

water bij den regen des hemels;

12. Een land, dat de HEERE uw God
bezorgt. De oogen des HEEREN uws
Gods zijn voortdurend daarop, van het

begin des jaars tot het einde des j aars.

13. En het zal geschieden, zoo gij

naarstiglijk zult "hoeren naar mijne ge-

boden, die Ik u heden gebiede, om den

HEERE uwen God lief te hebben, en

Hem te dienen, met uwe gansche hart,

en met uwe gansche ziele;

14. Zoo zal Ik den regen uws lands

geven te zijner tijd, vroegen regen en

spaden regen, opdat gij uw koren, en

uwen most, en uwe olie inzamelt.

15. En Ik zal kruid geven op uw veld

voor uwe beesten. En gij zult eten en

verzadigd worden.
16. Wacht u zelven, dat ulieder hart

niet verleid worde, dat gij "afwijkt, en

andere goden dient, en u voor die

buigt, a Deut. 8 : 19.

17. Dat de toorn des HEEREN tegen

uheden ontsteke, en Hij den hemel toe-

sluite, dat er geen regen zij, en het

aardrijk zijn gewas niet geve, en gij
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iiaastelijk omkomt van het goede land,

dat II de HEERE geeft.

18. «Legt dan deze mijne woorden in

ilw hart, en in uwe ziele, en bindt ze

tot een teeken op uwe hand, dat zij tot

voorhoofdspanselen zijn tusschen uwe
eogen; a Deut. 6: 6, 8.

19. En «leert die uwen kinderen,

sprekende daarvan als gij in uw huis

zit, en als gij op den weg gaat, en als

gij nederligt, en als gij opstaat;
a öeut. 4: 9; 6: 7.

20. En schrijft ze op de posten uws
Üuizes, en aan uwe poorten;

21. Opdatuwe dagen en de dagen uwer
kinderen, in het land, dat de HEERE
uwen vaderen gezworen heeft hun te

geven, vermenigvuldigen, gelijk de da-

gen des hemels op -de aarde.

22. Wantzoo gij naarstiglijkhoudt alle

deze geboden, die ik u gebiede om die

te doen, den HEERE uwen God lief-

hebbende, wandelende in alle zijne we-
gen, en Hem aanhangende

;

23. Zoo zal de HEERE alle deze vol-

ken voor uw aangezicht uit de bezitting

verdrijven, en gij zult erfelijk bezitten

grooter en machtiger volken, dan gij

zijt.

24. Alle plaatse, «waar uwe voetzool
op treedt, zal de uwe zijn: van de
woestijn en den Libanon, van de rivier,

de rivier Phrath, tot aan de achterste
zee, zal uwe landpale zijn.

a Joz. 1 : 3 ; 14 : 9.

25. Niemand zal voor uw aangezicht
bestaan; de HEERE uw God zal uwen
schrik en uwe vreeze geven over al

het land, waarop gij treden zult, «ge-

lijk als Hij tot u gesproken heeft.
a Ex. 23 : 27.

26. Ziet, ik stelle ulieden heden voor,

zegen en vloek.

27. Den zegen, wanneer gij hooren
zult naar de geboden des HEEREN uws
Gods, die ik u heden gebiede.

28. Maar den vloek, zoo gij niet hoo-
ren zult naar de geboden des HEEREN
iiws Gods, en afwijkt van den weg, dien
ik u heden gebiede, om andere goden
na te wandelen, die gij niet gekend
hebt.

29. En het zal geschieden, als u de
HEERE uw God zal hebben ingebracht
in het land, waar gij naar toe gaat om

dat te erven; «dan zult gij den zegen
uitspreken op den berg Geri'zim, en
^den vloek op den berg E'bal.

a Deut. 27 : 12. Joz. 8 : 33. 5 Deut. 27 : 13.

30. Zijn zij niet aan gene zijde van
den Jordaan, achter den weg van der

zonne ondergang, in het land der Ka-
naanieten, die i-n het vlakke veld wo-
nen, tegenover Gilgal, bij de eikenbos-

schen van More?
31. Want gijlieden zult over den Jor-

daan gaan, dat gij inkomet om te er-

ven het land, dat de HEERE uw God
u geven zal ; en gij zult dat erfelijk

bezitten, en daarin wonen.
32. Neemt dan waar, te doen allede

inzettingen en de rechten, die ik u he-

den voorsteL

HET XII KAPITTEL.

JJit zijn de inzettingen en de rechten,

die gijlieden zult waarnemen om te

doen, in het land, hetwelk u de HEERE,
uwer vaderen God, gegeven heeft, om
dat te erven ; alle de dagen, die gijlie-

den op den aardbodem leeft.

2. «Gij zult ganschelijk vernielen alle

de plaatsen, alwaar de volken, die gij

zult erven, hunne goden gediend hebben;

op de hooge bergen, en op de heuvelen,

en onder allen groenen boom.
a Ex. 34 : 12, 13. Deut. 7 : 5.

3. En gij zult hunne «altaren afwer-

pen, en hunne opgerichte beelden ver-

breken, en hunne bosschen met vuur
verbranden, en de gesnedene beelden

hunner goden nederhouwen; en gij zult

hunnen naam te niete doen, uit die

zelve plaatse. a Richt. 2: 2.

4. Gij zult den HEERE uwen God
alzoo niet doen

;

5. «Maar naar de plaatse, die de
HEERE uw God uit alle uwe stammen
verkiezen zal, om zijnen naam aldaar

te zetten, naar zijne woning zult gü-

lieden vragen, en daarhenen zult gy
komen; a2Kron. 7: 12.

6. En daarhenen zult gijlieden bren-

gen uwe brandofferen, en uwe slacht-

offeren, en uwe tienden, en het hefof-

fer uwer hand, en uwe geloften, en
uwe vrijwillige offeren, en de eerstge-

boorten uwer runderen en uwer scha-

pen.

7. En aldaar zult gijlieden voor het
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aangezichte des HEEREN uws Gods
-eten en vroolijk zijn, gijlieden en uwe
huizen, over alles, waaraan gij uwe
hand geslagen hebt, waarin u de HEERE
uw God gezegend heeft.

8. Gij zult niet doen naar alles, wat
"wij hier heden doen, een ieder al wat
in zijne oogen recht is.

9. Want gij zijt tot nu toe niet ge-

komen in de ruste en in de erfenisse,

die de HEERE uw God u geven zal.

10. Maar gij zult over den Jordaan
gaan, en wonen in het land, dat u de
HEERE uw God zal doen erven ; en
Hij zal u ruste geven van alle uwe
vijanden rondom, en gij zult zeker wo-
nen.

11. Dan zal er eene plaatse zijn, «die

de HEERE uw God verkiezen zal, om
zijnen naam aldaar te doen wonen;
daarhenen zult gij brengen alles, wat
Ik u gebiede : uwe brandofferen, en uwe
slachtofferen, uwe tienden, en het hef-

offer uwer hand, en alle keure uwer
geloften, die gij den HEERE beloven
zult. a 1 Kon. 8 : 29.

12. En gij zult vroolijk zijn voor het
aangezichte des HEEREN uws Gods,
gijlieden, en uwe zonen, en uwe doch-
teren, en uwe dienstknechten, en uwe
dienstmaagden, en de Leviet, die in

uwe poorten is: want hij «heeft geen
•deel noch erve met ulieden.

a Num. 18 ; 20. Deut. 10 : 9 ; 18 : 1.

13. Wacht u, dat gij uwe brandof-
feren niet offert in alle plaatse, die gij

zien zult.

14. Maar in de plaatse, die de HEERE
in éénen uwer stammen zal verkiezen,
daar zult gij uwe brandofferen offeren,

en daar zult gij doen, al wat ik u ge-
biede.

15. Doch naar allen lust uwer ziel

zult gij slachten en vleesch eten, naar
den zegen des HEEREN uws Gods,
dien Hij u geeft, in alle uwe poorten;
de onreine en de reine zal daarvan
eten, als van eene ree, en als van een
hert.

16. «Alleenlijk het bloed zult gijlie-

den niet eten; gij zult het op de aarde
uitgieten als water. a Gen. 9: 4.

Lev. 7. 26; 17: 10. Deut. 15: 23.

17. Gij zult in uwe poorten niet mo-
gen eten de tienden van uw koren, en
van uwen most, en van uwe ohe, noch

de eerstgeboorten uwer runderen en
uwer schapen, noch eenige uwer ge-

loften, die gij zult hebben beloofd, noch
uwe vrijwillige offeren, noch het hef-

offer uwer hand;
18. Maar gij zult dat eten voor het

aangezichte des HEEREN uws Gods,
in de plaatse, die de HEERE uw God
verkiezen zal; gij, en uw zoon, en uwe
dochter, en uw dienstknecht, en uwe
dienstmaagd, en de Leviet, die in uwe
poorten is; en gij zult vroolijk zijn

voor het aangezichte des HEEREN uws
Gods over alles, waaraan gij uwe han-

den geslagen hebt.

19. Wacht u, dat gij den Leviet niet

verlaat, alle uwe dagen in uw land.

20. Wanneer de HEERE uw God
uwe landpale zal gewijd hebben, «ge-

lijk als Hij tot u gesproken heeft, en
gi) zeggen zult: Ik zal vleesch eten;

dewijl uwe ziele lust heeft vleesch te

eten, zoo zult gij vleesch eten, naar
allen lust uwer ziele. a Gen. 28: 13,

Ex. 23: 31. Deut. 11: 24; 19: 8.

21. Zoo de plaatse, die de HEERE
uw God verkiezen zal, om zijnen naam
aldaar te zetten, verre van u zal zijn,

zoo zult gij slachten van uwe runderen
en van uwe schapen, die de HEERE
u gegeven heeft, gelijk als ik u gebo-

den heb ; en gij zult eten in uwe poor-

ten naar allen lust uwer ziele.

22. Doch gelijk als eene ree en een
hert gegeten wordt, alzoo zult gij dat

eten; de onreine en de reine zullen het

te zamen eten.

23. Alleen houd vast, dat gij het

bloed niet eet, want het bloed is de

ziel; daarom zult gij de ziel met het

vleesch niet eten;

24. Gij zult dat niet eten ; op de aarde

zult gij het uitgieten als water.

25. Gij zult dat niet eten; opdat het

u, en uwen kinderen na u, wel ga,

als gij zult gedaan hebben, wat recht

is in de oogen des HEEREN.
26. Doch uwe heilige dingen, die gij

hebben zult, en uwe geloften zult gij

opnemen, en komen tot de plaatse,

die de HEERE verkiezen zal.

27. En gij zult uwe brandofferen,

het vleesch en het bloed, bereiden op
het altaar des HEEREN uws Gods;
en het bloed uwer slachtofferen zal op

het altaar des HEEREN uws Gods wor-
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den uitgegoten; maar het vleesch zult

gij eten.

28. Neem waar en hoor alle deze
woorden, die ik u gebiede, opdat het
u, en uwen kinderen na u, wel ga tot

in eeuwigheid, als gij zult gedaan heb-

ben, wat goed en recht is in de oogen
des HEEREN uws Gods.

29. Wanneer de HEERS uw God
voor uw aangezicht zal hebben uitge-

roeid de volkeren, naar dewelke gij

henengaat, om die erfelijk te bezitten;

en gij die erfelijk zult bezitten, en in

hun land wonen;
30. Wacht u, dat gij niet verstrikt

wordt achter hen, nadat zij voor uw
aangezicht zullen verdelgd zijn, en dat
gij niet vraagt naar hunne goden, zeg-

gende; Gelijk als deze volken hunne
goden gediend hebben, alzoo zal ik ook
doen.

31. Gij zult alzoo niet doen den
HEERE uwen God . want al wat den
HEERE een gruwel is, dat Hij haat,
hebben zij hunnen goden gedaan : want
zij hebben ook hunne zonen en hunne
dochteren met vuur hunnen goden ver-

brand.
32. Al dit woord, hetwelk ik ulie-

den gebiede, zult gij waarnemen om te

doen ; «gij zult daar niet toedoen, en
daarvan niet afdoen. a Deut. 4: 2.

Spr. 30: 6. Openb. 22: 18.

HET XIII KAPITTEL.

Wanneer een profeet, of aroomen-
droomer, in het midden van u zal op-
staan, en u geven een teeken of won-
der;

2. En dat teeken of dat wonder komt,
dat hij tot u gesproken had, zeggende*
Laat ons andere goden, die gij niet
gekend hebt, navolgen en hen dienen

;

3. Gij zult naar de woorden van dien
profeet, of naar dien droomendroomer
niet hooren; want de HEERE uw God
verzoekt ulieden [hierin], om te weten,
of gij den HEERE uwen God liefhebt
met uw gansche hart en met uwe
gansche ziele.

4. Den HEERE uwen God zult gü
navolgen, en Hem vreezen, en zijne
geboden zult gij houden, en zijner stem-
me gehoorzaam zijn, «en Hem' dienen
en Hem aanhangen. a Deut. lO: 20.

5. En diezelve profeet, of droomen-
droomer, zal «gedood worden; want hij

heeft [tot] eenen afval gesproken tegen
den HEERE uwen God, die ulieden uit

Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit

den diensthuize verlost, om u af te

drijven van den weg, dien u de HEERE
uw God geboden heeft, om daarin te

wandelen Zoo zult gij het booze uit

het midden van u wegdoen.
a Deut. 18: 20. Jer. 14: 15,

6. Wanneer uw «broeder, uwer moe-
der zoon, of uw zoon, of uwe dochter^
of de vrouwe van uwen schoot, of uw
vriend, die als uwe ziel is, u zal aan-
porren, in het heimelijke zeggende:
Laat ons gaan, en dienen andere go-

den; die gij met gekend hebt, gij noch
uwe vaderen; a Deut. 17: 2.

7. Van de goden der volken , die ron-

dom u zijn, nabij u, of verre van u,

van het eene einde der aarde tot aan
het andere einde der aarde;

8. Zoo zult gij hem niet ter wille
zijn, en naar hem niet hooren; ook
zal uw oog hem niet verschoonen, en
gij zult u met ontfermen, noch hem
verbergen.

9. Maar gij zult hem zekerlijk dood-
slaan. «Uwe hand zal het eerst tegen
hem zijn, om hem te dooden, en daar-

na de hand des ganschen volks.
a Deut. 17:7.

10. En gij zult hem met steenen
steenigen, dat hij sterve; want hij heeft

u gezocht af te drijven van den HEE-
RE uwen God, die u uit Egypteland,
uit den diensthuize, uitgevoerd heeft.

11. Opdat «gansch Israël het hoore
en vreeze, en niet voortvare te doen
naar dit booze stuk in het midden van u.

a Deut. 17: 13.

12. "Wanneer gij van ééne uwer ste-

den, die de HEÈRE uw God u geeft,

om aldaar te wonen, zult hooren zeg-

gen:
13. Er zijn mannen, Belials kinderen,

uit het midden van u uitgegaan, en
hebben de inwoners hunner stad aan-
gedreven, zeggende: Laat ons gaan, en
dienen andere goden, die gij niet ge-

kend hebt;

14. Zoo zult gij onderzoeken, en na-

speuren, en wel navragen; en zie, het
is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een
gruwel is in het midden van u gedaan ;

''
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15. Zoo zult gij de inwoners derzelve

stad ganschelijk slaan met de scherpte

des zwaards, verbannende haar, en

alles wat daarin is, ook hare beesten,

met de scherpte des zwaards.

16. En al haren roof zult gij verza-

melen in het midden van hare straat,

en den HEERE uwen God die staden
al haren roof ganschelijk met vuur
verbranden; en zij zal een puinhoop
zijn eeuwiglij k, zij zal niet weder ge-

bouwd worden,
17. Ook zal er niets van het ver-

bannene aan uwe hand kleven, opdat

de HEERE zich wende van de hitte

zijns toorns, en u geve barmhartigheid,

en zich uwer erbarme, en u vermenig-

vuldige, gelijk als Hij uwen vaderen

gezworen heeft;

18. Wanneer gij der stemme des

HEEREN uws Gods zult gehoorzaam
zijn, om te houden alle zijne geboden,

die ik u heden gebiede, om te doen wat
recht is in de oogen des HEEREN uws
Gods.

HET XIV KAPITTEL.

(jijlieden zijt kinderen des HEEREN
uws Gods; gij zult uzelven niet «snij-

den, noch kaalheid maken tusschen
uwe oogen, over eenen doode.

a Lev. 19: 27, 28; 21: 5.

2. Want gij zijt «een heilig volk den
HEERE uwen God, en u heeft de HEE-
RE verkoren, om Hem tot een volk
des eigendoms te zijn, uit alle 'de vol-

ken, die op den aardbodem zijn.

a Deut. 7: 6; 26: 18.

3. Gij zult geenen gruwel eten.

4. «Dit zijn de beesten, die gijlieden

eten zult: een rund, klein vee der
schapen, en klein vee der geiten;

a Lev. 11 : 2, enz.

5. Een hert, en eene ree, en een buf-

fel, en een steenbok, en een das, en
een wilde os, en eene gems.

6. Alle beesten, die de klauwen ver-

deelen, en de klove in twee klauwen
klieven, [en] herkauwen onder de bees-

ten, die zult gij eten.

7. Maar deze zult gij niet eten, van
degenen, die [alleen] herkauwen, of van
degenen, die ^den gekloofden klauw
[alleen] verdeelen: den kemel, en den
haas, en het konijn; want deze her-

kauwen wel, maar zij verdeelen den

klaaw niet; onrein zullen zij ulieden

zijn.

8. Ook het varken, want dat verdeelt

zijnen klauw wel, maar het herkauwt

niet; onrein zal het ulieden zijn. Van
hun vleesch zult gü niet eten, en hun
dood aas zult gij niet aanroeren.

9. Dit zult gij eten van alles, wat in

de w-ateren is: al wat vinnen en schub-

ben heeft, zult gij eten.

10. Maar al wat geene vinnen en

schubben heeft, zult gij niet eten; het

zal ulieden onrein zijn.

11. Allen reinen vogel zult gij eten.

12. Maar deze zijn het, van dewelke

gij niet zult eten : de arend, en de ha-

vik, en de zeearend,

13. En de wouw, en de kraai, en de

gier, naar zijnen aard;

14. En alle raaf, naar haren aard;

15. En de struis, en de nachtuil, en

de koekoek, en de sperwer, naar zijnen

aard;

16. En de steenuil, en de schuifuit,

en de kauw,
17. En de roerdomp, en de pelikaan,

en het duikertje,

18 En de ooievaar, en de reiger, naar

zijnen aard; en de hop, en de vleder-

muis;
, ,,

19. Ook al het kruipend gevogelte,

dat zal ulieden onrein zijn; zij zullen

niet gegeten worden-.
__

20. Al het rein gevogelte zult gij eten.

21 Gij zult geen dood aas eten. Den

vreemdeling, die in uwe poorten is

zult gij het geven, dat hij het ete, of

verkoop het den vreemde; wantgijzijt

een heilig volk den HEERE uwen God.

Gij zult het «boksken niet koken m
zijns moeders melk. a Ex. 23: 19; 34: 26.

22. Gij zult getrouwelijk vertienen al

het 'inkomen uws zaads, dat elk jaar

van het veld voortkomt.

23 «En voor het aangezichte des

HEEREN uws Gods, ter plaatse, die Hij

verkiezen zal, om zijnen naam aldaar

te doen wonen, zult gij eten de tien-

den van uw koren, van uwen most,

en van uwe olie, en de eerstgeboorten

uwer runderen en uwer schapen; op-

dat gij den HEERE uwen God le&rt

vreezen alle dagen. a Deut. i2: n, is-

24. Wanneer dan nog des weegs voor

8
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u te veel zal zijn, dat gij zulks niet

zoudt kunnen henendragen, omdat de

plaatse te verre van u zal zijn, die de

HEERE uw God verkiezen zal, om zij-

nen naam aldaar te stellen ; wanneer
u de HEERE uw God zal gezegend
hebben

;

25. Zoo maak het te gelde, en bind
het geld in uwe hand, en ga naar de

plaatse, die de HEERE uw God ver-

kiezen zal;

26. En geef dat «geld voor alles, wat
uwe ziele gelust, voor runderen, en
voor schapen, en voor wijn, en voor

sterken drank, en voor alles, wat uwe
ziele van u begeeren zal, en eet aldaar

voor het aangezichte des HEEREN uws
Gods, en wees vroolijk, gij en uw huis.

a Matth. 21 : 12.

27. Maar den Leviet, die in uwe poor-

ten is, dien zult gij niet laten varen
;

want hij heeft geen «deel noch erve

met U. ö Num. 18: 20, 24. Deut. 10: 9;

12: 12; 18: 1, 2; 26: 12.

28. Ten einde van driejaren zult gij

voortbrengen alle tienden van uw in-

komen, in hetzelve jaar, en gij zult ze

wegleggen in uwe poorten:

29. Zoo zal komen de Leviet, dewijl

hij geen deel noch erve met u heeft,

en de vreemdeling, en de wees en de

weduwe, die in uwe poorten zijn, èn

zullen eten en verzadigd worden ; op-

dat u de HEERE,. uw God zegene in

alle werk uwer hand, dat gij doen
zult.

HET XV KAPITTEL.

len einde vanzeven jaren zult gij eene
vrijlating maken. « Ex. 21 : 2. Jer. 34

:
14.

2. Dit nu is de zake der vrijlating,

dat ieder schiüdheer, die zijnen naaste

zal geleend hebben, vrijlate. Hij zal

zijnen naaste of zijnen broeder niet

manen, dewijl men den HEERE eene
vrijlating heeft uitgeroepen.

3. Den vreemde zult gij manen; maar
wat gij bij uwen broeder hebt, zal uwe
hand vrijlaten;

4. Alleenlijk, omdat er geen bedelaar

onder u zal zijn; want de HEERE zal

u overvloediglijk zegenen in het land,

dat u de HEERE uw God ten erve zal

geven, om het erfelijk te bezitten.

5. Indien gij slechts der stemme des

HEEREX uws Gods vlijtiglijk zult ge-
hoorzamen, dat gij waarneemt te doen
alle deze geboden, die ik u heden ge-
biede.

6. Want de HEERE uw God zal u
zegenen, gelijk als Hij tot u heeft gespro-
ken. Zoo «zult gij aan vele volken leenen,
maar gij zult niet ontleenen ; en gij zult
over vele volken heerschen, maar overu
zullen zij niet heerschen. « Deut. 28 : 12.

7. Wanneer er onder u een arme zal

zijn, een uit uwe broederen, in eene
uwer poorten, in uw land, dat de
HEERE uw God u geven zal, zoo zult
gij uw hart niet verharden, noch uwe
hand toesluiten voor uwen broeder, die*

arm is;

8. Maar gij zult hem uwe hand milde-
lijk opendoen, en zult hem rijkelijk

leenen, genoeg voor zijn gebrek, dat
hem ontbreekt.

9. Wacht u, dat in uw hart geen
Bélials woord zij, om te zeggen : Het
zevende jaar, het jaar der vrijla-

ting naakt ; dat uw oog boos zij tegen
uwen broeder, die arm is, en dat gij

hem niet gevet; en hij over u roepe
tot den HEERE, en zonde in u zij.

10. «Gij zult hem mildelijk geven,
en uw hart zal niet boos zijn, als gij

hem geeft : want om dezer zake wille

zal u de HEERE uw God zegenen in

al uw werk, en in alles, waaraan gij

uwe hand slaat. «Matth. 5: 42. Luk. 6: 35.

11. Want «de arme zal niet ophou-
den uit het midden des lands ; daarom
gebiede ik u, zeggende : Gij zult uwe
hand mildelijk opendoen aan uwen
broeder, aan uwe bedrukten en aan
uwe armen in uw land.

a Matth. 26: 11. Joh. 12: S.

12. «Wanneer uw broeder, een He-
breër of eene Hebreïnne, aan u verkocht
zal zijn, zoo zal hij u zes jaren dienen;

maar in het zevende jaar zult gij hem
vrij van u laten gaan.

a Ex. 21 : 2. Jer. 34 : 14.

13. En als gij hem vrij van u gaan
laat, zoo zult gij hem niet ledig laten

gaan.
14. Gij zult hem rijkelijk opleggen

van uwe kudde, en van uwen dorsch-

vloer, en van uwe wijnpers ; waarin u
de HEERE uw God gezegend heeft,

daarvan zult g\] hem geven.

15. En gij zult gedenken, dat gij een
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dienstknecht in Egyptelancl geweest
zijt, en dat u de HEERE uw God ver-

lost heeft; daarom gebiede ik u heden
deze zake.

16. Maar het zal geschieden, als hij

tot u zeggen zal: Ik zal niet van u uit-

gaan ; omdat hij u en uw huis liefheeft,

dewijl het hem wel bij u is
;

17. Zoo zult gij «eenen priem nemen,
en steken in zijn oor en in de deur, en hij

zal eeuwiglij k uw dienstknecht zijn ; en
uwe dienstmaagd zult gij ook alzoo

doen. a Ex. 21: 6.

18. Het zal niet hard zijn in uwe
oogen, als gij hem vrij van u gaan laat:

want [als] een dubbel-loons-dag-looner

heeft hij u zes jaren gediend; zoo zal

u de HEERE uw God zegenen in alles

wat gij doen zult.

19. «Al het eerstgeborene, dat onder
nwe runderen en onder uwe schapen zal

geboren worden, zijnde een manneken,
zult gij den HEERE uwen God heiligen;

gij zult niet arbeiden met den eerstgebo-

rene van uw rund, noch den eerstgebo-

rene uwer schapen scheren, a Ex. i3 : 2;

22 : 29; 34 : 19. Lev. 27 : 26. Num. 3 : 13.

20. Voor het aangezichte des HEE-
REN uws Gods zult gij ze jaar op jaar
eten in de plaatse, die de HEERE zal

verkiezen, gij en uw huis.

21. «Doch als eenig gebrek daaraan
zal zijn, hetzij mank of blind, [o/"] eenig
kwaad gebrek, zoo zult gij het den
HEERE uwen God niet offeren

;

a Lev. 22 : 20. Deut. 17 : 1.

22. In uwe poorten zult gij het eten ;

de onreine en de reine te zamen, als

eene ree, en als een hert.

23. «Zijn bloed alleen zult gij niet
eten; gij zult het op de aarde uitgie-

ten als water. a Deut. 12 : 16, 23.

HET XVI KAPITTEL.

JNeem waar de maand Abïb, dat gij

den HEERE uwen God «Paschen houdt;
want in de maand Abïb heeft u de
HEERE uw God uit Egypteland uitge-
voerd, bij nacht. a Ex. 12:2. Lev. 23: 5.

Num. 9 : 1 ; 28 : 16.

2. Dan zult gij den HEERE, uwen
God, het Pascha slachten, schapen en
runderen, in de plaatse, die de HEERE
verkiezen zal, om zijnen naam aldaar
te doen wonen.

3. Gij zult «niets gedeesemds daarop
eten; zeven dagen zult gij ongezuurde-
[brooden] daarop eten, een brood der
ellende (want in der haast zijt gij uit

Egypteland uitgetogen), opdat gij ge-

denkt aan den dag uws uittrekkens
uit Egypteland, alle de dagen uws levens.

a Ex. 12 : 19 ; 34 : 18.

4. Er zal bij u in zeven dagen geen
zuurdeeg gezien worden in eenige uwer
landpalen; ook zal «van het vleesch,

dat gij aan den avond aan den eersten
dag geslacht zult hebben, niets tot den
morgen overnachten. a Ex. 12 ; 10.

5. Gij zult het Pascha niet mogen
slachten in eene uwer poorten, die de
HEERE uw God u geeft.

6. Maar aan de plaatse, die de HEERE
uw God verkiezen zal, om [c?a«r] zijnen
naam te doen wonen, aldaar zult gij

het Pascha slachten aan den avond,
als de zonne ondergaat, ter bestemder
tijd uws uittrekkens uit Egypte.

7. Dan zult gij het koken en eten in

de plaatse, die de HEERE uw God ver-

kiezen zal. Daarna zult gij u des mor-
gens keeren, en henengaan naar uwe
tenten.

8. Zes dagen zult gij ongezuurde
[brooden] eten; en aan den zevenden
dag is een verbods[da^] den HEERE
uwen God ;

[dan] zult gij geen werk
doen.

9. «Zeven weken zult gij u tellen;

van dat men [met] de sikkel begint in

het staande koren, zult gij de zeven
weken beginnen te tellen.

a Ex. 23 : 16. Lev. 23 : 15. Num. 28 : 26.

10. Daarna zult gij den HEERE uwen
God het feest der weken houden ; het

zal eene vrijwillige schatting uwer hand
zijn, dat gij geven zult, naar dat u de
HEERE uw God zal gezegend hebben.

11. En gij zult vroolijk zijn voor het

aangezichte des HEEREN uws Gods,

gij, en uw zoon, en uwe dochter, en
uw dienstknecht, en uwe dienstmaagd,

en de Leviet, die in uwe poorten is, en
de vreemdeling, en de wees, en de we-
duwe, die in het midden van u zijn;

in de plaatse, die de HEERE uw God
zal verkiezen, om zijnen naam aldaar

te doen wonen.
12. En gij zult gedenken, dat gij een

dienstknecht geweest zijt in Egypte;;
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en gij zult deze inzettingen houden en
doen.

13. «Het feest der Loofhutten zult

gij u zeven dagen houden, als gij zult

hebben ingezameld van uwen dorsch-

vloer en van uwe wijnpers, a Ex. 23: i6.

Lev. 23: 34.

14. En gij zult vroolijk zijn op uw
feest, gij, en uw zoon, en uwe dochter,

enuw dienstknecht, en uwe dienstmaagd,
en de Leviet, en de vreemdeling, en de
wees, en de weduwe, die in uwe poorten
zijn.

15. Zeven dagen zult gij den HEERE
uwen God feest houden, in de plaatse,

die de HEERE verkiezen zal : want de
HEERE uw God zal u zegenen in al

uw inkomen, en in al het werk uwer
handen ; daarom zult gij immers vroo-

lijk zijn.

16. «Driemaal in het jaar zal alles,

wat mannelijk onder u is, voorhetaan-
gezichte des HEEREN uws Gods ver-

schijnen, in de plaatse, die Hij verkie-

zen zal: op het feest der ongezuurde
[brooden], en op het feest der weken,
en op het feest der Loofhutten; ^maar
het zal niet ledig voor het aangezichte
des HEEREN verschijnen.

a Ex. 23: 17; 34: 23. b Ex. 23: 15.

17. Een ieder naar de gave zijner

hand, naar den zegen des HEEREN
uws Gods, dien Hij u gegeven heeft.

18. Rechters en ambtlieden zult gij

u stellen in alle uwe poorten, die de
HEERE uw God u geven zal, onder
uwe stammen ; dat zij het volk richten

met een gerichte der gerechtigheid.

19. Gij zult het gerichte niet buigen,
gij zult «het aangezicht niet kennen;
ook zult gij %een geschenk nemen;
want het geschenk verblindt de oogen
der wijzen, en verkeert de woorden der
rechtvaardigen a Lev. i9: 15.

Deut. 1: 17. b Ex. 23: 8.

20. Gerechtigheid, gerechtigheid zult

gij najagen; opdat gij leeft, en erfelijk

bezit het land, dat u de HEERE uw
God geven zal.

21. Gij zult u geen bosch planten
van eenig geboomte, bij het altaar des
HEEREN uws Gods, dat gij u maken
zult.

22. Ook zult gij u geen opgericht
beeld stellen, hetwelk de HEERE uw
God haat.

HET XVII KAPITTEL.

(jij zult den HEERE uwen God geen
rund of klein vee offeren, waar «een
gebrek aan zij, [o/"] eenig kwaad; want
dat is den HEERE uwen God een
gruwel. a Lev. 22: 20. enz, Deut. 15: 2L

2. «Wanneer in het midden van u,

in eene uwer poorten, die de HEERE
uw God u geeft, een man of vrouw
gevonden zal worden, die doen zal, dat
kwaad is in de oogen des HEEREN uws
Gods, overtredende zijn verbond;

a Deut. 13: 6,

3. Dat hij henengaat, en dient ande-
re goden, en buigt zich voor die, of
voor de zon, of voor de maan, of voor
het gansche heir des hemels, hetwelk
ik niet geboden heb;

4. En het wordt u aangezegd, en gij

hoort het; zoo zult gij het wel onder-
zoeken; en zie, het is de waarheid, de
zaak is zeker, zulk een gruwel is in

Israël gedaan
;

5. Zoo zult gij dien man of die vrouw,
die ditzelve booze stuk gedaan hebben,
tot uwe poorten uitbrengen; dien man,
[zeg ik], of die vrouw; en gij zult ze

met steenen steenigen, dat zij sterven.

6. «Op den mond van twee getui-

gen, of drie getuigen, zal hij gedood
worden, die sterven zal; op den mond
eens eenigen getuigen zal hij niet ge-

dood worden. « Num. 35: 30,

Deut. 19: 15. Matth. 18: 16.

2 Cor. 13: 1. Hebr. 10: 28.

7. «De hand der getuigen zal eerst

tegen hem zijn, om hem te dooden,

en daarna de hand des ganschen volks.

Zoo zult gij het booze uit het midden
van U wegdoen. a Deut. 13: 9.

8. Wanneer eene zaak aan het ge-

richt «voor u te zwaar zal zijn, tus-

schen bloed en bloed, tusschen rechts-

handel en rechtshandel, tusschen plage

en plage, zijnde twistzaken in uwe
poorten, zoo zult gij u opmaken en
opgaan naar de plaatse, die de HEE-
RE uw God verkiezen zal;

a 2 Kron. 19: 10. Mal. 2: 7.

9. En gij zult komen tot de Levieti- l

sche priesters, en tot den rechter, die -

in die dagen zijn zal; en gij zult on-

dervragen, en zij zullen u de zake des

rechts aanzeggen.
10. En gij zult doen naar het bevel
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des woords, dat zij ii zullen aanzeg-

gen, van diezelve plaatse, die de HEERE-
verkiezen zal, en gij zult waarnemen te

doen naar alles, dat zij u zuMen leeren. -

11. Naar het bevel der wet, die zij

u zullen leeren, en naar het oordeel,

dat zij u zullen zeggen, zult gij doen.

Gij zult niet afwijken van het woord,

dat zij u zullen aanzeggen, ter rechter-

of ter linkerhand.
12. De man nu, die trotschelijk han-

delen zal, dat hij niet hoore naar den
priester, dewelke staat om aldaar den
HEERE uwen God te dienen, of naar

den rechter, dezelve man zal ster-

ven, en gij zult het booze uit Israël

wegdoen;
13. Dat het al dat volk hoore en

vreeze, en niet meer trotschelijk handele.

14. Wanneer gij zult gekomen zijn

in het land, dat u de HEERE uw God
geeft, en gij dat erfelijk zult bezitten

,en daarin wonen; en gij zeggen zult:

Ik zal eenen koning over mij stellen,

als alle de volken, die rondom mij zijn;

15. Zoo zult gij ganschelijk tot ko-

ning over u stellen, dien de HEERE uw
God verkiezen zal. Uit het midden uwer
broederen zult gij eenen koning over
u stellen; gij zult niet vermogen over
11 te zetten eenen vreemden man, die

uw broeder niet zij.

16. Maar hij zal voor zich de paar-

den niet vermenigvuldigen, en het volk
niet doen wederkeeren naar Egypte,
om paarden te vermenigvuldigen; de-

wijl de HEERE ulieden gezegd heeft:
Gij zult voortaan niet wederkeeren door
dezen weg.

17. Ook zal hij voor zich de vrou-
wen niet vermenigvuldigen, opdat zijn

hart niet afwijke. Hij zal ook voor
zich geen zilver en goud zeer verme-
nigvuldigen.

18. Voorts zal het geschieden, als hij

op den stoel zijns koninkrijks zal zit-

ten, zoo zal hij zich een dubbel van
deze wet afschrijven in een boek, uit
[hetgene dat] voor het aangezicht der
Levietische priesteren is.

19. En het zal biJ hem zijn, en hij

zal daarin lezen alle de dagen zijns
levens; opdat hij den HEERE zijnen
God leere vreezen, om te bewaren alle
de woorden dezer wet en deze inzet-
tingen, om die te doen;

20. Dat zijn hart zich niet verheffe

boven zijne broederen, en dat hij niet

afwijke van het gebod, ter rechter- of

ter hnkerhand; opdat hij de dagen
verlenge in zijn koninkrijk, hij en zijne

zonen, in het midden van Israël.

HET XVIII KAPITTEL.

De Levietische priesteren, de gansciie

stam van Levi, zullen geen deel noch
erve hebben met Israël ; «de vuuroffers
des HEEREN en zijn erfdeel zullen zij

eten. a Num. 18: 20.

Deut. 10: 9. 1 Cor. 9: 13.

2. Daarom zal hij geen erfdeel heb-

ben in het midden zijner broederen;
«de HEERE is zijn erfdeel, gelijk als

Hij tot hem gesproken heeft.
a Num. 18: 20. enz.

Deut. 10: 9. Ezech. 44: 28.

3. Dit nu zal der priesteren recht

zijn van den volke, van hen, die eene
offerande offeren, hetzij een rund, of

stuk klein vee; dat hij den priester zal

geven den schouder, en beide kinne-

bakken, en de pens.

4. De eerstelingen van uw koren, van
uwen most en van uwe olie, en de
eerstelingen van de beschering uwer
schapen zult gij hem geven.

5. Want de HEERE uw God heeft

hem uit alle uwe stammen verkoren,

dat hij sta om te dienen in den naam
des HEEREN, hij en zijne zonen, te

allen dage.

6. Voorts wanneer een Leviet zal

komen uit eene uwer poorten, uit

gansch Israël, alwaar hij woont, en
hij komt naar alle begeerte zijner ziele,

tot de plaatse, die de HEERE zal heb-

ben verkoren,
7. En hij dienen zal in den naam

des HEERÉN zijns Gods, als alle zijne

broederen, de Levieten, die aldaar voor
het aangezichte des HEEREN staan;

8. Zoo zullen zij een gelijk deel

eten, boven zijne verkoopingen bij de
vaderen.

9. Wanneer gij komt in het land, dat

de HEERE uw God u geven zal, zoo

zult gij niet leeren te doen naar de
gruwelen van die volkeren.

10. Onder u zal niet gevonden wor-

den, «die zijnen zoon of zijne dochter

door het vuur doet doorgaan, ^diemet
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waarzeggerijen omgaat, een guichelaar,

of; die op vogelgeschrei acht geeft, of

tOOVenaar, a Lev. 18: 21.

b Lev. 20: 27. 1 Sam. 28: 7. Jes. 8: lU.

11. Of een bezweerder, die met be-

zwering omgaat, of die eenen waar-
zeggenden geest vraagt, of een duivels-

kunstenaar, of die de dooden vraagt.

12. Want al wie zulks doet, is den
HEERE een gruwel; en om dezer gru-

welen wille verdrijft ze de HEERE
uw God voor uw aangezicht uit de be-

zitting.

13. Oprecht zult gij zijn met den
HEERE uwen God.

14. Want deze volken, die gij zult

erven, hooren naar guichelaars en waar-
zeggers; maar u aangaande, de HEE-
RE uw God heeft u zulks niet toege-

laten.

15. «Eenen Profeet, uit het midden
van u, uit uwe broederen, als mij, zal

u de HEERE uw God verwekken;
naar hem zult gij hooren.

a Joh. 1: 46. Hand. 3: 22; 7: 37.

16. Naar alles, wat gij van den HEE-
RE uwen God aan Horeb, ten dage der

verzameling, geëischt hebt, zeggende:
«Ik zal niet voortvaren te hooren de

stemme des HEEREN mijns Gods, en
ditzelve groote vuur zal ik niet meer
zien, dat ik niet sterve. a Ex. 20: 19.

Deut. 5: 25. Hebr. 12: 19.

17. Toen zeide de HEERE tot mij:

Het is goed, wat zij gesproken hebben.

18. Eenen Profeet zal Ik hun ver-

wekken uit het midden hunner broe-

deren, als u; en Ik zal mijne woorden
in zijnen mond geven, «en hij zal tot

hen spreken alles, wat Ik hem gebie-

den zal. a Joh. 4: 25.

19. En het zal geschieden, de man,
•die niet zal hooren naar mijne woor-

den, die hij in mijnen naam zal spre-

ken, van dien zal Ik het zoeken.

20. Maar «de profeet, die hoogmoe-
diglijk zal handelen, sprekende een

woord in mijnen naam, hetwelk Ik

hem niet geboden heb te spreken, of

die spreken zal in den naam van an-

dere goden, dezelve profeet zal sterven.
a Deut. 13: 5. Jer. 14: 14.

21. Zoo gij dan in uw hart zoudt

mogen zeggen: Hoe zullen wij het

woord kennen, dat de HEERE niet ge-

sproken heeft?

22. Wanneer die profeet in den naam
des HEEREN zal hebben gesproken, en
dat woord geschiedt niet, en komt niet

;

dat is het woord, dat de HEERE niet

gesproken heeft ; door trotschhéid heeft
die profeet dat gesproken; gij zult voor
hem niet vreezen.

HET XIX KAPITTEL.

W.anneer de HEERE uw God de vol-

ken zal hebben uitgeroeid, welker land
de HEERE uw God u geven zal, en gij

die erfelijk zult bezitten, en in hunne
steden en in hunne huizen wonen;

2. «Zoo zult gij u drie steden uit-

scheiden, in het midden van uw land,

hetwelk de HEERE uw God u geven
zal, om dat erfelijk te bezitten.

aËx. 21: 13. Num. 35: 9, enz. Joz. 20: 2.

3. Gij zult u den weg bereiden, en
de pale uws lands, dat u de HEERE
uw God zal doen erven, in drieën dea-

len. Dit nu zal zijn, opdat ieder dood-

slager daarhenen vliede.

4. En dit zij de zake des doodslagere,

die daarhenen vlieden zal, dat hij leve:

aDie zijnen naaste zal geslagen hebben
door onwetendheid, dien hij toch van
gisteren [en] eergisteren niet haatte :

a Ex. 21: 13. Deut. 4: 41, 42.

5. Als, dewelke met zijnen naaste in

het bosch zal zijn gegaan, om hout te

houwen, en zijne hand met de bijl

wordt aangedreven, om hout af te hou-

wen, en het ijzer schiet af van den
steel, en treft zijnen naaste, dat hij

sterft; die zal in eene dezer steden vluch-

ten, en leven;

6. Opdat de bloedwreker den dood-

slager niet najage, als zijn hart verhit

is, en hem achterhale, omdat de weg
te verre zoude zijn, en hem sla aan
het leven; zoo toch geen oordeel des

doods aan hem- is, wam hij haatte

hem niet van gisteren [en] eergisteren.

7. Daarom gebiede ik u zeggende : Gij

zult u drie steden uitscheiden.

8. En indien de HEERE uw God uwe
landpale zal verwijden, gelijk als Hij

uwen vaderen gezworen heeft, en u al

dat land geven zal, hetwelk Hij uwen
vaderen te geven «gesproken heeft;

a Gen. 28: 13. Deut. 12: 20.

9. (Wanneer gij al ditzelve gebod zult

waarnemen, om dat te doen, hetgene-
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ik u heden gebiede, den HEERE uwen
God liefhebbende en alle dagen in zijne

wegen wandelende) zoo zult gij u «nog
drie steden toedoen tot deze drie;

a Joz. 20: 7.

10. Opdat het bloed des onschuldigen
niet vergoten worde in het midden van
uw land, dat u de HEERE uw God ten
erve geeft, en bloedschulden op u zou-

den zijn.

11. Maar «wanneer er iemand zijn

zal, die zijnen naaste haat, en hem la-

gen legt, en staat tegen hem op, en
slaat hem aan het leven, dat hij sterft,

en vliedt tot eene van die steden;
o Gen. 9: 6. Ex. 21: 12, 14. Lev. 24: 17.

Num. 35: 16.

12. Zoo zullen de oudsten zijner stad

zenden, en nemen hem van daar, en zij

zullen hem in de hand des bloedwre-
kers geven, dat hij sterve.

13. Uw oog zal hem niet verschoonen,
maar gij zult het bloed des onschuldi-

gen uit Israël wegdoen, dat het u wel ga.

14. «Gij zult uws naasten land pale
niet verzetten, die de voorvaderen ge-

paald hebben, in uw erfdeel, dat gij

erven zult, in het land, hetwelk u de
HEERE uw God geeft, om dat erfelijk

te bezitten. a Spr. 22: 23.

15. «Een eenig getuige zal tegen nie-

mand opstaan over eenige ongerechtig-
heid of over eenige zonde, van alle

zonde, die hij zoude mogen zondigen;
^op den mond van twee getuigen, of
op den mond van drie getuigen, zal de
zaak bestaan, a Num. 35: 30. Deut. 17: 6.

Matth. 18: 16. h Deut. 17: 6. Joh. 8: ^7.

2Cor. 13: 1. Hebr. 10: 28.

16. Wanneer een wrevelig getuige
tegen iemand zal opstaan, om eene af-

wijking tegen hem te betuigen;
17. Zoo zullen die twee mannen,

welke den twist hebben, staan voor
het aangezichte des HEEREX, voor het
aangezichte der priesteren en der rech-
teren, die in diezelve dagen zullen zijn

;

18. En de rechters zullen wel onder-
zoeken

; en zie, de getuige is een valsch
getuige, hij heeft valschheid betuigd
tegen zijnen broeder;

19. «Zoo zult gijlieden hem doen, ge-
lijk als hij zijnen broeder dacht te doen.
Alzoo zult gij het booze uit het midden
van u wegdoen; « Spr. 19: 5.

20. Dat de overgeblevenen het hooren,
/

en vreezen, en niet voortvaren meer
te doen naar dit booze stuk, in het
midden van u.

21. En uw oog zal niet verschoonen;
i'ziel om ziel, oog om oog, tand om
tand, hand om hand, voet om voet.

a Ex. 21: 23. Lev. 24: 20. Matth. 5: 38.

HET XX KAPITTEL.

Wanneer gij zult uittrekken tot den
strijd tegen uwe vijanden, en zult zien

paarden en wagen en, een volk, meerder
dan gij, zoo zult .gij voor hen niet vree-

zen; want de HEERE uw God is met
u, die u uit Egypteland heeft opge-
voerd.

2. En het zal geschieden, als gijlieden

tot den strijd nadert, zoo zal de pries-

ter toetreden, en tot het volk spreken,
3. En tot hen zeggen: Hoor, Israël,

gijlieden zijt heden na aan den strijd

tegen uwe vijanden. Uw hart worde
niet week, vreest niet, en beeft niet,

en verschrikt niet voor hun aangezicht.

4. Want het is de HEERE uw God,
die met u gaat, om voor u te strijden

tegen uwe vijanden, om u te verlossen.

5. Dan zullen de ambtlieden tot den
volke spreken, zeggende: Wie is de
man, die een nieuw huis heeft- gebouwd,
en het niet heeft ingewijd? Die ga he-

nen en keere weder naar zijn huis;

opdat hij niet misschien sterve in den
strijd, en iemand anders dat inwijde.

6. En wie is de man, die eeuen wijn-

gaard geplant heeft, «en zijne vrucht
niet heeft genoten? Die ga henen en
keere weder naar zijn huis; opdat hij

niet misschien in den strijd sterve, en
iemand anders die geniete.

a Lev. 19: 23, 24, 25.

7. En wie is de man, «die eene vrouw
ondertrouwd heeft, en ze niet [tot zich]

heeft genomen ? Die ga henen en keere

weder naar zijn huis; opdat hij niet

misschien in den strijd sterve, en een
ander man haar neme. a Deut. 24: 5.

8. Daarna zullen de' ambtlieden voort-

varen te spreken tot den volke, en zeg-

gen: «Wie is de man, die vreesachtig

en week van hart is ? Die ga henen en
keere weder naar zijn huis; opdat het

hart zijner broederen niet smelte, ge-

lijk zijn hart. a Richt. 7: 3.

9. En het zal geschieden, als die ambt-
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lieden geëindigd zullen hebben te spre-

ken tot den volke, zoo zullen zij over-

sten der heiren aan de spitse des volks

bestellen.

10. "Wanneer gij nadert tot eene stad

om tegen haar te strijden, zoo zult gij

haar den vrede toeroepen.

11. En het zal geschieden, indien zij

u vrede zal antwoorden, en u opendoen,,

zoo zal al het volk, dat daarin gevon-
den wordt, u cijnsbaar zijn, en u dienen.

12. Doch zoo zij geenen vrede met u
zal maken, maar krijg tegen u voeren,

zoo zult gij ze belegeren.

13. En de HEEEE uw God zal ze in

uwe hand geven; en gij zult alles, wat
mannelijk daarin is, slaan met de scherp-

te des zwaards
;

14. Alleenlijk de vrouwen, en de kin-

derkens, en de beesten, en al wat in de

stad zijn zal, al haren buit zult gij voor
u rooven; en gij zult eten den buit

uwer vijanden, dien u de HEERE uw
God gegeven heeft.

15. Alzoo zult gij -allen steden doen,

die zeer verre van u zijn, die niet zijn

van de steden dezer volken.

16. Maar van de steden dezer volken,

die u de HEERE uw God ten erve

geeft, «zult gij niets laten leven, dat

adem heeft, a Num. 33: 52. Deu(. 7: 1, 2.

17. Maar gij zult ze ganschelijk ver-

bannen : de Héthieten, en de Amorieten,
en de Kanaanieten, en de Phérezieten,

de Hévieten, en de Jébusieten, gelijk

als u de HEERE uw God geboden
heeft;

18. Opdat zij ulieden niet leeren te

doen naar alle hunne gruwelen, die zij

hunnen goden gedaan hebben, en gij

zondigt tegen den HEERE uwen God.
19. Wanneer gij eene stad vele dagen

zult belegeren, strijdende tegen haar,

om die in te nemen, zoo zult gij haar
geboomte niet verderven, de bijl daar-

aan drijvende; want gij zult daarvan
eten. Daarom zult gij dat niet afbou-
wen (want het geboomte van het veld

is des menschen [spi/se]), opdat het voor
uw aangezicht kome tot een bolwerk.

20. Maar het geboomte, hetwelk gij

kennen zult, dat het geen geboomte
ter spijze is, dat zult gij verderven en
afbouwen; en gij zult een bolwerk
bouwen tegen deze stad, dewelke tegen
u krijg voert, totdat zij onder ga.

HET XXI KAPITTEL.

W=anneer in het land, hetwelk de
HEERE uw God u geven zal, om dat
te erven, een verslagene zal gevonden
worden, liggende in het veld; niet be-

kend zijnde, wie hem geslagen heeft;

2. Zoo zullen uwe oudsten en uwe
rechters uitgaan, en zij zullen meten
naar de steden, die rondom den ver-

slagene zijn.

3. De stad nu, die de naaste zal zijn

aan den verslagene, daar zullen de
oudsten derzelve stad eene jonge koe
van de runderen nemen, met dewelke
niet gearbeid is, die aan het juk niet

getrokken heeft.

4. En de oudsten derzelve stad zul-

len de jonge koe afbrengen in een ruw
dal, dat niet bearbeid noch bezaaid zal

zijn; en zij zullen deze jonge koe aldaar
in het dal den nek doorhouwen.

5. Dan zullen de priesters, de kinde-

ren van Levi, toetreden; want de HEE-
RE uw God heeft ze verkoren, om Hem
te dienen, en om in des HEEREN naam
te zegenen, en naar hunnen mond zal

alle twist en alle plage afgedaan worden,
6. En alle oudsten derzelve stad, die

naast aan den verslagene zijn, zullen

hunne handen wasschen over deze

jonge koe, die in dat dal de nek door-

gehouwen is;

7. En zij zullen betuigen en zeggen :

Onze handen hebben dit bloed niet

vergoten, en onze oogen hebben het

niet gezien;

8. Wees genadig uwen volke Israël,

dat Gij, o HEERE, verlost hebt, en leg

geen onschuldig bloed in het midden
van uw volk Israël. En dat bloed zal

voor hen verzoend zijn.

9. Alzoo zult gij het onschuldig bloed

uit het midden van u wegdoen: want
a:ii zult doen, wat recht is in de oogen
des HEEREN.

10. Wanneer gij zult uitgetogen zijn

tot den strijd tegen uwe vijanden ; en
de HEERE uw God zal ze gegeven
hebben in uwe hand, dat gij jhimne
gevangenen gevankelijk wegvoert;

11. En gij onder de gevangenen zult

zien eene vrouw, schoon van gedaante,

en gij lust tot haar gekregen zult heb-

ben, "dat gy ze u ter vrouwe neemt;
12. Zoo zult gij haar binnen in uw
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firrts brengen; en zij zal haar hoofd
scheren, en hare nagelen besnijden.

13. En zij zal het kleed harer ge-

vangenisse van zich afleggen, en in uwen
huize zitten, en haren vader en hare
moeder eene maand lang beweenen.
En daarna zult gij tot haar ingaan, en
haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe
zijn.

14. En het zal geschieden, indien gij

geen behagen in haar hebt, dat gij ze

zult laten gaan naar hare begeerte;

doch gij zult ze geenszins voor geld

verkoopen
;
gij zult met haar geen ge-

win drijven, daarom dat gij ze verne-

derd hebt.

15. Wanneer een man twee vrouwen
heeft, ééne beminde, en ééne gehate;

en de beminde en de gehate hem zonen
zullen gebaard hebben, en de eerstge-

borene zoon zal van de gehate zijn;

16. Zoo zal het geschieden, ten dage
als hij zijne zonen zal doen erven wat
hij heeft, dat hij niet zal vermogen de
eerstgeboorte te geven aan den zoon
der beminde, voor het aangezicht van
den zoon der gehate, die de eerstgebo-

rene is.

17. Maar den eerstgeborene, den zoon
der gehate, zal hij erkennen, «gevende
hem eene dubbele portie, van alles, dat
bij hem zal worden gevonden; want
hij is i^het beginsel zijner kracht; het
recht der eerstgeboorte is zijns.

a IKron. 5: 1. b Gen. 49: 3.

18. "Wanneer iemand eenen moed-
wilhgen en wederspannigen zoon heeft,

die der stemme zijns vaders en der stem-
me zijner moeder niet gehoorzaam is ;

en zij hem gekastijd zullen hebben, en
hij naar hen niet hooren zal;

19. Zoo zullen zyn vader en zijne

moeder hem grijpen, en zij zullen hem
uitbrengen tot de oudsten zijner stad,
en tot de poorte zijner plaatse.

20. En zij zullen zeggen tot de oud-
sten zijner stad : Deze onze zoon is af-

wijkende en wederspannig, hij is onzer
stemme niet gehoorzaam. Hij is een
brasser en zuiper.

21. Dan zullen alle lieden zijner stad
hem met steenen overwerpen, dat hij

sterve; en gij zult het booze uit het
midden van u wegdoen ; dat het gansch
Israël hoore, en vreeze.

22. Voorts wanneer in iemand eene

zonde zal zyn, die het oordeel des doods
[waardig is], dat hy gedood zal worden

;

en gij hem aan het hout zult opgehan-
gen hebben;

23. Zoo zal zijn dood lichaam aan
het hout niet overnachten, maar gij

zult het zekerlijk ten zelven dage be-

graven; wanteen opgehangeneis «Gode
een vloek. Alzoo zult gij uw land niet

verontreinigen, dat u de HEERE uw
God ten erve geeft. « Gal. 3: 13.

HET XXII KAPITTEL.

(jij zult uws broeders «rund of klein

vee niet zien afgedreven, en u van die

verbergen; gij zult ze uwen broeder

ganschelijk weder toesturen.
a Ex. 23: 4.

2. En indien uw broeder niet nabij

u is, of gij hem niet kent, zoo zult gij

ze binnen in uw huis vergaderen, dat

zij bij u zijn, totdat uw broeder die

zoeke, en gij ze hem weder geeft.

3. Alzoo zult gij ook doen aan zijnen

ezel, en alzoo zult gy doen aan zijne

kleeding, ja alzoo zult gij doen aan al

het verlorene uws broeders, dat van
hem verloren zal zijn, en dat gij zult

hebben gevonden; gij zult u niet mogen
verbergen.

4. Gij zult uws broeders ezel of zij-

nen os niet zien, vallende op den weg,
en u van die verbergen. Gij zult ze met
hem ganschelijk oprichten.

5. Het kleed eens mans zal niet zijn

aan eene Vrouw, en een man zal geen
vrouwenkleed aantrekken; want al wie
zulks doet, is den HEERÉ uwen God
een gruwel.

6. Wanneer voor uw aangezicht een

vogelnest op den weg voorkomt, in

eenigen boom, of op de aarde, met
jongen of eieren, en de moeder zitten-

de op de jongen of op de eieren, zoo

zult gij de" moeder met de jongen niet

nemen
;

7. Gij zult de moeder ganschelyk

vrijlaten, maar de jongen zult gij voor

u nemen; opdat het u wel ga, en gij de

dagen verlengt.

8. Wanneer gij een nieuw huis zult

bouwen, zoo zult gij op uw dak eene

leuning maken; opdat gij geenebloed-

schuld op uw huis legt, wanneer
iemand, vallende, daarvan afviele.
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9. Gij zult uwen wijngaard niet met
tweederlei "bezaaien, oiDdat de volheid
des zaads, dat gij zult gezaaid hebben,
en de inkomste des wijngaards niet

ontheiligd worde. a Lev. 19 : 19.

10. (7ij zult niet ploegen met eenen
os en met eenen ezel te gelijk.

11. Gij zult geen kleed van gemeng-
de stof aantrekken, wollen en linnen te

gelijk.

12. «Snoeren zult gij u maken aan de
vier hoeken uws opperkleeds, waar gij

U mede bedekt, a Num. 15 : 38. Matth. 23 : 5.

13. Wanneer een man eene vrouw
zal genomen .hebben, en tot haar in-

gegaan zijnde, alsdan haar zal haten,

14. En haar oorzaken van naspraak
zal opleggen, en eenen kwaden naam
over haar uitbrengen, en zeggen : Deze
vrouw lieb ik genomen, en ben tot haar
genaderd, maar heb den maagdom aan
haar niet gevonden;

15. Dan zullen de vader van deze

jonge dochter en hare moeder nemen,
en tot de oudsten der stad aan de poorte
uitbrengen, den m.aagdom dezer jonge
dochter.

16. En de vader van de jonge doch-

ter zal tot de oudsten zeggen: Ik heb
mijne dochter aan dezen man gegeven
tot eene vrouwe, maar hij heeft haar
gehaat

;

17. En zie, hij heeft oorzaak van op-

spraak gegeven, zeggende: Ik heb den
maagdom aan uwe dochter niet gevon-

• den. Dit nu is de maagdom mijner
dochter. En zij zullen het kleed voor
het aangezicht van de oudsten der stad

uitbreiden.

18. Dan zullen de oudsten derzelver

stad dien man nemen, en kastijden

hem.
19. En zij zullen hem eene boete

opleggen van honderd zilverlingen, en
die geven aan den vader van de jonge
dochter, omdat hij eenen kwaden naam
heeft uitgebracht over eene jonge doch-
ter van Israël. Voorts zal zij hem ter

vrouwe zijn, hij zal ze niet mogen la-

ten gaan, alle zijne dagen.

20. Maar indien ditzelve woord waar-
achtig is, [dat] de maagdom aan de
jonge dochter niet g-evonden is;

21. Zoo zullen zij deze jonge dochter
uitbrengen tot de deur van haars vaders
huis, en de lieden harer stad zullen ze

met steenen steenigen, dat zij sterve,

omdat zij eene dwaasheid in Israel ge-
daan heeft, hoereerende in haars vaders
huis. Zoo zult gij het booze uit het
midden van u w^egdoen.

22. «Wanneer een man gevonden zal

worden, liggende bij eens mans ge-

trouwde vrouwe, zoo zullen zij ook
beiden sterven, de nian, die bij de vrouwe
gelegen heeft, en de vrouwe. Zoo zult

gij het booze uit Israël wegdoen.
a \a>\. 20: 10.

23. Wanneer er eene jonge dochter
zal zijn, die eene maagd is, ondertrouwd
aan eenen man, en een man haar in

de stad zal gevonden, en bij haar ge-

legen hebben;
24. Zoo zult gij ze beiden uitbrengen

tot de poorte derzelver stad, en zult

ze met steenen steenigen, dat zij ster-

ven; de jonge dochte,r, ter oorzake,
dat zij niet «geroepen heeft in de stad

;

en den man, ter oorzake, dat hij zijns

naasten vrouwe vernederd heeft. Zoo
zult gij het booze uit het midden van
u wegdoen.

25. En indien een man eene onder-

trouv/de jonge dochter in het veld

gevonden, en de man haar verkracht
en bij haar gelegen zal hebben, zoo zal

de man, die bij haar gelegen heeft,

alleen sterven;

26. Maar de jonge dochter zult gij

niets doen. De jonge dochter heeft

geene zonde des doods; want gelijk of

een man tegen zijnen naaste opstond,

en sloeg hem dood aan het leven, alzoo

is deze zake.

27. Want hij heeft ze in het veld

gevonden; de ondertrouwde jonge doch-

ter riep, en er was niemand, die haar
verloste.

28. Wanneer een man eene jonge
dochter zal gevonden hebben, dieeene
maagd is, dewelke niet ondertrouwd
is, en haar zal gegrepen en bij haar
gelegen hebben, en zij gevonden zullen

zijn
;

29. Zoo zal de man, die bij haar ge-

legen heeft, den vader van de jonge
dochter «vijftig zilverlingen geven, en
zij zal hem ter vrouwe zijn, daarvoor
dat hij ze vernederd heeft; hij zal ze

niet mogen laten gaan, alle zijne dagen.
a Ex. 22: 16.

30. Een man zal zijns vaders vrouwe
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niet nemen, en hij zal zijns vaders

slippe niet ontclelcken.

HET XXIII KAPITTEL.

I )i.e door persing verwond of gesne-

n is aan de mannelijkheid, zal in de

. rgadering des HEEREN niet komen.
I. Geen bastaard zal in de vergadering

s- HEEREN komen; zelfs zijn tiende

. slacht zal in de vergadering des

GEREN niet komen.
o. Geen «A'mmoniet, noch Móabiet

:'. m de vergadering des HEEREN'
: 'men; zelfs hun tiende geslacht zal

,; de vergadering des HEEREN niet

. mien, tot in eeuwigheid ; «Neii. I3:i.

4. Ter oorzake dat zij ulieden op den
.i?g niet tegengekomen zijn met brood
: met water, als gij uit Egypte uitc

logt; en omdat hij tegen u gehuurd
. eft «Bileam, den zone Béors, van

\
' 'thor uit Mesopolamië. om u te vloeken.

a Num. 22 : 3, 4, 5, enz.

o. Doch de HEERE uw God heeft

naar Bileam niet willen hooren, maar
df HEERE uw God heeft u den vloek
in eenen zegen veranderd, omdat de
HEERE uw God u liefhad.

6. Gij zult hunnen vrede en hun best
niet zoeken, alle uwe dagen, in eeu-

wigheid.
7. Den E'domiet zult gij voor geenen

gi'uwel houden, want hij is uw broeder.

Den Egyptenaar zult gij voor geenen
gruwel houden, want gij zijt een'vreem-
deling geweest in zijn land.

8. [Aangaande] de kinderen, die hun
ziülen geboren worden in het derde
geslacht, elk van die zal in de verga-
dering des HEEREN komen.

9. Wanneer het leger uittrekt tegen
uwe vijanden, zoo zult gij u wachten
voor alle kwade zake.

10. Wanneer iemand onder u is, die
niet rein is, door eenig toeval des nachts,
die zal tot buiten het leger uitgaan,
hij zal tot binnen het leger niet komen.

II. Maar het zal geschieden, dat hij

zich tegen het naken van den avond
met water zal baden ; en als de zon
ondergegaan is, zal hij tot binnen het
leger komen.

12. Gij zult ook eene plaats hebben
buiten het leger, en daarhenen zult gij

uitgaan naar buiten.

13. En gij zult een schopken hebben
bij uw gereedschap ; en het zal geschie

den, als gij buiten gezeten hebt, dan
zult gij daarmede graven, en u omkee-
ren, en bedekken wat van u uitge-

gaan is.

14:. Want de HEERE uw God wan-
delt in het midden van uw leger, om
u te verlossen, en om uwe vijanden

voor uw aangezicht te geven; daarom
zal uw leger heilig zijn, opdat Hij niets

schandelijks onder u zie, en achter-

waarts van u afkeere.

15. Gij zult eenen knecht aan zijnen

he^re niet overleveren, die van zijnen

heere.tot u ontkomen zal zijn.

16. Hij zal bij ir blijven in het mid-

den van u, in de plaatse, die hij zal

verkiezen, in eene van uwe poorten,

waar het goed voor hem is; gij zult

hem niet verdrukken.

17. Er zal geene hoer zijn onder de

dochteren Israels, en er zal geen schand-

jongen zijn onder de zonen Israels.'

18. Gij zult geen hoerenloon noch hon-

den prijs in het huis des HEEREN uws
Gods brengen tot eenige gelofte ; want
ook die beiden zijn den HEERE uwen
God een gruwel.

. 19. Gij zult van uwen broeder gee-

nen awoeker nemen, met woeker van
geld, met woeker van spijze, met woe-

ker van eenig ding, waarmede^ men
woekert. « Ex. 22: 25. Lev. 25:36.

Neh. 5: 2, enz. Luc. 6 : 34,35,

20. Van den vreemde zult gij woe-

ker nemen, maar van uwen broeder

zult gij geenen woeker nemen ; opdat

u de HELERE uw God zegene, in alles,

waaraan gij uwe hand slaat, in het

land, waar gij naar toe gaat om dat te

erven.

21. Wanneer gij den HEERE uwen
God «eene gelofte zult beloofd hebben,

gij zult niet uitstellen die te betalen;

want de HEERE uw God zal ze zeker

lijk van u eischen. en zonde zoude in

U zijn. rt Num. 30: 2.

22. Maar als gij nalaat te beloven,

zoo zal het geene zonde in u zijn.

23. Wat uit uwe lippen gaat, zult gij

houden en doen; gelijk als gij den

HEERE uwen God een vrijwillig offer

beloofd hebt, dat gij met uwen mond
gesproken hebt.



236 DEUTERONOMIUM XXIII, XXIV.

24. Wanneer gij gaan zult in uws
naasten wyngaard, zoo zult gij druiven
eten naar uwen lust, tot uwe verzadi-

ging; maar in uw vat zult gij niets

doen.
25. Wanneer gij zult gaan in uws

naasten «staande koren, zoo zult gij

de aren met uwe hand afplukken; maar
de sikkel zult gij aan uws naasten
staande koren niet bewegen.

a Matth. 12: 1.

HET XXIV KAPITTEL.

W.anneer een man eene vrouwe zal

genomen en die getrouwd hebben, zoo

zal het geschieden, indien zij geene
genade zal vinden in zijne oogen, om-
dat hij iets schandelijks aan haar ge-

vonden heeft, dat hij haar eenen «scheid-

brief zal schrijven, en in hare hand
geven, en laten ze gaan uit zijnen

huize. a Matth. 5 : 31 ; 19 : 7. Mark. 10 : 4.

2. Zoo zij dan, uit zijnen huize uit-

gegaan zijnde, zal henengaan en eenen
anderen man [ter vrouwe] worden,

3. En deze laatste man haar gehaat,

en haar eenen scheldbrief geschreven, en
in hare hand gegeven, en haar uit zij-

nen huize zal hebben laten gaan ; of,

als deze laatste man, die haar voor
zich tot eene vrouwe genomen heeft,

zal gestorven zijn;

4. ^00 zal haar eerste man, die haar
heeft laten gaan, haar niet mogen we-
dernemen,dat zij hem ter vrouwe zij, na-

dat zij is verontreinigd geworden ; want
dat is een gruwel voor het aangezichte

des HEEREN. Alzoo zult gi.i het land

niet doen zondigen, dat u de HEERE
uw God ten erve geeft.

5. Wanneer een man eene nieuwe
avrouwe zal genomen hebben, die zal

in het heir niet uittrekken, en men zal

hem geenen last opleggen; één jaar

lang zal hij vri.i zijn in zijnen huize,

en zijne vrouwe, die hij genomen heeft,

verheugen. a Deut.20:7.

6. Men' zal beide molensteenen, im-

mers den bovensten molensteen niet te

pand nemen ; want hij neemt de ziel

te pand.
7. Wanneer iemand gevonden zal

worden, die eene ziel «steelt uit zijne

broederen, uit de kinderen Israels, en

drijft gewin met hem, en verkoopt hem
;

zoo zal deze dief sterven, en gij zult
het booze uit het midden van u weg-
doen, a Ex. 21 : 16.

8. Wacht u in de plage der melaatsch-
heid, dat gy naarstiglijk waarneemt en
doet naar alles, dat de Levietische
priesteren ulieden zullen leeren. Gelijk
als «ik hun gegoden heb, zult gij waar-
nemen te doen. a Lev. 13 : 2.

9. Gedenk, wat de HEERE uw God
gedaan heeft aan «Mirjam, op den weg,
als gij uit Egypte waart uitgetogen.

a Num. 12 : 10.

10. Wanneer gij aan uwen naaste
iets zult geleend hebben, zoo zult gij

tot zijn huis niet ingaan, om zijn pand
te pand te nemen ;

11. Buiten zult gij staan, en de man,
wien gij geleend hebt, zal het pand
naar buiten tot u uitbrengen.

12. Doch indien hij een arm man is,

zoo zult gij met zijn pand niet neder-

hggen.
13. Gij zulthem dat pand zekerlijk «we-

dergeven, als de zon ondergaat, dat

hij in zijn kleed nederligge, en u ze-

gene; en het zal u [gerechtigheid zijn

voor het aangezichte des HEEREN uws
Gods. a Ex. 22 : 26.

14. Gij zult den armen en nooddruf-
tigen daglooner niet «verdrukken, die

uit uwe broederen is, of uit uwe vreem-
delingen, die in uw land en in uwe
poorten zijn. «Lev. 19:13. Jac.5:4.

15. Op zijnen dag zult gij zijn loon

geven, en de zon zal daarover niet on-

dergaan; want hij is arm, en zijne ziel

verlangt daarnaar ; dat hij tegen u niet

roepe tot den HEERE. en zonde in

u zij,

16. De vaders zullen niet gedood
worden «voor de kinderen, en de kin-

deren zullen niet gedood worden voor

de vaders ; een ieder zal om zijne zon-

de gedood worden. a2Kon. 14:6.

2 Kron. 25- 4. Jer. 31:30, Ezech. 18:20.

17. Gij zult het recht van den «vreem-

deling [noch] vanden wees niet buigen,

en gij zLilt het kleed der weduwe niet

te pand nemen, a Ex. 22:21, 22. Spr. 22 : 22.

Jes. 1 : 23. Jer. 5 : 28 ; 22 : 3. Ezech. 22 : 29.

Zach. 7: 10.

18. Maar gij zult gedenken, dat gij

een knecht in Egypte geweest zijt. en

de HEERE uw God heeft u van daar
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verlost ; daarom gebiede ik u deze zake
te doen.

19. Wanneer gij uwen oogst op uwen
akker «afgeoogst. en eene garve op den
akker vergeten zult hebben, zoo zult gij

niet wederkeeren, om die op te nemen.
Voor den vreemdeling, voor den wees en
voor de weduwe zal zij zijn; opdat u de

HEERE uw God zegene in al het werk
uwer handen. a Lev. 19:9; 23:22.

20. Wanneer gij uwen olijfboom zult

geschud hebben, zoo zult gij de takken
achter u niet nauw doorzoeken. Voor
den vreemdeling, voor den wees en
voor de weduwe zal het zijn.

21. Wanneer gij uwen wijngaard zult

afgelezen hebben, zoo zult gij de drui-

ven achter u niet nalezen. Voor den
vreemdeling, voor den wees en voor
de weduwe zal het zijn.

22. En gij zult gedenken, dat gij een
knecht in Egypteland geweest zijt; daar-

om gebiede ik u deze zake te doen.

HET XXV KAPITTEL.

VV anneer er tusschen lieden twist zal

zijn, en zij tot het gerichte zullen toe-

treden, dat zij ze richten, zoo zullen zij

den rechtvaardige rechtvaardig spreken,
en den onrechtvaardige verdoemen.

2. En het zal geschieden, indien de
onrechtvaardige slagen verdiend heeft,

dat de rechter hem zal doen nederval-
len, en hem doen slaan in zijne tegen-
woordigheid, naar dat het voor zijne

onrechtvaardigheid genoeg zal zijn, in
getal.

3. Met «veertig [slagen] zal hij hem
doen slaan. Hij zal er niet toedoen;
opdat niet misschien, zoo hy voortvoere,
hem daarboven met meer slagen te

doen slaan, uw broeder dan voor uwe
oogen verachtelijk gehouden worde.

a 2 Cor. 11: 24.

4. Eenen os zult gij «niet muilban-
den, als hij dorscht. a l Cor. 9: 9.

1 Tim. 5: 18.

5. Wanneer broeders samenwonen, en
één van hen sterft, en geenen zoon
heeft, zoo zal de vrouwe des verstor-
venen aan geenen vreemden man daar-
buiten geworden. «Haars mans broeder
zal tot haar ingaan, en nemen ze zich
ter vrouwe, en doen haar den phcht
van eens mans broeder, a Matth. 22: 24.

Mare. 12: 19. Luc. 20 :28.

6. En het zal geschieden, dat de eerst-

geborene, dien zij zal baren, zal staan
in den naam zijns broeders, des ver-

storvenen; opdat zijn naam nietuitgé-

delgd worde uit Israël.

7. Maar indien het dezen man niet

bevallen zal zijns broeders vrouwe te

nemen, zoo zal zijns broeders vrouwe
opgaan naar de poorte tot de oudsten
en zeggen: «Mijns mans broeder wei-

gert zijnen broeder eenen naam te ver-

wekken in Israël, hij wil mij den plicht

van eens mans broeder niet doen.
a Kuth 4: 7.

8. Dan zullen hem de oudsten zijner

stad roepen, en tot hem spreken. Blijft

hij dan daarbij staan, en zegt: Het
bevalt mij niet haar te nemen;

9. Zoo zal zijns broeders vrouwe voor
de oogen der oudsten tot hem toetre-

den, en zijnen schoen van zijnen voet
uittrekken, en spuwen in zijn aange-
zicht, en zal betuigen en zeggen : Alzoo
zal dien man gedaan worden, die zijns

broeders huis niet zal bouwen.
10. En zijn naam zal in Israël ge-

noemd worden: Het huis desgenen,
wien de schoen uitgetogen is.

11. Wanneer mannen, de één met
den ander, twisten, en de vrouwe des

eenen toetreedt, om haren man uit de
hand desgenen, die hem slaat, te red-

den, en hare hand uitstrekt, en zijne

schamelheid aangrijpt;

12. Zoo zult gij hare hand afhouwen;
uw oog zal niet verschoonen.

13. Gij zult geen tweeërlei weeg-
steenen in uwen zak hebben, eenen groe-

ten en eenen kleinen.

14. Gij zult in uw huis geen twee-

ërlei Epha hebben, eene groote en eene
kleine.

15. Gij zult eenen volkomenen en
gerechten weegsteen hebben; gij zult

eene volkomene en gerechte Epha heb-

ben; opdat uwe dagen verlengd worden
in het land, dat u de HEERE uw God
geven zal.

16. Want al wie zulks doet, is den
HEERE uwen God «een gruwel; [ja],

al wie onrecht doet. a Spr. ii: i.

17. Gedenk, wat u «A'malek gedaan
heeft, op den weg, als gy uit Egypte
uittOOgt; a Ex. 17: 8.

18. Hoe hij u op den weg ontmoette,

en sloeg onder u in den staart allede
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zwakken achter u, als gij moede en
mat waart; en hij vreesde God;niet.

19. Het zal dan geschieden, als u de
HEERE uw God ruste zal gegeven
hebben van alle uwe vijanden rondom,
in het land, dat u de HEERE uw God
ten erve geven zal, om het erfelijk te

bezitten, dat gij de gedachtenisse van
A'malek zult van onder den hemel
uitdelgen. Vergeet het niet.

HET XXVI KAPITTEL.

V oorts zal het geschieden, wanneer gij

zult gekomen zijn in het land, dat u de
HEERE uw God ten erve geven zal,

en gij dat' erfelijk zult bezitten, en
daarin wonen;

2. Zoo zult gij nemen van de «eer-

stelingen van alle vrucht des lands,

die gij opbrengen zult van uw land,

dat u de HEERE uw God geeft, en zult

ze in eenen korf leggen; en gij zult henen -

gaan tot de plaatse, die de HEERE
uw God verkoren zal hebben, om zijnen

naam aldaar te doen wonen.
a Ex. 2o: 19; 31: 20.

Lev. 2: 14; 23: 10. Num. 15:'l7.

3.. En gij zult komen tot den priesi

ter, dewelke in die dagen zijn zal, en
tot hem zeggen : Ik verklaar heden voor
den HEERE uwen God, dat ik gekomen
ben in het land, hetwelk de' HEERE
onzen vaderen gezworen heeft, ons te

zullen geven.
4. En de priester zal den korf van

uwe hand nemen, en hij zal dien voor
het altaar des HEEREN uws Gods ne-

derzetten.

5. Dan zult gij voor het aangezichte
des HEEREN uws Gods betuigen en
zeggen: Mijn vader was een bedorven
Syriër, en hij «toog af naar Egypte,
en verkeerde alda,ar als vreemdeling
met weinig volks; maar hij werd al-

daar tot een groot, machtig en menig-
vuldig volk. a Gen. 46: 1.

6. Doch de Egyptenaars deden ons
kwaad, en verdrukten ons, en leiden

ons eenen harden dienst op.

7. Toen riepen wij tot den HEERE,
den God onzer vaderen; en de HEE-
RE «verhoorde onze stemme en zag
onze ellende aan, en onzen arbeid, Ou
onze onderdrukking. a Ex. 2: 23.

8. En de HEERE voerde ons uit

j

Egypte, door ecne sterke hand, en door
eenen uitgestrekten arm, en door groo-
ten schrik, en door teekenen, en door
wonderen.

9. En Hij heeft ons gebracht tot deze
plaatse, en.Hij heeft ons dit land gegeven,
een land, vloeiende van melk en honig.

10. En nu, zie, ik heb gebracht de
eerstelingen van de vrucht dezes lands,
dat Gij, HEERE, mij gegeven hebt.

Dan zult gij ze nederzetten voor h'

aangezichte des HEEREN uws God
en zult u buigen voor het aangezichi
des HEEREN uws Gods;

11. En gij zult vroolijk zijn over al b^

goede, dat de HEERE uw God u <^

uwen huize gegeven heeft; gij, en rj.

Leviet, en de vreemdeling, die in h-

midden van u is.

12. Wanneer gij zult geëindigd hel

ben «alle tienden uws inkomens te ve:

tienen, in het derde jaar,, zijnde e».
•

jaar der tienden, dan zult gij den L
viet, den vreemdeling, den wees en di

weduwe geven, dat zij in uwepoortc:.
eten en verzadigd worden

;

a Lev. 27: 30. Num. 18: 24.

13. En gij zult voor het aangezich!'

des HEEREN uws Gods zeggen : L;

heb het heilige uit den huize wegge
nomen, en heb het ook den Leviet e;:

den vreemdeling, den wees en der w
duwe gegeven, «naar alle uwe gebodei

die Gij mij geboden hebt. Ik hebnie;-
van uwe geboden overtreden, en niets

vergeten. a Deut. i4: 27.

14. Ik heb daarvan niet gegeten in

mijn leed, en heb daarvan niets weg-
genomen , tot iets onreins, noch daar-

van gegeven tot eenen doode. Ik ben
der stemme des HEEREN mijns Gods
gehoorzaam geweest; ik heb gedaan
naar alles, wat Gij mij geboden hebt.

15. Zie nederwaarts van uwe heilige

woning, van den hemel, en zegen uw
volk, Israël, en het land, dat Gij ons
gegeven hebt, gelijk als Gij onzen va-

deren gezworen hebt; een land, van
j

melk en honig vloeiende. j

16. Te dezen dage gebiedt u de HEERE ^

uw God, deze inzettingen en rechten

te doen. Houd dan en doe ze, met uw
gansche hart en met uwe gansche
ziele.

17. Heden «hebt gij den HEERE doen
zeggen, dat Hij u tot een God zal zijn.
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en dat gij zult wandelen in zijne we-
gen, en houden zijne inzettingen, en

zijne geboden, en zijne rechten, en dat

gij zijner stemme zult gehoorzaam zijn;

a Gen. 17: 7.

18. En de HEERE heeft u heden
doen zeggen, dat gij Hem tot een «v-olk

des eigendoms zult zijn, gelijk als Hij

tot u gesproken heeft, en dat gij alle
' zijne geboden zult houden;

a Ex. 19: 5. Deut. 7: 6; 14: 2.

^ 19. «Opdat Hij u alzoo boven alle de
volken, die Hij gemaakt heeft, hoog
zette, tot lof, en tot eenen naam, en
tot heerlijkheid; en opdat gij een hei-

lig volk zijt den HEERE uwen God,
gelijk als Hij gesproken heeft.

a Deut. 4: 7.

HET XXVII KAPITTEL.

CiU Mozes, te zamen met de oudsten
Israels, gebood den volke, zeggende:
Behoudt alle deze geboden, die ik ulie-

den heden gebiede.

2. Het zal dan geschieden, ten da-

ge flals gij over den Jordaan zult ge-

gaan zijn in het land, dat u de HEERE
uw God geven zal, zoo zult gij u groote
steenen oprichten, en bestrijken ze met
kalk. a Jüz. 4: 1.

3. En gij zult daarop schrijven alle

woorden dezer wet, als gij overgegaan
zult zijn; opdat gij komt in het land,

dat de HEERE uw God u geven zal,

een land, vloeiende van melk en honig,
gelijk als de HEERE, uwer vaderen
God, tot u gesproken heeft.

4. Het zal dan geschieden, als gij

over den Jordaan gegaan zult zijn, dat
gij dezelve steenen, van dewelke ik u
heden gebiede, zult oprichten op den
berg Ébal, en gij zult ze met kalk be-

strijken.

5. «En gij zult aldaar den HEERE
uwen God een altaar bouwen ; een al-

taar van steenen; gij zult er geen ijzer

over bewegen. « Ex. 20 : 25. Joz. 8: 31.

6. Van geheele steenen zult gij het
altaar des HEEREN uws Gods bouwen

;

en gij zult den HEERE uwen God
brandofferen daarop offeren.

7. Ook zult gij dankofferen offeren,
en zult aldaar eten, en vroolijk zijn
voor het aangezichte des HEERÈN uws
Gods.

8. En gij zult op deze steenen schrij-

ven alle woorden dezer wet, die wel
uitdrukkende.

9. Voorts sprak Mozes, te zamen met
de Levietische priesteren, tot gansch
Israël, zeggende: Luister toe en hoor,

o Israël, op dezen dag zijt gij den-

HEERE uwen God tot een volk ge-

worden.
10. Daarom zult gij der stemme des

HEEREN uws Gods gehoorzaam zijn,

en gij zult doen zijne geboden en zijne

inzettingen, die ik u heden gebiede.

11. En Mozes geboodhet volk te dien

dage, zeggende:
12. Deze zullen staan, om het volk

te zegenen op den berg' Gerizim, als

gij over den Jordaan gegaan zult zijn :

Simeon, en Levi, en Juda, en Issaschar,

en Jozef, en Benjamin.
13. En deze zullen staan over den

vloek op den berg Ébal: Ruben, Gad,
en Aser, Zebulon, Dan, en Naphthali.

14. En de Levieten zullen betuigen

en zeggen tot allen man van Israël,

met verhevene stem:
15. V^ervloekt zij de man, die een

gesneden of gegoten beeld, eenen gru-

wel des HEEREN, een werk van des

werkmeesters handen, zal maken, en
zetten in het -verborgene. En al het volk

zal antwoorden en zeggen: Amen.
16. Vervloekt zij, die zijnen vader of

zijne moeder veracht. En al het volk

zal zeggen: Amen.
17. Vervloekt zij, die zijns naasten

landpale verzet. En al het volk zal zeg-

gen : Amen.
18. Vervloekt zij, die eenen blinde

op den weg doet dolen. En al het volk

zal zeggen: Amen.
19. Vervloekt zij, die het recht van

den vreemdeling, van den wees en van
de weduwe buigt. En al het volk zal

zeggen: Amen.
20. Vervloekt zij. die bij de vrouwe

zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders

slippe ontdekt heeft. En al het volk

zal zeggen : Amen.
21. Vervloekt zij, die bij eenig beest

ligt. En al het volk zal zeggen : Amen.
22. Vervloekt zij, die bij zijne zuster

ligt, de dochter zijns vaders of de doch-

ter zijner moeder. En al het volk zal

zeggen : Amen.
23. Vervloekt zij, die bij zijne schoon-
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moeder ligt. En al het volk zal zeggen :

Amen.
24. Vervloekt zij, die zijnen naaste

in het verborgen verslaat. En al het
volk zal zeggen: Amen.

25. Vervloekt zij, die geschenk neemt
,

om eene ziel, het bloed eens onschul-
digen, te verslaan. En al het volk zal

zeggen : Amen.
26. «Vervloekt zij, die de woorden

dezer w^et niet zal bevestigen, doende
dezelve. En al het volk zal zeggen:
Amen. a Gal. 3: 10.

HET XXVIII KAPITTEL.

En «het zal geschieden, indien gij der
stemme des HEEREN iiws Gods vlij-

tiglijk zult gehoorzamen, waarnemen-
de te doen alle zijne geboden, die ik u
heden gebiede, zoo zal de HEERE uw
God u hoog zetten boven alle volken
der aarde. a Lev. 26: 3.

2. En alle deze zegeningen zullen

over u komen, en u aantreffen, wan-
neer gij der stemme des HEEREN uws
Gods zult gehoorzaam zijn :

3. Gezegend zult gij zijn in de stad,

en gezegend zult gij zijn in het veld.

4. Gezegend zal zijn de vracht uws
buiks, en de vracht uws lands, en de
vrucht uwer beesten, de voortzetting

uwer koeien, en de kudden van uw
klein vee.

5. Gezegend zal zijn uw korf, en uw
baktrog.

6. Gezegend zult gij zijn in uw in-

gaan; gezegend zult gij zijn in uw uit-

gaan.
7. De HEERE zal geven uwe vijan-

den, die tegen u opstaan,! geslagen voor
uw aangezicht. Door éénen weg zullen

zij tot u uittrekken, maar door zeven
wegen zullen zij voor uw aangezicht
vlieden.

8. De HEERE zal den zegen gebie-

den, dat hij met u zij in uwe schuren,
en in alles, waaraan gij uwe hand
slaat ; en Hij zal u zegenen in het land,

dat u de HEERE uw God geven zal.

9. De HEERE zal u Zichzelven «tot

een heilig volk bevestigen, gelijk als

Hij u gezworen heeft, wanneer gij de
geboden des HEEREN uws Gods zult

houden, en in zijne wegen wandelen.
a Deut. 7: 6.

10. En alle volken der aarde zullen
zien, dat de naam des HEEREN over
u genoemd is, en zij zullen voor u
vreezen.

11. «En de HEERE zal u doen over-
vloeien aan goed, in de vrucht uws
buiks, en in de vrucht uwer beesten,
en in de vrucht uws lands; op het
land, dat de HEERE uwen vaderen
gezworen heeft, u te zullen geven.

a Deut. 30 : 9.

12. De HEERE zal u opendoen zijnen

goeden schat, den hemel, om uwen
lande regen te geven te zijner tijd, en
om te zegenen al het werk uwer hand.
En gij zult aan vele volken «leenen,
maar gij zult niet ontleenen.

a Deut. 15 : 6.

13. En de HEERE zal u tot een
hoofd maken, en niet tot eenen staart,

en gij zult alleenlijk boven zijn, en
niet onder zijn; wanneer gi,j hooren
zult naar de geboden des HEEREN
uws Gods, die ik u heden gebiede ie

houden en te doen
;

14. En gij niet afwijken zult van
alle de woorden, die ik ulieden heden
gebiede, ter rechter- of ter linkerhand,

dat gij andere goden nawandelt, om
die te dienen.

15. Daarentegen zal het geschieden,

indien gij der stemme des HEEREN
uws Gods «niet zult gehoorzaam zijn,

om waar te nemen, dat gij doet alle

zijne geboden en zijne inzettingen, die

ik u heden gebiede, zoo zullen alle

deze vloeken over u komen, en u
treffen: a Lev. 26: 14. Klaagl. 2: 17,

Dan. 9: 11, 13. Mal. 2: 2.

16. Vervloekt zult gij zyn in de stad,

en vervloekt zult gij zijn in het veld.

17. Vervloekt zal zijn uw korf en uw
baktrog.

18. Vervloekt zal zijn de vrucht uws
buiks, en de vracht uws lands, de
voortzetting uwer koeien, en de kudden
van uw klein vee.

19. Vervloekt zult gij zijn in uw in-

gaan, en vervloekt zult gij zijn in uw
uitgaan.

20. De HEERE zal onder u zenden
den vloek, de verstoring en het ver-

derf, in alles, waaraan gy uwe hand
slaat, dat gij doen zult ; totdat gij ver-

delgd wordt, en totdat gij haastelijk^

omkomt, vanwege de boosheid uwer
'
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werken, waarmede gij Mij verlaten

hebt.

21. De HEERE zal u de pestilentie

doen aankleven, totdat Hij u verdoe

van het land, waar gij naar toe gaat,

om dat te erven.

22. «De HEERE zal u slaan met te-

ring, en met koorts, en met vurigheid,

en met hitte, en met droogte, en met
brandkoren, en met honigdauw, die u
vervolgen zullen, totdat gij omkomt.

a Lev. 26: 16.

23. aEn uw hemel, die boven uw
hoofd IS, zal koper zijn, en de aarde,

die onder u is, zal ijzer zijn.

a Lev. 26 : 19.

24. 'De HEERE uw God zal pulver

en stof tot regen uws lands geven;
van den hemel zal het op u nederda-

len, totdat gij verdelgd wordt.
25. De HEERE zal u geven geslagen

voor het aangezicht uwer vijanden.

Door éénen weg zult gij tot hem uit-

trekken, en door zeven wegen zult gij

voor zijn aangezicht vlieden; en gij zult

van alle koninkrijken der aarde beroerd
worden.

26. En uw dood lichaam zal aan alle

gevogelte des hemels, en aan de bees-

ten der aarde tot spijze zijn; en nie-

mand zal ze afschrikken.
27. De HEERE zal u slaan met «zwe-

ren van Egypte, en met spenen, en
met droge schurft, en met jeukte,

waarvan gij niet zult kunnen genezen
worden. a Ex. 9: 9.

28. De HEERE zal u slaan met on-

zinnigheid, en met bhndheid, en met
verbaasdheid des harten;

29. Dat gij op den middag zult om-
tasten, gelijk als een blinde omtastin
het donkere, en zult uwe wegen niet

voorspoedig maken; maar gij zult al-

leenlijk verdrukt en beroofd zijn alle

dagen, en er zal geen verlosser zijn.

30. Gij zult eene vrouwe ondertrou-
wen, maar een ander man zal ze be-

slapen. Een huis zult gij bouwen, maar
daarin niet wonen. Eenen wijngaard
zult gy planten, maar dien niet gemeen
maken.

31. Uw os zal voor uwe oogen ge-

slacht worden, maar gij zult daarvan
niet eten; uw ezel zal van voor uw
aangezicht geroofd worden, en tot u
niet wederkeeren; uw klein vee zal

aan uwe vijanden gegeven worden, en
voor u zal geen verlosser zijn.

32. Uwe zonen en uwe dochteren
zullen aan een ander volk gegeven
worden, dat het uwe oogen aanzien,

en naar hen bezwijken den ganschen
dag; maar het zal in het vermogen
uwer hand niet zijn.

33. De vrucht uws lands en al uwen
arbeid zal een volk eten, dat gij niet

gekend hebt; en gij zult alle dagen
alleenlijk verdrukt en verpletterd zijn.

34. En gij zult onzinnig zijn, van-

wege het gezicht uwer oogen, dat gij

zien zult.

35. De HEERE zal u slaan met booze
zweren, aan de knieën en aan de boe-

nen, waarvan gij niet zult kunnen ge-

nezen worden, van uwe voetzool af tot

aan uwen schedel.

36. De HEERE zal u, mitsgaders
uwen koning, dien gij over u zult ge-

steld hebben, doen gaan tot een volk,

dat gij niet gekend hebt, noch uwe
vaderen ; en aldaar zult gij dienen an-

dere goden, hout en steen.

37. En gij zult zijn tot eenen schrik,

tot een spreekwoord, en tot eene spot-

rode, onder alle de volken, waarhenen
u de HEERE leiden zal.

38. «Gij zult veel zaads op den akker
uitbrengen, maar gij zult weinig in-

zamelen; want de sprinkhaan zal het

verteren. aMicha 6: 15. Hagg. 1: 6.

39. Wijngaarden zult gij planten en
bouwen, maar gij zult geenen wijn

drinken, noch iets vergaderen; want
de worm zal het afeten.

40. Olijfboomen zult gij hebben in

alle uwe landpalen, maar gij zult u
met olie niet zalven; want uw olijf-

boom zal [zijne vrucht] afwerpen.

41. Zonen en dochteren zult gij ge-

winnen, maar zij zullen voor u niet

zijn; want zij zullen in gevangenisse

gaan.
42. Al uw geboomte en de vrucht

uws lands zal het boos gewormte erfe-

lijk bezitten.

43. De vreemdeling, die in het mid-

den van u is, zal hoog, hoog boven u
opklimmen, en gij zult laag, laag neder-

dalen.

44. Hü zal u 1eenen, maar gij zult

hem niet leenen. Hij zal tot een hoofd

zijn, en gij zult tot eenen staart zijn.
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45. En alle deze vloeken zullen over
u komen, en u vervolgen, en u treffen,

totdat gij verdelgd v^ordt; omdat gij

der stemme des HEEREN uws Gods
niet gehoorzaam zult geweest zijn, om
te houden zijne geboden en zyne in-

zettingen, die Hij u geboden heeft.

46. ^En zij zullen onder u tot een
teeken en tot een wonder zijn, ja on-

der uwen zade tot in eeuwigheid.
47. Omdat gij den HEERE uwen

(rod niet gediend zult hebben met
vroolijkheid en goedheid des harten,

vanwege de veelheid van alles;

48. Zoo zult gij uwe vijanden, die

<le HEERE onder u zenden zal, dienen,

in honger, en in dorst, en in naakt-

heid, en in gebrek van alles; en Hij

zal een ijzeren juk op uwen hals

leggen, totdat Hij u verdelge.

49. DE HEERE zal tegen u een volk

verheffen van verre, van het einde der

aarde, gelijk als een arend vliegt ; een

volk, welks spraak gij niet zult ver-

staan
;

50. Een volk stijf van aangezicht, dat

het aangezicht des ouden niet zal aan-

nemen, noch den jonge genadig zijn.

51. En het zal de vrucht uwer bees-

ten en de vrucht uws lands opeten,

totdat gij verdelgd zult zijn ; hetwelk
u geen koren, most noch olie, voort-

zetting uwer koeien noch kudden van
uw klein vee zal overig laten, totdat

Hij u verdoe.

52. En het zal u beangstigen in alle

uwe poorten, totdat uwe hooge en vaste

muren nedervallen, op welke gij ver-

trouwdet in uw gansche land
;
ja het

zal u beangstigen in alle uwe poorten,

in uw gansche land, dat u do HEERE
aw God gegeven heeft.

53. «En gij zult eten de vrucht

uws buiks, het vleesch uwer zonen
en uwer dochteren, die u de HEERE
uw God gegeven zal hebben ; in de be-

legering en in de benauwing, waarmede
uwe vijanden u zullen benauwen.

a Lev. 2G:29. 2 Kon. 6: 29. Klaagl. 4: 10.

54. Aangaande den man, die teeder

onder u, en die zeer wellustig geweest
is, zijn oog zal kwaad zijn tegen zijnen

broeder, en tegen de huisvrouwe zijns

schoots, en tegen zijne overige zonen,
die hij overgehouden zal hebben;

55. Dat hij niet aan eenen van die

zal geven van het vleesch zijuor zonen^ .

die hij eten zal, omdat hij voor zich ^

niets heeft overgehouden; in de bele-
gering en in de benauwing, waarmede
u uw vijand in alle uwe poorten zal
benauwen.

56. Aangaande de teedere en wellr,

tige [vrouwe] onder u, die niet beproeid
heeft hare voetzool op de aarde te zet- }

ten, omdat zij zich wellustig en teeder
hield; haar oog zal kwaad zijn tegen
den man haars schoots, en tegen ha-
ren zoon, en tegen hare dochter;

57. En dat om hare nageboorte, die
van tusschen hare voeten uitgegaan zal

zijn, en om hare zonen, die zij gebaard
zal hebben; want zij zal ze eten in het
verborgen, vanwege gebrek van alle^^

in de belegering en in de benauwin,:
waarmede uw vijand u zal benauwen
in uwe poorten.

58. Indien gij niet zult waarneme;
te doen alle de woorden dezer we'
die in dit^ boek geschreven zijn, om:
vreezen dezen heerliiken en vreeseli.,

ken Naam, den HEERE uwen God
;

59. Zoo zal de HEERE uwe plagen
wonderlijk maken, mitsgaders de pla-

gen uws zaads. Het zullen groote en
gewisse plagen, en booze en gewisse
krankheden zijn.

60. En Hij zal op u doen keeren alle

kwalen van Egypte, voor dewelke gij

gevreesd hebt, en zij zullen u aanhan-
gen.

61. Ook alle krankte en alle plage,

die in het boek dezer wet niet geschre-

ven is, zal de HEERE over u doen ko-

men, totdat gij verdelgd wordt.

62. En gij zult met weinige menschen
overgelaten worden, in plaats dat gij

geweest zijt als de "sterren des hemels
in menigte; omdat gij der stemme des

HEEREN uws Gods niet gehoorzaam
geweest zijt. aDeut. 10:22.

63. En het zal geschieden, «gelijk als

de HEERE zich over ulieden verblijdde,

u goed doende en u vermenigvuldigende,
alzoo zal zich de HEERE over u ver-

blijden, u verdoende en u verdelgende
;

en gij zult uitgerukt worden uit het

land, waar gij naar toe gaat, om dat te

erven. a Jes. 1 : 24.

6 4. En de HEERE zal u «verstrooien

onder alle volken, van het éöne einde

der aarde tot aan het ander einde der
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aarde ; en aldaar zult gij andere goden
dienen, die gij niet gekend liobt, noch
uwe vaders, liout en steen.

a Deut. 4 : 27. Xeh. 1 : S.

65. Daartoe zult gij onder deze vol-

ken niet stille zijn, en uwe voetzool

zal geene . rust hebben ; want de HEERE
zal u aldaar een bevend hart geven,
en bezwijking der oogen, en mattigheid
der ziele.

66. En uw leven zal tegenover u han-

gen; en gij zult nacht en dag schrik-

ken, en zult uws levens niet zeker

zijn.

67. Dos morgens zult gij zeggen : Och
dat het avond ware! en des avonds
zult gij zeggen: Och dat het morgen
ware! vanwege den schrik uws harten,

waarmede gij zult verschrikt zijn, en
vanwege het gezicht uwer oogen, dat

gij zien zult.

68. En de HEERE zal u naar Egypte
doen wederkeeren in schepen, door
eenen weg, waarvan ik u gezegd heb:

Gij zult dien niet meer zien. En aldaar

2;ult gij u aan uwe vijanden willen ver-

koopen tot dienstknechten en tot dienst-

maagden, maar er zal geen kooper
zijn."^

HET XXIX KAPITTEL.

D it zijn de woorden des verbonds, dat
de HEERE Mozes geboden heeft te ma-
ken met de kinderen Israels, in het
land van Móab, boven het verbond, dat
Hij met hen gemaakt had aan Hóreb.

2. En Mozes riep gansch Israël, en
zeide tot hen: «Gij hebt gezien al wat
de HEERE in Egypteland voor uwe
oogen gedaan heeft, aan Pharaö, en
aan alle zijne knechten, en aan zijn land

;

a Ex. 19 : 4.

3. «De groote verzoekingen, die uwe
oogen gezien hebben, diezelve teekenen
en groote wonderen, a Deut. 4 : 34 ; 7 : 19.

4. Maar de HEERE heeft ulieden niet

gegeven een hart om te verstaan, noch
oogen om te zien, noch ooren om te

hooren, tot op dezen dag.
5. En Ik heb ulieden veertig jaar doen

wandelen in de woestijn : uwe kleede-
ren zijn aan u niet oud geworden, en
uw schoen is niet oud geworden aan
uwen voet.

6. Brood hebt gij niet gegeten, en

wijn en sterken drank hebt gij niei ge-

dronken; opdat aij wistet, dat Ik Ie

HEERE uw God ben.

7. Toen gij nu kwaamt aan deze plaat-

se, toog «Sihon, de koning van Hésbon,
uit, en Og, de koning van Basan, ons
te gemoet, ten strijde, en wij sloegen ze»

a Xuia. 21 : 24, 33. Deut. 2 : 32 ; 3: l.

8. En wij hebben hun land ingeno-
men, en dat «ten erve gegeven aan
de Rubenieten en Gadieten, mitsgaders
aan den halven stam der Manassieten.

a Num. 32 : 33. Deut. 3 : 12. Joz. 13 : S.

9. Houdt dan de woorden dezes ver-

bonds, en doet ze; opdat gij verstaa-
'diglijk handelt in alles, wat gij doen
zult.

10. Gij staat heden allen voor het
aangezichte des HEEREN uws Gods,
uwe hoofden uwer stammen, uwe oud-
sten, en uwe ambtlieden, alle man van
Israël

;

11. Uwe kinderkens, uwe vrouwe);.,

en uw vreemdeling, die in het midden
van uw leger is, van uwen houthou-
wer tot uwen waterputter toe*

12. Om over te gaan in het verbond
des HEEREN uws Gods, en in zijnen
vloek, hetwelk de HEERE uw God he-

den met u rnaakt;

13. Opdat Hij u heden Zichzelven
tot een volk bevestige, en Hij u tot

eenen God zij, gelijk als Hij tot u ge^

sproken heeft, en «gelijk als Hij uwen
vaderen, Abraham, Izak en Jakob, ge-

zworen heeft. a Gen. 17 : 7.

14. En niet met ulieden alleen maak
ik dit verbond en dezen vloek;

15. Maar met dengene, die heden
hier bij ons voor het aangezichte des

HEEREN onzes God staat; en met den-

gene, die hier heden bij ons niet is.

16. Want gij weet, hoe wij in Egyp-
teland gewoond hebben, en hoe wij

doorgetogen zijn door het midden der

volken, die gij doorgetogen zijt.

17. En gij hebt gezien hunne ver-

foeiselen en hunne drekgoden, houten
steen, zilver en goud, die bij hen wa-
ren.

18. Dat onder ulieden niet zij een
man, of vrouw, of huisgezin, of stam.,

die zijn hart heden wende van den
HEERE onzen God, om te gaan die-

nen de goden dezer volken. Dat onder
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ulieden niet zij een «wortel, die galle

en alsem drage ; a Hand. 8 : 23. Hebr. 12 : 15.

19. En het geschiede, als hij de woor-

den dezes vloeks hoort, dat hij zich-

2elven zegene in zyn hart, zeggende :

Ik zal vrede hebben, wanneer ik schoon
naar mijns harten goeddunken zal wan-
delen, om de dronkene te doen tot de
dorstige.

20. De HEERE zal hem niet willen

vergeven, maar alsdan zal des HEE-
REN toorn en y ver rooken over den-

zelven man, en al de vloek, die in dit

boek geschreven is, zal op hem liggen;

en de HEERE zal zijnen naam van
onder den hemel uitdelgen.

21. En de HEERE zal hem ten kwa-
de afscheiden van alle de stammen Is-

raels, naar alle vloeken des verbonds,

dat in het boek dezer wet geschreven is.

22. Dan zal zeggen het navolgende
geslacht, uwe kinderen, die na ulieden

opstaan zullen, en de vreemde, die uit

verren lande komen zal, als zij zullen

2ien de plagen dezes lands en zijne

krankheden, waarmede de HEERE het

gekrenkt heeft;

23. Dat zijne gansche aarde zij zwa-
vel en zout der verbranding; die niet

bezaaid zal zijn, en geene spruit zal

Voortgebracht hebben, noch eenig kruid
daarin zal opgekomen zijn; gelijk de
omkeering van Sódom en Gomórra,
A'dama en Zebóïm, die de HEERE heeft

omgekeerd in zijnen toorn en in zijne

grimmigheid
;

24. En alle volken zullen zeggen :

«Waarom heeft de HEERE aan dit

land alzoo gedaan? wat is de ontste-

king dezes groeten toorns? « jerm. 22 : 8.

25. Dan zal men zeggen: Omdat zij

het verbond des HEEREN, des G-ods

hunner vaderen, hebben verlaten, dat

Hij met hen gemaakt had, als Hij ze

uit Egypteland uitvoerde;

26. En zij henengegaan zyn, en an-

dere goden gediend en zich voor die

gebogen hebben; goden, die hen niet

gekend hadden, en geen van welke
hun iets medegedeeld had;

27. Daarom is de toorn des HEEREX
ontstoken tegen dit land, om daarover
te brengen al dezen vloek, die in dit

boek geschreven is;

28. En de HEERE heeft ze uit hun
iand uitgetrokken, in toorn, en in grim-

migheid, en in groote verbolgenheid;
en Hij heeft ze verworpen in een an-
der land, gelijk het is te dezen dage.

29. De verborgene dingen zijn voor
den HEERE onzen God; maar de ge-

openbaarde zijn voor ons en voor onze
kinderen, tot in eeuwigheid, -om te doen
alle de woorden dezer wet.

HET XXX KAPITTEL.

Voorts zal het geschieden, wanneer
alle deze dingen over u zullen geko-
men zijn, deze zegen of deze vloek,

die ik u voorgesteld heb; zoo zult gtj

het weder ter harte nemen, onder alle

volken, waarhenen u de HEERE uw
God gedreven heeft;

2. En gij zult u bekeeren tot den
HEERE uwen God, en zijner stemme
gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u
heden gebiede, gij en uwe kinderen,

met uw gansche hart en met uwe
gansche ziele.

3. En de HEERE uw God zal «uwe
gevangenisse wenden, en Zich uwer
ontfermen; en Hij zal u weder verga-

deren uit alle de volken, waarhenen u
de HEERE uw God verstrooid had.

a Neh. 1: 8. Ps. 106: 45. Jer. 32: 37,

4. «Al waren uwe verdrevenen aan
het einde des hemels, van daar zal u
de HEERE uw God vergaderen, en van
daar zal Hij u nemen. a Neh. i: 9.

5. En de HEERE uw God zal u bren-

gen in het land, dat uwe vaderen er-

felijk bezeten hebben, en gy uit dat

erfelijk bezitten; en Hy zal u wel doen,

en zal u vermenigvuldigen boven uwe
vaderen.

6. En de HEERE uw God «zal uw
hart besnijden, en het hart uws zaads,

om den HEERE uwen God lief te heb-

ben, met uw gansche hart en met uwe
gansche ziele, opdat gij levet.

o Jer. 32: 39. Ezech. 11: 19. 36: 26.

7. En de HEERE uw God zal alle

die vloeken leggen op uwe vijanden

en op uwe haters, die u vervolgd heb-

ben.

8. Gij dan zult u bekeeren, en der

stemme des HEEREN gehoorzaam zijn,

en gij zult doen alle zijne geboden, die

ik u heden gebiede.

9. «En de HEERE uw God zal u doen
overvloeien in al het werk uwer hand.
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in de vrucht iiws buiks, en in de vrucht
uwer beesten, en in de vrucht uws
lainds, ten goede; want de HEERE zal

wederkeeren, om zich over u te ver-

blijden ten goede, gelijk als Hij zich

over uwe vaderen verblijd heeft;
a Deut. 28: 11.

10. Wanneer gij der stemme des

HEEREN uws Gods zult gehoorzaam
zijn, houdende zijne geboden en zijne

inzettingen, die in dit wetboek geschre-

ven zijn; wanneer g;j u zult bekeeren
tot den HEERE uwen God, met uw
gansche hart en met uwe gansche
ziele.

11. Want ditzelve gebod, hetwelk ik

u heden gebiede, dat is van «u niet

verborgen, en dat is niet verre.
a Jes. 45: 19.

12. Het is niet in den hemel, om te

zeggen: «Wie zal voor ons ten hemel
varen, dat hij het voor ons hale, en

ons het hooren late, dat wij het doen?
a Rom. 10: 6, enz.

13. Het is ook niet op gene zijde der
zee, om te zeggen: Wie zal voor ons
overvaren aan gene zijde der zee, dat
hij het voor ons hale, en ons het hoo-
ren late, dat wij het doen?

14. Want dit woord is zeer nabij u,

^in uwen mond, en in uw hart, om dat
'te doen.

15. Zie, ik heb u heden voorgesteld
het leven, en het goede; en den dood,
en het kwade.

16. Want ik gebiede u heden, den
HEERE uwen God lief te hebben, in

zijne wegen te wandelen, en te houden
zijne geboden, en zijne inzettingen, en
zijne rechten, opdat gi.i levet en ver-

menigvuldiget, en de HEERE uw God
u zegene in het land, waar gij naar
toe gaat om dat te erven.

17. Maar indien uw hart zich zal

afwenden, en gij niet hooren zult, en
gij gedreven zult worden, dat gij u
voor andere goden buigt, en deze
dient;

18. Zoo verkondig ik ulieden heden,
dat gij vooraeker zult omkomen; gij

zult de dagen niet verlengen op het
land, naar hetwelk gij over den Jor-

daan zijt henengaande, om daarin te

komen, dat gij het erfelijk bezit.

19. «Ik neem heden tegen ulieden
tot getuigen den hemel en de aarde.

Het leven en den dood heb ik u voor-

gesteld, den zegen en den vloek. Kies

dan het leven, opdat gij levet, gij en
uw zaad; a. Deut. 4: 26.

20. Liefhebbende den HEERE uwen
God, zijner stemme gehoorzaam zijnde,

en Hem aanhangende; want Hij is uw
leven en de lengte uwer dagen, opdat

gij blijft in het land, dat de HEERE
uwen vaderen. Abraham, Izak en Jakob
gezworen heeft, hun te zullen gevea.

HET XXXI KAPITTEL.

Uaarna ging Mozes henen, en spra^
deze woorden tot gansch Israël,

2. En zeide tot hen: Ik ben heden
honderd en twintig jaar oud; ik zal

niet meer kunnen uitgaan en ingaan.

Daartoe heeft de HEERE tot mij ge-

zegd : «Gij zult over dezen Jordaan niet

gaan. d Num. 27: 12. Deut. 3: 26.

3. De HEERE uw God, die zal voor

uw aangezicht overgaan; die zal deze

volken van voor uw aangezicht ver-

delgen, dat gij ze erfelij k bezit. «Jozua,

die zal voor uw aangezicht overgaan,

gelijk als de HEERE gesproken heeft,
a Num. 27: 18.

4. En de HEERE zal hun doen, ge-

lijk als Hij aan «Sihon en Og, koninr

gen der A'morieten, en aan hun lan(J

gedaan heeft, die Hij verdelgd heeft.

o Num. 21: 24, 33.

5. Wanneer ze nu de HEERE voor

uw aangezicht zal gegeven hebben,

dan zult gij hun doen naar alle ge-

bod, adat ik ulieden geboden heb.
a Deut. 7: 1, 2.

6. Weest sterk en hebt goeden moed,
vreest met en verschrikt niet voor hun
aangezicht; want het is de HEERE
uw "God, die met u gaat. «Hij zal u

niet begeven, noch u verlaten.
a Joz. 1: 5. Hebr. 13: 5.

7. En Mozes riep Jozua, en zeide tot

hem voor de oogen van gansch Israel:

Wees sterk en heb goeden moed, want
gi] zult met dit volk ingaan in het land,

dat de HEERE hunnen vaderen ge-

zworen heeft, hun te zullen geven; eo

gii zult het hen doen erven.
"8. De HEERE nu is degene, die voor

uw aangezicht gaat. Die zal met u zijn.

Hij zal u niet begeven, noch uverlatea.

«Vrees niet, en ontzet u niet. a Joz. i: 9.
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9. En Mozes schreef deze wet, en
gaf ze aan de priesteren, de zonen van
Levi, die de Arke des verbonds des
HEEREN droegen, en aan alle oudsten
Tan Israël.

10. En Mozes gebood hun, zeggende:
Ten einde van zeven jaren, op den
gezetten tyd van het jaar der vrijlating,

00 het feest der Loofhutten,
11. Als gansch Israël zal komen,

om te verschijnen voor het aangezichte
des HEEREN uws Gods, in de plaatse,

die Hij zal verkoren hebben, zult gij

deze wet voor gansch Israël uitroepen,
Toor hunne ooren,

12. Vergader het volk, de mannen,
en de vrouwen, en de kinderkens, en
uwe. vreemdelingen, die in uwe poor-

ten zijn; opdat zij hooren, en opdat
zij leeren, en vreezen den HEERE
•jwen God, en. waarnemen te doen alle

^A'oorden dezer wet;
13. En dat hunne kinderen, die het

niet geweten hebben, hooren en leeren,

om te vreezen den HEERE uwen God,
alle de dagen, die gij leeft op het
]and, naar hetwelk gij over den Jor-

daan zijt henengaande, om dat te

erven.

14. En de HEERE zeide tot Mozes:
Zie, uwe dagen zijn genaderd, om te

sterven; roep Jozua, en stelt ulieden
in de Tente der samenkomst, dat Ik
hem bevel geve. Zoo ging Mozes, en
Jozua, en zij stelden zich in de Tente
der samenkomst.

15. Toen verscheen de HEERE in de
Tente, m de wolkkolom; en de wolk-
kolom stond boven de deur der Tente.

16. En de HEERE zeide tot Mozes:
Zie, gij zult slapen met uwe vaderen;
en dit volk zal opstaan, en nahoeree-
ren de goden der vreemden van dat
land, waar het naar toe gaat, m het
midden daarvan; en het zal Mij ver-

laten, en vernietigen mijn verbond,
dat Ik met hetzelve gemaakt heb.

17. Zoo zal mijn toorn te dien dage
tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal ze

verlaten, en mijn aangezichte van hen
verbergen, dat zij ter spijze zijn; en
vele kwaden en benauwdheden zullen
het treffen; dat het te dien dage zal

zeggen: Hebben mij deze kwaden niet

getroffen, omdat mijn God in het mid-
den van mij niet is?

/ 18. Ik dan zal mijn aangezichte te

dien dage ganschelijk verbergen, om
al het kwaad, dat het gedaan heeft;
want het heeft zich gewend tot andere
goden,

19. En nu, schrijft ulieden dit lied,

en leer het den kinderen Israels, leg
het in hunnen nlond; opdat dit lied

Mij ten getuige zij tegen de kinderen
Israels.

20. AVant Ik zal dit [volk] inbrengen
in het land, dat Ik zijnen vaderen ge-

zworen heb, vloeiende van melk en
honig, en het zal eten, en verzadigd,
en vet worden. Dan zal het zich wen-
den tot andere goden, en hen dienen,
en zij zullen Mij tergen, en mijn ver-

bond vernietigen.

21. En het zal geschieden, wanneer
vele kwaden en benauwdheden het
zullen treffen, dan zal dit lied voor
zijn aangezicht antwoorden tot getuige;

want het zal uit den mond zijns zaads
niet vergeten worden ; dewijl Ik weet
zijn gedichtsel, dat het heden maakt,
aleer Ik het inbreng in het land, dat
Ik gezworen heb.

22. Zoo schreef Mozes dit lied te

dien dage, en hij leerde het den kinde-

ren Israels.

23. En Hij gebood Jozua, den zoon
van Nun, en zeide : «Wees sterk en heb
goeden moed; want gij zult de kinde-

ren Israels inbrengen in het land, dat
Ik hun gezworen heb; en Ik zal met
U zijn. a Joz. 1: 6.

24. En het geschiedde, als Mozes
voleind had de woorden dezer wet te

schrijven m een boek, totdat zij vol-

trokken waren,
25. Zoo gebood Mozes den Levieten,

die de Arke des verbonds des HEEREN
droegen, zeggende :

26. Neemt dit «wetboek, en legt het

aan de zijde van de Arke des verbonds
des HEEREN uws Gods, dat het aldaar
zij ten getuige tegen u. a 2 Kon. 22: 8.

27. Want ik ken uwe wederspannig-
heid, en uwen harden nek. Zie, terwijl

ik nog heden, met ulieden leve, zijt gij

wederspannig geweest tegen den HEE-
RE; hoe veel te meer na mijnen
dood !

28. Vergadert tot mij alle de oudsten
uwer stammen, en uwe ambtlieden;
dat ik voor hunne ooren deze woorden
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i'preke, en tegen hen den hemel en de
aarde tot getuigen neme.

29. Want ik weet, dat gij het na mij-

neii dood zekerKjk zult verderven, en
afwijken van den weg, dien ik u gebo-
den heb; dan zal u dit kwaad in het
laatste der dagen ontmoeten, wanneer

'gi.1 zult gedaan hebben, dat kwaad is

in de oogen desHEEREN, om. Hem
door het werk uwer handen tot toorn
+•• verwekken.

>0. Toen sprak Mozes, voor de ooren
ut^r gansche gemeente van Israël, de
^voorden dezes lieds, totdat zij voltrok-
: : ii waren.

HET XXXII KAPITTEL.

ig de ooren, gij hemel, en ik zal

oken, en de aarde hoore de reden
,;ns monds.
2. Mijne leer druppe als een regen,

mijne rede vloeie als een dauw; als

een stofregen op de grasscheutkens,
en als droppelen op het kruid.

3. Want ik zal den naam, desHEEREN
roepen. Geeft onzen God grootheid.
L. Hij is de Rotssteen, wiens werk
i komen is; want alle zijne wegen

^i.iii gerichten. God is waarheid, en is

geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij .

ö. Hij heeft het tegen Hem verdor-

;i, het zijn zijne kinderen niet, de
scnandvlek js hunne; het is een ver-

keerd en verdraaid geslacht.

6. Zult gij dit den HEERE vergelden,
gij dwaas en onwijs volk? Is Hij niet

uw Vader, die u verkregen, die u ge-

maakt en u bevestigd heeft?
7. Gedenk aan de dagen van ouds,

merkt op de jaren van elk geslacht;
vraag uwen vader, die zal het u bekend
maken, uwen ouden, en zij zullen het
u zeggen.

8. Toen de Allerhoogste aan de vol-

ken de erfenisse uitdeelde, toen Hij

Adams kinderen vaneenscheidde, heeft
Hij de landpalen der volken gesteld
naar het getal der kinderen Israels.

9. Want des HEEREX deel is zijn

volk; Jakob is het snoer zijner erve.

10. Hij vond hem in een land der
woestijn, en in eene woeste huilende
wildernisse; Hij voerde hem rondom,
Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem
als zijnen oogappel.

11. Gelijk een arend zijn nest op-

wekt, over zijne jongen zweeft, zijne

vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze

draagt op zijne vlerken;

12. [Zoo] leidde hem de HEERE alleen,

en er was geen vreemd God met Hem,
13. Hij deed Hem rijden op de hoog-

ten der aarde, dat hij ate de in-

komsten des velds ; en Hij deed hem
honig zuigen uit de steenrots, en olie

uit den kei der rots,

14. Boter van koeien, en melk van
klein vee, met het vet der lammeren
en der rammen, die m Basan weiden,
en der bokken, met het vette der nie-

ren, van tarwe; en het druivenbloed,

reinen wijn, hebt gij gedronken.
15. Als nu Jeschürun vet werd, zoo

sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij zijt

dik, \ja met vet] overdekt geworden);
en hij liet God varen, die hem gemaakt
heeft, en versmaadde den Rotssteen

zijns heils.

16. Zij hebben Hem tot ijver ver-

wekt door vreemde [godeii] ; door gruwe-

len hebben zij Hem tot toorn verwekt.

17. Zij hebben den duivelen geofferd,

niet Gode'; den goden, die zij niet ken-

den: nieuwe, die van nabij gekomen
waren, voor dewelke uwe vaders niet

geschrikt hebben.
18. Den Rotssteen, die u gegenereerd

heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in

vergeteniase gesteld den God, die u ge-

baard heeft.

19. Als het de HEERE zag, zoover-

smaadde Hij ze, uit toornigheid tegen

zijne zonen en zijne dochteren.

20. En Hij zeide: Ik zal mijn aan-

gezichte van hen verbergen; Ik zal

zien, welk hunlieder einde zal wezen;
want zij zijn een gansch verkeerd ge-

slacht, kinderen, in welke geene trou-

we is.

21. «Zij hebben Mij tot ijver verwekt

door hetgene dat geen God is; zij heb-

ben Mij tot toorn verwekt door hunne
ijdelheden. Ik dan zal ze tot ijver ver-

wekken door diegenen, die geen volk

zijn; door een dwaas volk zal Ik ze

tot toorn verwekken. a Rom. lO: i9.

22. Want «een vuur is aangestoken

in mijnen toorn, en zal bernen tot in

de onderste hel; en zal het land met
zijne inkomst ;^erteren, en de gronden

der bergen in vlam zetten. aJer.iS: u.
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23. Ik zal kwaden over hen hoopen;
mijne pijlen zal Ik op hen verschieten.

24. Uitgeteerd zullen zij zyn van
honger, opgegeten van den karbonkel
en bitter verderf; en Ik zal de tanden
der beesten onder hen zenden, met
vurig venijn van slangen des stofs.

25. Van buiten zal het zwaard be-

rooven, en uit de binnenkameren de
verschrikking; ook den jongeling, ook
de jonge dochter, het zuigende kind
met den gryzen man.

26. Ik zeide: In alle hoeken zoude
Ik ze verstrooien; Ik zoude hunne ge-

dachtenisse van onder de menschen
doen ophouden;

27. Ten ware, dat Ik de toornigheid
des vijands schroomde, dat niet hunne
tegenpartijen zich vreemd mochten
houden; dat zij niet mochten zeggen:
Onze hand is hooge geweest, de HEERE
heeft dit alles niet gewrocht.

28. "Want zij zijn een volk, dat door
raadslagen verloren gaat, en er is geen
verstand in hen.

29. O dat zy wijs waren ! Zij zouden
dit vernemen ; zij zouden op hun einde
merken.

30. Hoe zoude een éénige duizend
jagen, en twee tien duizend doen vluch-
ten, ten ware, dat hunlieder Rotssteen
hen verkocht, en de HEERE hen over-

geleverd hadde?
31. Want hun rotssteen is niet gelyk

onze Rotssteen, zelfs onze vijanden
rechters zijnde.

32. Want hun wijnstok is uit den
wijnstok van Sódom, en uit de velden
van Gomórra; hunne wijndruiven zijn

vergiftige wijndruiven, zij hebben bittere

bezien.

33. Hun wijn is vurig drakenvenijn,
en een wreed adderenvergift.

34. Is dat niet bij Mij opgesloten?
verzegeld in mijne schatten?

35. «Mijne is de wrake en de ver-

gelding, ten tijde als hunlieder voet
zal wankelen; want de dag huns on-

dergangs is nabij, en de dingen, die

hun zullen gebeuren, haasten.
a Rom. 12: 19. Hebr. 10: 30. 1 Petr. 2: 23.

36. Want de HEERE zal zynen volke
recht doen, en het zal Hem over zijne

knechten berouwen; want Htj zal zien,

dat de hand is weggegaan, en de be-

slotene en verlatene niets is.

37. Dan zal Hij zeggen : Waar zijn

hunne goden ? de rotssteen, op welken
zij betrouwden?

38. Welker slachtofferen vet zij aten,
welker drankofferen wijn zij dronken?
Dat zij opstaan en u heipen, dat er ver-

berging voor u zij.

39. Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben,
en «geen God met Mij. Ik Mood en
maak levend. Ik versla en Ik heel; en
er is niemand, die uit mijne hand redt.
aDeut. 4: 35. Jes. 45: 5, 18, 22. 6 1 Sam. 2 : 6.

40. Want Ik zal mijne hand naar den
hemel opheffen, en Ik zal zeggen: Ik
leef in eeuwigheid.

41. Indien Ik mijn glinsterend zwaard
wette, en mijne hand ten gerichte grijpt,

zoo zal Ik de wrake op mijne tegen-

partijen doen wederkeeren, en mijnen
hateren vergelden.

42. Ik zal mijne pijlen dronken ma-
ken van bloed, en mijn zwaard zal

vleesch eten. Van het bloed des ver-

slagenen en des gevangenen, van
den hoofde af zullen er wraken des
vijands zijn.

43. oJuicht, gij heidenen, [met] zijn

volk; want Hij zal het bloed zijner

knechten wreken ; en Hij zal de wrake
op zijne tegenpartijen doen wederkee-
ren, en verzoenen zijn land [en] zijn

volk. aRom. 15:10.

44. En Mozes kwam, en sprak alle

de woorden dezes lieds voor de ooren
des volks, hij en Hoséa, de zoon van
Nun.

45. Als nu Mozes geëindigd had alle

die woorden tot gansch Israël te spre-

ken
;

46. Zoo zeide hij tot hen: Zet uw
hart op alle de woorden, die ik heden
onder ulieden betuige, dat gij ze uwen
kinderen gebieden zult, dat zij waar-
nemen te doen alle de woorden dezer

wet.

47. Want dat isgeenvergeefsch woord
voor ulieden ; maar het is uw leven

;

en door ditzelve woord zult gij de da-

gen verlengen op het land, waar gij

over den Jordaan naar toe gaat, om
dat te erven.

48. Daarna sprak de HEERE tot Mo-
zes, op dienzelven dag, zeggende:

49. «Klim op den bergAbarim (deze

is de berg Nébo, die in het land van
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Móab is, die tegenover Jéricho is), en]
zie het land Kanaan, dat Ik den kinde-
ren Israels tot eene bezitting geven zal;

a Num. 27 : 12.

50. En sterf op dien berg, waarhe-
nen gij opklimmen zult,en word verga-
derd tot uwe volken

;
gelijk als uw «broe-

der Aaron stierf op den berg Hor, en
werd tot zijne volken vergaderd;

a Num. 27 : 13 ; 33 : 38.

51. Omdat gijlieden ii tegen Mij «ver-

grepen hebt, in het midden der kinde-
ren Israels, aan het twistwater te Ka-
des, in de woestijn Zin ; omdat gy Mij

niet geheiligd hebt in het midden der
kinderen Israels. a Num. 20 : 12.

52. Want van tegenover zult gij dat
land zien, maar daarhenen niet inko-

men, in het land, dat Ik den kinderen
Israels geven zal.

HET XXXIII KAPITTEL.

Jjit nu is de zegen, met welken Mozes,
de man Gods, de kinderen Israels ge-

zegend heeft, vóór zijnen dood.
2. Hij zeide dan : De HEERE is van

Sïnaï gekomen, en is hunlieden opge-

gaan van Séïr. Hij is blinkende ver-

schenen van het gebergte Paran, en is

aangekomen met tien duizenden der hei-

ligen. Tot zijne rechterhand was eene
vurige wet aan hen.

3. Immers bemint Hij de volken.
Alle zijne heiligen zijn in uwe hand.
Zij zullen in het midden tusschen uwe
voeten gezet worden; een ieder zal ont-

vangen van uwe woorden.
4. Mozes heeft ons de wet geboden,

eene erfenisse van Jakobs gemeente
;

5. En hij was koning in Jeschürun;
als de hoofden des volks zich vergade-
ren, samen met de stammen Israels.

6. Dat Ruben leve, en niet sterve, en
dat zijne lieden [van] getal zijn.

7. En dit is van Juda, dat hij zeide :

Hoor, HEERE, de stemme van Juda,
€n breng hem weder tot zijn volk.
Zijne handen moeten hem genoegzaam
zijn, en wees Gij [hem] eene hulpe te-

gen zijne vijanden.
8. En van Levi zeide hij : Uwe Tüm-

mim en uwe U'rim zijn aan den man,
uwen gunstgenoot; dien Gij verzocht
hebt in Massa, met welken Gij getwist
hebt aan de wateren van Mériba.

9. Die tot zijnen vader en tot zijne

moeder zeide : Ik zie hem niet. En die

zijne broederen niet kende, en zijne

zonen niet achtte; want zij onderhiel-
den uw woord, en bewaarden uw ver-

bond.
10. Zij zullen Jakob uwe rechten lee-

ren, en Israël uwe wet. Zij zullen reuk-
werk voor uwen neus leggen, en dat
gansch verteerd zal worden, op uw al-

taar.

11. Zegen, HEERE, zijn vermogen,
en laat U het werk zijner handen wel
bevallen. Versla de lendenendergenen,
die tegen hem opstaan en hem haten,
dat zij niet weder opstaan.

12. En van Benjamin zeide hij : De
beminde des HEEREN; hij zal zeker
bij Hem wonen ; Hij zal hem den gan-
schen dag overdekken, en tusschen
zijne schouderen zal Hij wonen.

13. En van Jozef zeide hij : «Zijn

land zij gezegend van den HEERE,
van het uitnemendste des hemels, van
den dauw, en van de diepte, die bene-

den is liggende; «Gen. 49: 25.

14. En van de uitnemendste inkom-
sten der zon, en van de uitnemendste
voortzetting der maan

;

15. En van het voornaamste der oude
bergen, en van het uitnemendste der

eeuwige heuvelen;
16. En van het uitnemendste der

aarde en harer volheid. En [van] de
goedgunstigheid desgenen, die in het

braambosch woonde, kome [de zegening]

op het hoofd Jozefs, en op den schedel

des «afgezonderden van zijne broederen.
a Gen. 49 : 26.

17. Hij heeft de heerlijkheid des eerst-

geborenen zijns runds, en zijne hoor-

nen zijn hoornen des eenhoorns; met
deze zal hij de volken te zamen stoo-

ten tot aan de einden des lands. Deze
nu zijn de tien duizenden van Ephraïm,
en deze zijn de duizenden vanManasse.

18. En van Zebulon zeide hij : Ver-

heug u, Zebulon, over uwen uittocht,

en Issaschar, over uwe hutten.

19. Zij zullen de volken tot den berg
roepen. Daar zullen zij offeranden der

gerechtigheid offeren; want zij zullen

den overvloed der zeeën zuigen, en de
bedekte verborgene dingen des zands.

20. En van Gad zeide hij: Gezegend
zij, die aan Gad ruimte maakt. Hij
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woont als een oude leeuw, en ver-

scheurt den arm, ja ook den schedel.

21. En hij heeft zich van het eerste

voorzien, omdat hij aldaar [in] het deel

des wetgevers bedekt was. Daarom
kwam hij met de hoofden des volks;

hij verrichtte de gerechtigheid des HEB-
REN, en zijne gerichten met Israël.

22. En van Dan zeide hij : Dan is

eene jonge leeuw; hij zal [als] uit Ba-

san voortspringen.

23. En van Naphthali zeide hij : O
Naphthali, wees verzadigd van de goed-

gunstigheid, en vol van den zegen des

HEEREN ; bezit erfelijk het westen en

het zuiden.

24. En van Aser zeide hij : Aser zij

gezegend met zonen ; hij zij zijnen

broeder aangenaam, en doope zijnen

voet in olie,

25. IJzer en koper zal [oiider] uwen
schoen zijn; en uwe sterkte gelijk uwe
dagen.

26. Niemand is er gelijk God, o Je-

schürun; die op den hemel vaart tot

uwe hulpe, en met zijne hoogheid op

de bovenste wolken.
27. De eeuwige God zij u eene wo-

ning, en van onderen, eeuwige armen;
en Hij verdrijve den vijand voor uw
aangezicht, en zegge: Verdelg.

28. «Israël dan zal zeker alleen wo-
nen, [en] Jakobs oog zal zijn op een

land van koren en most; ja zijn hemel
zal van dauw druipen, a Jer. 23: 6; 33: 16.

29. Welgelukzalig zijt gij, o Israël!

Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, ver-

lost door den HEERE, het schild uwer
hulpe, en die een zwaard is uwer hoog-

heid. Daarom zullen zich uwe vijanden

geveinsdelijk aan u onderwerpen, en
gij zult op hunne hoogte treden.

« !HET XXXIV KAPITTEL.

JLoen ging Mozes op, uit de vlakke

« Dfc Kapittel is (naar het gevoelen van de

ineesten) na Mozes' dood door eenig ander man
Gods (hetzij Jozua, Eleazar of een ander) door
eene bijzondere openbaring en ingeven des H.
Geestes beschreven. Zonder dat had de auteur
van dit Kap. (gelijk ook de apostel .Judas, het-

gene hij in zijnen zendbrief verhaalt) deze zaken,
die tusschen God en Mozes alleen voorgevallen
waren, niet kunnen weten.

velden Móabs, naar den berg Nebo, op
de hoogte van Pisga, welke recht tegen

Jéricho over is; en de HEERE «wees
hem dat gansche land, Gilead tot Dan
toe; aDeut. 3: 27.

2. En het gansche NaphthaU, en het

land van Ephraïm en Manasse, en het

gansche land van Juda, tot aan de
achterste zee;

3. En het zuiden, en het effen veld

der vallei van Jéricho, de palmstad,
tot Zóar toe.

4. En de HEERE zeide tot hem:
Dit is het land, dat Ik «Abraham, Izak

en Jakob gezworen heb, zeggende: Uwen
zade zal Ik het geven. Ik heb het u
met uwe oogen doen zien, maar gij zult

daarhenen niet overgaan. a'Gen. i2: 7;

13: 15; 15: 18; 26: 4; 28: 13.

5. Alzoo stierf Mozes, de knecht des

HEEREN, aldaar, in den lande Móabs,

naar des HEEREN mond.
6. En Hij begroef hem in een dal,

in den lande Móabs, tegenover Béth
Péor ; en «niemand heeft zijn graf ge-

weten, tot op dezen dag. a Judas VS. 9.

7. Mozes nu was honderd en twintig

jaar oud, als hij stierf. Zijn oog was
niet donker geworden, en zijne kracht

was niet vergaan.

8. En de kinderen Israels beweenden
Mozes, in de vlakke velden Móabs, der-

tig dagen. En de dagen des weenens,.

van den rouw over Mozes, werden vol-

eindigd.

9. Jozua nu, de zoon van Nun, was
vol van den Geest der wijsheid, «want
Mozes had zijne handen op hem ge-

legd. Zoo hoorden de kinderen Israels

naar hem, en deden, gelijk als de HEE-
RE Mozes geboden had.

, a Num. 27: is.

10. En er stond geen profeet meer
op in Israël, gelijk Mozes, dien de HEERE
gekend had, van aangezichte tot aan-

gezichte
;

11. In alle de teekenen en de won-

deren, waartoe hem de HEERE gezon-

den heeft, om die in Egypteland te

doen aan Pharaö, en aan alle zijne

knechten, en aan al zijn land;

12. En in al die sterke hand, en in

al die groote verschrikking, die Mozes

gedaan heeft voor de oogen des ganschen

Israels.

—>^= =S<
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HET I KAPITTEL.

Het geschiedde nu, na «den dood van
Mozes, den knecht des HEEREN, dat

de HEERE tot Jozua, den zoon van
Nun, ''Mozes' dienaar, sprak, zeggende:

aDeut. 34: 5. 6 Deut. 1: 38.

2. Mijn knecht Mozes is gestorven;

zoo maak u nu op, trek over dezen
Jordaan, gij en al dit volk, tot het
land, dat Ik hun, den kinderen Israels,

geve.

3. «Alle plaatse, v^aar ulieder voet-

zool op treden zal, heb Ik u gegeven,
gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb.

a Deut. 11: 24. Joz. 14: 9.

4. Van de woestijn en dezen Libanon
af, tot aan de groote rivier, de rivier

Phrath, het gansche land der Héthieten,
en tot . aan de groote zee, [tegen] den
ondergang der zon, zal ulieder landpale
zijn.

5. Niemand zal voor uw aangezichte
bestaan alle de dagen uws levens. Ge-
lijk als Ik met Mozes geweest ben, zal

Ik met u zijn; «Ik zal u niet begeven,
en zal u niet verlaten.

a Deut. 31: 6, 8. Hebr. 13: 5, 6.

6. «Wees sterk en heb goeden moed
;

want gij zult dit volk dat land erfelijk

doen bezitten, dat Ik hunnen vaderen
heb gezworen, hun te geven,

a Deut. 31 : 23.,

7. Alleenlijk wees sterk en heb zeer
goeden moed, dat gij waarneemt te
doen naar de gansche wet, welke Mozes,
mijn knecht, u geboden heeft; «wijk
daarvan niet, ter rechter- noch ter lin-

kerhand; opdat gij verstandiglijk han-
delt alomme, waar gij zult gaan.

u Deut. 5: 32; 28: 14.

8. Dat het boek dezer wet niet wijke

van uwen mond, «maar overleg het
dag en nacht, opdat gij waarneemt te

doen naar alles, wat daarin geschreven
is; want alsdan zult gij uwe wegen
voorspoedig maken, en alsdan zult gij

verstandiglijk handelen. a Ps. i: 2.

9. Heb Ik het u niet bevolen ? Wees
sterk en heb goeden moed, verschrik
niet en ontzet u niet; want de HEERE
uw God is met u alomme, waar gy
henengaat.

10. Toen gebood .Jozua den ambt-
lieden des volks, zeggende:

11. Gaat door het midden des legers,

en beveelt het volk zeggende: Bereidt
teerkost voor ulieden; want binnen
nog drie dagen zult gijlieden over dezen
Jordaan gaan, dat gij ingaat om te

erven het land, hetwelk de HEERE
uw God ulieden geeft om te beërven.

12. En Jozua sprak tot de Rubenie-
ten, en Gadieten, en den halven stam
van Manasse, zeggende:

13. Gedenkt aan het woord, hetwelk
Mozes, de knectit des HEEREN, ulie-

den geboden heeft, zeggende : De HEE-
RE uw God geeft ulieden rust, en Hij

geeft u dit land.

14. Laat uwe vrouwen, uwe kleine

kinderen, en uw vee blijven in het

land, dat Mozes ulieden aan deze zijde

van den Jordaan gegeven heeft; maar
gijlieden zult gewapend trekken voor
het aangezicht uwer broederen

,
alle

strijdbare helden, en zult ze helpen,

15. Totdat de HEERE uwen broede-

ren rust geve, als ulieden, en dat zi,j

ook erfelijk bezitten het land, dat de

HEERE uw God hun geeft. Alsdan
zult gijlieden wederkeeren tot het land

uwer erfenisse, en zult het erfelijk be-

zitten, dat Mozes, de knecht des HEE-
REN, ulieden gegeven heeft, aan deze
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zijde van den Jordaan, tegen den op-

gang der zon.
16". Toen antwoordden zij Jozua, zeg-

gende: Al wat gij ons geboden hebt,

zullen wij doen, en alomme, waar gij

ens zenden zult, zullen wij gaan.
17. Gelijk wij in alles naar Mozes

hebben gehoord, alzoo zullen wij naar
u hooren. Alleenlijk dat de HEERE uw
God met u zij, gelijk als Hij met Mo-
zes geweest is.

18. Alle man, die uwen mond we-
derspannig wezen zal, en uwe woorden
niet hooren zal in alles, wat gij hem
gebieden zult, die zal gedood worden;
alleenlijk wees sterk en heb goeden
moed.

HET n KAPITTEL.

Jozua nu, de zoon van Nun, had twee
mannen, die heimelijk verspieden zou-

den, gezonden van Sittim, zeggende:
Gaat henen, bezichtigt het land en
Jéricho. Zij dan gingen, en kwamen
ten huize van eene vrouw, eene hoer,

wier naam was Rachab ; en zij sliepen

daar.

2. Toen werd den koning te Jéricho
geboodschapt, zeggende: Zie, in dezen
nacht zijn hier mannen gekomen van
de kinderen Israels, om dit land te

doorzoeken.
3. Daarom zond de koning van Jé-

richo tot Rachab, zeggende; Breng de
mannen uit, die tot u gekomen zijn,

die te uwen huize gekomen zijn; want
zij zijn gekomen, om het gansche land
te doorzoeken.

4. Maar die vrouw had die beide
mannen genomen, en zij had ze ver-

borgen; en zeide aldus: Er zijn man-
nen tot mij gekomen, maar ik wist
niet, van waar zij waren.

5. En het geschiedde, als men de
poort zoudesluiten, als het duister was,
dat die mannen uitgingen ; ik weet niet

waarhenen die mannen gegaan zijn.

Jaagt ze haastelijk na, want gij zult ze
achterhalen.

0. Maar zij had ze op het dak doen
klimmen, en zij had ze verstoken on-
der de vlasstoppelen, die door haar op
het dak uitgelegd waren.
•7. Die mannen nu jaagden ze na op

ien weg van den Jordaan, tot aan de

veren ; en men sloot de poorte toe,

nadat zy uitgegaan waren, die ze na-
jaagden.

8. Eer zij nu sliepen, zoo klom zij

tot hen op, op het dak.
9. En zij sprak tot die mannen: Ik

weet, dat de HEERE u dit land gege-

ven heeft, en dat uUeder verschrikking
op ons gevallen is, en dat alle de in-

woners dezes lands voor ulieder aan-
gezicht gesmolten zijn.

10. Want wij hebben gehoord, dat de
HEERE «de wateren der Schelfzee uit-

gedroogd heeft voor ulieder aangezicht,

toen gij uit Egypte gingt; en ^wat gij-

lieden aan de twee koningen der A'mo-
rieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die

op gene zijde van den Jordaan waren,
dewelke gijlieden verbannen hebt.

a Ex. 14: 21. Joz. 4: 23. 6 Nnm. 21 : 24, 34.

11. Als wij het hoorden, zoo ver-

smolt ons hart, en er bestaat geen moed
meer in iemand, vanwege ulieder te-

genwoordigheid. Want «de HEERE ulie-

der God is een God boven in den he-

mel, en beneden op de aarde.
a Deut. 4 : 39.

12. Nu dan, zweert mij toch bij den

HEERE, dewijl ik weldadigheid aan
ulieden gedaan heb, dat gij ook wel-

dadigheid doen zult aan mijns vaders

huis, en geeft mij een waarteeken,

13. Dat gij mijnen vader en mijne

moeder in het leven zult behouden,

als ook mijne broeders en mijne zus-

ters, met alles, wat zi.i hebben, en dat

gij onze zielen van den dood redden

ziilt.

14. Toen spraken diè mannen tot

haar: Onze ziel zij voor ulieden om te

sterven, indien gijlieden deze onze zake

niet te kennen geeft. Het zal dan ge-

schieden, wanneer de HEERE ons dit

land geeft, zoo zullen wij aan u wel-

dadigheid en trouwe bewijzen.

15. Zij liet ze dan neder met een

touw door het venster; want haar huis

was op den stadsmuur; en zij woonde
op den muur.

16. En zij zeide tot hen : Gaat op het

gebergte, opdat niet misschien de ver-

volgers u ontmoeten, en verbergt u
aldaar drie dagen, totdat de vervolgers

wedergekeerd zullen zijn; en gaat

daarna uwen weg.
17. Ook zeiden die mannen tot haar:
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Wij zullen onschuldig zijn van dezen
uwen eed, dien gij ons hebt doen
zweren :

18. Zie, wanneer wij in het land ko-

men, zoo zult gij dit snoer van schar-

lakendraad aan het venster binden,

door hetwelk gij ons zult nedergelaten
hebben; en gij zult tot u in het huis

vergaderen uwen vader, en uwe moe-
der, en uwe broeders, en het gansche
huisgezin uws vaders;

19. Zoo zal het geschieden, al wie
uit de deuren uws huizes naar buiten

gaan zal, «zijn bloed zij op zijn hoofd,

en wij zullen onschuldig zijn; maar al

wie bij u in den huize zijn zal, diens

bloed zij op ons hoofd, indien eene
hand tegen hem zijn zal. aMatth. 27- 25.

20. Maar indien gij deze onze zake
te kennen zult geven, zoo zullen wij

onschuldig zijn van uwen eed, dien gij

ons hebt doen zweren.
21. Zij nu zeide: Het zij alzoo naar

uwe woorden. Toen liet zij ze gaan;
en zij gingen henen; en zij bond het
scharlaken snoer aan het venster.

22. Zij dan gingen henen, en kwa-
men op het gebergte, en bleven aldaar
drie dagen, totdat de vervolgers we-
dergekeerd waren; want de vervolgers
hadden ze op al den weg gezocht, maar
niet gevonden.

23. Alzoo keerden die twee mannen
weder, en gingen af van het gebergte,
en voeren over, en kwamen tot Jozua,
den zoon van Nun ; en zij vertelden hem
al wat hun wedervaren was.

24. En zij zeiden tot Jozua- Zekerlijk
de HEERE heeft dat gansche land in

onze handen gegeven; want ook zijn

alle de inwoners des lands voor onze
aangezichten gesmolten.

HET III KAPITTEL.

Jozua dan maakte zich aes morgens
vroeg op, en zij reisden van Sïttim, en
kwamen tot aan den Jordaan, hij en
alle de kinderen Israels; en zij ver-

nachtten aldaar, eer zij overtrokken.
2. En het geschiedde, dat de ambt-

lieden, op het einde van drie dagen,
door het midden des legers gingen,

3. En den volke geboden, zeggende:
Wanneer gij de Arke des verbonds des
HEEREN uws Gods ziet, en de Levie-

tische priesters die dragende, verreist

gijlieden ook van uwe plaatse, en volgt

ze na.

4. Dat er nochtans ruimte zij tus-

schen ulieden en tusschen haar, bij de

twee duizend ellen in de maat; ea

nadert tot haar niet; opdat gij dien

weg wetet, dien gij gaan zult; want
gijlieden zijt door dien weg niet gegaaa

gisteren [en] eergisteren.

5. Jozua zeide ook tot het volk: Hei-

ligt u, want morgen zal de HEERE
wonderheden in het midden van ulie-

den doen.

6. Desgelijks sprak Jozua tot de pries-

ters, zeggende. Neemt de Arke des

verbonds op, en gaat door voor het

aangezicht dezes volks. Zij dan namea
de Arke des verbonds op, en zij gingen

voor het aangezicht des volks.

7. Want de HEERE had tot Jozua

gezegd: Dezen dag zal Ik beginnen u
groot te maken voor de oogen des

ganschen Israels, opdat z?* weten, «dat

Ik met u zijn zal, gelijk als Ik met
Mozes geweest ben. « Joz. i; 5.

8. Gij dan zult den priesteren, die de

Arke des verbonds dragen, gebieden,

zeggende; Wanneer gijlieden komt tot

aan het uiterste van het water des

Jordaans, staat stille in den Jordaan.

9. Toen zeide Jozua tot de kinderen

Israels. Nadert herwaarts, en hoort dö

woorden des HEEREN uws Gods.

10. Voorts zeide Jozua: Hieraan zult

gijheden bekennen, dat de levende God
in het midden van u is, en dat Hij

ganscheli]k voor uw aangezicht uit-

drijven zal de Kanaanieten, en de Hé-

thieten, en de Hévieten, en de Phére-

zieten, en de Girgazieten, en de A'mo-

rieten,' en de Jébusieten.

11. Ziet, de Arke des verbonds van

den Heere der gansche aarde gaat

door voor uheder aangezicht in dea

Jordaan.
12. Nu dan, neemt gijlieden u twaalf

mannen uit de stammen Israels, uit

iederen stam éénen man.
13. Want het zal geschieden, met

dat de voetzolen der priesteren, die de

Arke des HEEREN, des Heeren der

gansche aarde, dragen, m het water van

den Jordaan zullen rusten, zoo zullen

de wateren van den Jordaan afgesne-

den worden, [te weten] de wateren, die
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van boven afvlieten, «en zij zullen op
éénen hoop blijven staan. a Ps. ii4 : 3.

14. En het geschiedrie, toen het volk
vertrok uit zijne tenten, om over den
Jorilaan te gaan, «zoo droegen de pries-

ters de Arke des .verbonds voor het

aangezicht des volks. o Hand. 7: 45.

15. En als zij, die de Arke droegen,

tot aan den Jordaan gekomen waren,
en de voeten der priesteren, dragende
de Arke, ingedoopt waren in het uiter-

ste van het water (de Jordaan nu
was «vol alle de dagen des oogstes aan
alle zijne oevers); a i Kron. 12: 15.

16. Zoo stonden de wateren, die van
boven afkwamen. Zij rezen op éénen
lioop, zeer verre van de stad Adam
af, die ter zijde van Zartan [ligt]. En
die naar de zee des vlakken velds,' [te

iveten] de Zoutzee, afliepen, die ver-

vloeiden; zij werden afgesneden. Toen
trok het volk over, tegenover Jéricho.

17. Maar «Ie priesters, die de Arke
des verbonds des HEEREN droegen,

stonden steevast op het droge, in het

midden van den Jordaan. En gansch
Israël ging over op het droge, totdat

al het volk geëindigd had door den
Jordaan te trekken.

HET IV KAPITTEL.

il et geschiedde nu, toen al het volk
geëindigd had over den Jordaan te

trekken, dat de HEERE tot Jozua «sprak,

zeggende:
'

a Joz. 3- 12.

. 2. Neemt gijlieden u twaalf mannen
uit het volk, uit eiken stam éénen
man,

. 3. En gebiedt hun, zeggende; Neemt
TOOI ulieden op, van hier uit het mid-
(Jen van den Jordaan, uit de stand-

plaatse van de voeten der priesteren,

(?n bereidt twaalf steenen, en brengt ze

met ulieder over, en stelt ze in het
nachtleger, waar gij dezen nacht zult

vernachten.

4. Jozua dan riep die twaalf man-
nen, die hij had doen bestellen van de
kinderen Israels, uit eiken stam éénen
man

;

o. En Jozua zeide tot hen : Gaat over
vórjr de Arke des HEEREN uws Gods,
midden in den Jordaan; en heft u een
ieder éénen steen op zijnen schouder,

naar het getal der stammen van de
kinderen Israels;

6. Opdat dit een teeken zij onder u-

lieden. Wanneer uwe kinderen morgen
vragen zullen, zeggende: Wat zijn u
deze steenen?

7. Zoo zult gij tot hen zeggen : «Om-
dat de wateren van den Jordaan zijn

afgesneden geweest vóór de Arke des
verbonds des HEEREN. Als zij toog
door den Jordaan, werden de wateren
van den Jordaan afgesneden. Zoo zul-

len deze steenen den kinderen Israels

ter gedachtenisse zijn tot in eeuwigheid.
a Joz. 3 : 13.

8. De kinderen Israels nu deden al-

zoo, gelijk als Jozua geboden had; en
zij namen twaalf steenen op, midden
uit den Jordaan, gelijk als de HEERE
tot Jozua gesproken had, naar het ge-

tal der stammen van de kinderen Israels;

en zij brachten ze met zich over naar
het nachtleger, en stelden ze aldaar.

9. Jozua richtte ook twaalf steenen
op, midden in den Jordaan, ter stand-

plaatse van de voeten der priesteren,

die de Arke des verbonds droegen ; en
zij zijn daar tot op dezen dag.

10. De priesters nu, die de Arke droe
gen, stonden midden in den Jordaan,
totdat alle ding volbracht was, het-

welk de HEERE Jozua .geboden had
den volke aan te zeggen, naar al wat
Mozes Jozua geboden had. En het volk

haastte, en het trok over.

11. En het geschiedde, als al het volk
geëindigd had over te gaan, toen ging
de Arke des HEEREN over, en de pries-

ters, voor het aangezicht des volks.

12. «En de kinderen Rubens, en de
kinderen Gads, mitsgaders dehalvestam
van Manasse, trokken gewapend voor
het aangezicht der kinderen Israels,

gelijk als Mozes tot hen gesproken had.
a Num. 32 : 20, £9.

13. Omtrent veertig duizend toege-

ruste krijgsmannen trokken er voor
het aangezichte des HEEREN ten strijde,

naar de vlakke velden van Jéricho.

14. «Te dienzelven dage maakte de
HEERE Jozua groot voor de oogen van
het gansche Israël; en zij vreesden hem,
gelijk als zij Mozes gevreesd hadden,
alle de dagen zijns levens, a Joz. 3 : 7.

15. De HEERE dan sprak tot Jozua,

zeggende :
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IG. Gebied den priesteren, die de Arke
der Getuigenisse dragen, dat zij uit den
Jordaan opklimmen.

11. Toen gebood Jozua den prieste-

ren, zeggende
daan.

18. En het geschiedde, toen de pries-

ters, die de Arke des verbonds des HEB-
EEN droegen, uit het midden van den
Jordaan opgeklommen waren, [en] de
voetzolen der priesteren opgetrokken
waren tot op het droge, zoo keerden
de wateren van den Jordaan weder in

hunne plaats, en gingen als gisteren [en]

eergisteren aan alle zijne oevers.
19. Het volk nu was den tiendon der

eerste maand' uit den Jordaan opge-
klommen ; en zij legerden zich te Gil-

gal, aan het oosteinde van Jéricho.

20. En Jozua richtte die twaalf stee-

nen te Gilgal op, die zij uit den Jordaan
genomen hadden.

21. En hij sprak tot de kinderen
Israels, zeggende : Wanneer uwe kni-

deren morgen hunnen vaderen vragen
zullen, zeggende: Watzijn deze steenen?

22. Zoo zult gij het uwen kinderen
te kennen geven, zeggende : Op het dro-

ge IS Israël door dezen Jordaan gegaan.
23. Want de HEERE uw God heeft

de wateren van den Jordaan voor uwe
aangezichten doen uitdrogen, totdat
gijlieden er waart doorgegaan ; «^gelijk

als de HEERE uw God aan de Schelf-
zee gedaan heeft, die Hij voor ons aan-
gezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij
er doorgegaan waren. aEx. i4: 21.

24. Opdat alle volken der aarde de
hand des HEEREN kennen zouden, dat
zij sterk is ; opdat gijlieden den HEERE
uwen God vreezet te allen dage.

E.

Jozua : Maak «u steenen messen, en
besnijd wederom de kinderen Israels

ten tweede male. a Ex. 4; 25.

o. Toen maakte zich Jozua steenen
Klimt op uit den Jor- j messen, en besneed de kinderen Israels

op den heuvel der voorhuiden.
4. Dit nu was de oorzaak, waarom

ze Jozua besneed : Al het volk, dat uit

Egypte getogen was, de manspersonen,
alle krijgslieden, waren gestorven in de
woestijn, op den weg, nadat zij uit

Egypte getogen waren.
5. Want al het volk, dat er uittoog,

was besneden. Maar al het volk, dat
geboren was in de woestijn op den
weg, nadat zij uit Egypte getrokken
waren, hadden zij niet besneden.

6. Want de kinderen Israelswandelden
veertig jaar in de woestijn, totdat ver-

gaan was het gansche volk der krijgs-

lieden, die uit Egypte gegaan waren,
die der stemme des HEEREN met ge-

hoorzaam geweest waren; denwelken
de HEERE gezworen had, ' «dat Hij hun
niet zoude laten zien het land, hetwelk
de HEERE hunnen vaderen gezworen
had ons te zullen geven, een land
vloeiende van melk en honig.

a Num. 14: 23.

7. Maar hunne zonen heeft Hij aan
hunne plaats gesteld. Die heeft Jozua
besneden, omdat zij de voorhuid had-
den, want zij hadden ze op den weg
niet besneden.

8. En het geschiedde, als men een
efnde gemaakt had van al dat volk te

besnijden, zoo bleven zij in hunne plaats

in het leger, totdat zij genezen waren,

9. Voorts sprak de HEERE tot Jozua :

Heden heb Ik den smaad van Egypte
van ulieden afgewenteld. Daarom noem-
de men den naam dier plaats Gilgal,

tot op dezen dag.

10. Terwijl de kinderen Israels te

Gilgal gelegerd lagen, zoo hielden zij

Paschen «op den veertienden dag der-

zelve maand, in den avond, op de
vlakke velden van Jéricho. aEx. 12:6.

11. En zij aten van het overjarige ko-

ren des lands, des anderen daags van
Paschen, «ongezuurde broeden en ver-

zengde aren. even op dienzelven dag.
a Ex. 12 : 39. Lev. 2 : 14.

12. En het Man hield op des ande-

ren daags, nadat zij van des lauds

overjarige koren gegeten hadden; en

HET V KAPITTEL.

in het geschiedde, toen alle de konin-
gen der A'morieten, die aan deze zijde
van den Jordaan westwaarts, en alle de
koningen der Kanaanieten die aan dezee
[waren], hoorden, dat de HEERE de
wateren van den Jordaan had uitge-
droogd, voor het aangezicht der kinde-
ren Israels, totdat wij er doorgegaan
waren, zoo versmolt hun hart, en er
was geen moed meer in hen, voor het
aangezicht der kinderen Israels.

2. Te dier tijd sprak de HEERE tot
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de kinderen Israels hadden geen Man
meer, maar zij aten in denzelven iare
van de inkomst des lands Kanaan.

13. Voorts geschiedde het; als Joziia

bij Jéricho was, dat hij zijne oogen op-

hief en zag toe, en zie, «er stond een
Man tegenover hem, die een uitgeto-

gen zwaard in zijne hand had. En
Jozua ging tot hem, en zeide tot hem :

Zijt gij onze, of onzer vijanden ?

a Ex. 23 : 23.

14. En Hij zeide: Neen, maar Ik ben
de Vorst van het heir des HEEREN;
Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua
op zijn aangezicht ter aarde, en aan-
bad, en zeide tot Hem : Wat spreekt
mijn Heere tot zijnen knecht ?

15. Toen zeide de Vorst van het heir
des HEEREN tot Jozua: Trek uwe
schoenen af van uwe voeten, want de
plaatse, waar gij op staat, is heilig. En
Jozua deed alzoo.

HET VI KAPITTEL.

Jéricho nu sloot [de poorten] toe, en
was gesloten, voor het aangezicht van
de kinderen Israels. Er ging niemand
uit, en er ging niemand in.

2. Toen zeide de HEERE tot Jozua :

Zie, Ik heb Jéricho met zijnen koning
[ew] strijdbare helden in uwe hand ge-

geven.
3. Gij dan allen, die krijgslieden zijt,

zult rondom de stad gaan, de stad om-
ringende éénmaal. Alzoo zult gy doen
zes dagen lang,

4. En zeven priesters zullen zeven
ramsbazuinen dragen vóór de Arke, en
gijlieden zult op den zevenden dag de
stad zevenmaal omgaan, en de pries-

ters zullen met de bazuinen blazen.

5. En het zal geschieden, als men
langzaam met den ramshoorn blaast,

als gijlieden het geluid der bazuin hoort,
zoo zal al het volk juichen met een
groot gejuich. Dan zal de stadsmuur
onder zich vallen, en het volk zal er
inklimmen, een iegelijk tegenover zich.

6. Toen riep Jozua, de zoon van Nun,
de priesters, en zeide tot hen : Draagt
de Arke des verbonds: en dat zeven
priesters zeven ramsbazuinen dragen,
vóór de Arke des HEEREN,

7. En tot het volk zeide hij : Trekt
door en gaat rondom deze stad ; en wie

toegerust is, die ga door vóór de Arke
des HEEREN.

8. En het geschiedde, gelijk Jozua tot
het volk gesproken had, zoo gingen de
zeven priesters, dragende zeven rams-
bazuinen voor het aangezichte des HEE-
REN. Zij trokken door en bliezen met
de bazuinen; en de Arke des verbonds
des HEEREN volgde ze na.

9. En wie toegerust was, ging voor
het aangezicht der priesters, die de ba-

zuinen bliezen. En deachtertocht volgde
de Arke na, terwijl men ging en blies

met de bazuinen.
10. Jozua nu had het volk geboden,

zeggende : Gij zult niet juichen, ja gij

zult uwe stem niet laten hooren, en
geen woord zal er uit uwen mond uit-

gaan, tot op den dag, wanneer ik tot

ulieden zeggen zal ; Juicht ! Dan zult

gij juichen.

11. En hij deed de Arke des HEEREN
rondom de stad gaan, omringende [deze]

éénmaal. Toen kwamen zij [weder] in

het leger, en vernachtten in het leger.

12. Daarna stond Jozua des morgens
vroeg op, en de priesters droegen de
Arke des HEEREN.

13. En de zeven priesters, dragende
de zeven ramsbazuinen vóór de Arke
des HEEREN, gingen voort, en bliezen

met de bazuinen; en de toegerusten
gingen voor hunne aangezichten, en de
achtertocht volgde de Arke des HEE-
REN na, terwijl men ging en blies met
de bazuinen.

14. Alzoo gingen zij éénmaal rondom
de stad op den tweeden dag; en zij

keerden weder in het leger, Alzoo de-

den zij zes dagen lang.

15. En het geschiedde op den zeven-
den dag, dat zij zich vroeg opmaak-
ten, met het opgaan des dageraads, en
zij gingen rondom de stad, naar dezelve

wijze, zeven maal. Alleenlijk op dien

dag gingen zij zeven maal rondom de
stad.

16. En het geschiedde ten zevenden
male, als de priesters met de bazuinen
bliezen, dat Jozua tot het volk sprak :

Juicht; want de HEERE heeft ulieden

de stad gegeven,
17. Doch deze stad zal den HEERE

verbannen zijn, zij, en al wat daarin

is; alleenlijk zal de hoere Rachab levend
blijven, zij en allen, die met haar in
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den huize zijn, omdat ziJ de boden,
die wij uitgezonden liadden, verborgen
heeft.

18. Alleenlijk dat gijlieden u wacht
van het verbannene, opdat gij over u
misschien niet den ban brengt, mits
nemende van het verbannene, en het

leger Israels niet stelt tot eenen ban,

noch datzelve beroert.

19. «Maar al het zilver en goud, en
de koperen en yzeren vaten, zullen den
HEERE heilig zyn; tot den schat des

HEEREN zullen zü komen.
a Num. 31 : 54.

20. Het volk dan juichte, als zij met
de bazuinen bliezen. En het geschiedde,

als het volk het geluid der bazuin
hoorde, zoo juichte het volk met een
groot gejuich; «en de muur viel onder
zich, en het volk klom in de stad, een
ieder tegenover zich, en zij namen de
stad in. a Hebr. H : 30.

21. En zij verbanden alles, wat in de
stad was, van den man tot de vrouw
toe, van het kind tot den oude, en tot

het rund, en het klein vee, en den
ezel, door het scherpte des zwaards.

22. Jozua nu zeide tot de twee man-
nen, de verspieders des lands: Gaat in

het huis der vrouw, der hoer, en brengt
die vrouw van daar uit, met al wat
zij heeft, «gelyk als gij haar gezworen
hebt. a Joz. 2 : 14. Hebr. 11 : 31.

23. Toen gingen de jongelingen, de
verspieders, daar in, en brachten er

Rachab uit, en haren vader, en hare
moeder, en hare broeders, en al wat
zij had: ook brachten zy uit alle hare
huisgezinnen, en zij stelden ze buiten
het leger Israels.

24. De stad nu verbrandden zy met
vuur, en alles wat daarin was. Alleenlijk

het zilver en goud, mitsgaders de kope-
ren en ijzeren vaten, gaven zij tot den
schat van het huis des HEEREN.

25. Dus liet Jozua de hoere Rachab
leven, en het huisgezin haars vaders,

en al wat zy had; en zij heeft gewoond
in het midden van Israel tot dezen
dag; omdat zij de boden verborgen
had, die Jozua gezonden had, om
Jéricho te verspieden.

26. En ter zelver tyd bezwoer ze

Jozua, zeggende: Vervloekt zij die man
voor het aangezichte des HEEREN, die

zich opmaken en deze stad Jéricho

bouwen zal. Dat hy ze grondveste op
zijnen eerstgeborenen zoon, en hare
poorten stelle op zynen jongsten zoon!

27. Alzoo was de HEERE met Jozua;
en zijn gerucht liep door het gansche
land.

HET VII KAPITTEL.

M.aar de kinderen Israels overtraden
door overtreding met het verbannene;
«want Achan, de zoon van Charmi,
den zoon van Zabdi, den zoon. van
Zérach, uit den stam van Juda, nam
van het verbannene. Toen ontstak de
toorn des HEEREN tegen de kinderen
Israels. a Joz. 22 : 20. 1 Kron. 2 : 7.

2. Als Jozua mannen zond van Jericho
naar Ai, dat bij Béth-aven ligt, aan het
oosten van Bethel, zoo sprak hij tot

hen, zeggende: Trekt opwaarts, en
bespiedt het land. Die mannen nu trok-

ken op, en bespiedden Ai.

3. Daarna keerden zij weder naar
Jozua, en zeiden tot hem: Dat het
gansche volk niet optrekke; dat er

omtrent twee duizend mannen, of
omtrent drie duizend mannenoptrekken,
om Ai te slaan; vermoei daarhenen al

het volk niet, want zij zyn weinigen.
4. Alzoo trokken derwaarts op van

het volk omtrent drie duizend man;
dewelke vloden voor het aangezicht
der mannen van Ai.

5. En de mannen van Ai sloegen
van hen omtrent zes en dertig man,
en vervolgden ze [van] voor de poorte
tot Schebarim toe, en sloegen ze in

eenen afgang. Toen versmolt het hart
des volks, en het werd tot water.

6. Toen verscheurde Jozua zy'ne

kleederen, en viel op zijn aangezicht
ter aarde, voor de Arke des HEEREN,
tot den avond toe, hij, en de oudsten
Israels, en zij wierpen stof op hun
hoofd.

7. En Jozua zeide: Ach Heere HEERE,
waarom hebt Gy dit volk door den
Jordaan ooit doen gaan, om ons te

geven in de hand der Amorieten, om
ons te verderven? Och, dat wij

toch tevreden geweest en gebleven
waren aan gene zijde van den Jor

daan.
8. Och HEERE, wat zal ik zeggen,

nademaal dat Israël voor het aange-
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zicht zijner vijanden den nek gekeerd

heeft?
9. Als het de Kanaunieten, en alle

inwoners des lands hooren zullen, zoo

zullen zij ons omsingelen, en onzen
naam uitroeien van de aarde. Wat
zult Gij dan uwen grooten name doen?

10. Toen zeide de HEERE tot Jozua:

Sta op; waarom ligt gij dus neder op
uw aangezicht?

11. Israël heeft gezondigd, en zij

hebben ook myn verbond, hetwelk Ik

hun geboden had, overtreden; en ook
hebben zij van het verbannene genomen ;

en ook gestolen; en ook gelogen; en
hebben het ook onder hun gereedschap
gelegd.

12. Daarom zullen de kinderen Israels

niet kunnen bestaan voor het aangezicht
hunner vijanden; zij zullen den nek
voor het aangezicht hunner vijanden

keeren; want zü zyn in den ban. Ik

zal voortaan niet meer met ulieden zijn,

tenzij dat gij den ban uit het midden
van ulieden verdelgt.

13. Sta op, heilig het volk, en zeg:

Heiligt u tegen morgen; want alzoo

zegt de HEERE de God Israels: Er is

een ban in het midden van u, Israël;

gij zult niet kunnen bestaan voor het
aangezicht uwer vijanden, totdat gij

den ban wegdoet uit het midden
van u.

14. Gij zult dan in den morgenstond
aankomen naar uwe stammen; en het
zal geschieden, de stam, welken de
HEERE geraakt zal hebben, die zal

aankomen naar de geslachten; en welk
geslacht de HEERE geraakt zal hebben,
dat zal aankomen bij huisgezinnen; en
welk huisgezin de HEERE geraakt zal

hebben, dat zal aankomen man voor
man.

15. En het zal geschieden, die

geraakt zal worden met den ban, die

zal met den vure verbrand worden,
hij, en al wat hij heeft; omdat hij het
verbond des HEEREN overtreden heeft,

en omdat hij dwaasheid in Israël

gedaan heeft.

16. Toen maakte zich Jozua des
morgens rroeg op, en deed Israël

aankomen naar zijne stammen; en de
stam van Juda werd geraakt.

17. Als 'hij het geslacht van Juda
deed aankomen, zoo raakte hy het

geslacht van Zarchi. Toen hij het
geslacht van Zdrchi deed aankomen,
man voor man, zoo werd Zabdi
geraakt.

18. Deswelken huisgezin als hij deed
a,ankomen, man voor man, zoo werd
Achan geraakt, de zoon van Charmi,
den zoon van Zabdi, den zoon van
Zérah, uit den stam van Juda.

19. Toen zeide Jozua tot Achan: Mijn
zoon, geef toch den HEERE, den God
Israels, de eere, en doe voor Hem
belijdenisse; en geef mij jtoch te kennen,
wat gij gedaan hebt; verberg het voor
mij niet.

20. Achan nu antwoordde Jozua, en
zeide: Voorwaar, ik heb tegen den
HEERE, den God Israels, gezondigd, en
heb alzoo en alzoo gedaan.

21. Want ik zag onder den roof een
schoon, sierlijk Babylonisch overkleed,
en twee honderd Sikkelen zilvers, en
eene gouden tong, welker gewicht was
vijftig Sikkelen; en ik kreeg lust daartoe,

en ik nam ze; en zie, ze zijn verborgen
in de aarde, in het midden mijner tent,

en het zilver daaronder.
22. Toen zond Jozua boden henen,

die tot de tent liepen; en zie, het lag

verborgen in zyne tent, en het zilver

daaronder.
23. Zy dan namen die dingen uit

het midden der tent, en zij brachten
ze tot Jozua en tot alle de kinderen
Israels; en zij stortten ze uit voor het
aangezichte des HEEREN.

24. Toen nam Jozua, en gansch
Israël met hem, Achan, den zoon van
Zérah, en het zilver, en het sierlijk

overkleed, en de gouden tong, en zijne

zonen, en zyne dochteren, en zijne

ossen, en zyne ezelen, en zijn vee, en
zijne tent, en alles wat hij had; en
voerden ze naar het dal Achor.

25. En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons
beroerd ? De HEERE zal u beroeren te

dezen dage. En gansch Israël steenigde

hem met steenen, en zij verbrandden
ze met vuur, en zij overwierpen ze

met steenen.

26. En zij *stapelden over hem eenen
grooten steenhoop op, zynde tot op
dezen dag. Alzoo keerde zich de HEERE

* Staten-overz.: richtten, wat thans van
eenen hoop steenen niet kan gezegd worden.
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van de hittigheid zijns toorns. Daarom
noemde men den naam dier plaats:

Het dal van Achor, tot dezen dag toe.

Het VIII KAPITTEL.

T oen zeide de HEERE tot Jozua:
«Vrees niet, en ontzet ii niet; neem
met 11 al het krijgsvolk, en maak u
op, trek op naar Ai; zie, Ik heb den
koning van Ai, en zijn volk, en zijne

stad, en zijn land, in uwe hand ge-

geven, a Deut. 1 : 21; 7 : IS.

2. Gij nu zult Ai en zijnen koning
doen, «gelijk als gij aan Jéricho en
zijnen koning gedaan hebt; behalve
dat gij zijnen roof en ^zijn vee voor
ulieden rooven zult. Stel u eene ach-

terlage tegen de stad, van achter haar.
a Joz. 6 : 21, 6 Deut. 20 : 14.

8. Toen maakte zich Jozua op, en al

het krijgsvolk, om op te trekken naar
Ai. En Jozua verkoos dertig duizend
mannen, strijdbare helden, en hij zond
ze bij nacht uit.

4. En gebood hun, zeggende: Ziet toe,

gijlieden zult der stad lagen leggen van
achter de stad. Houdt u niet zeer ver-

re van de stad, en weest gij allen

bereid.

5. Ik nu, en al het volk, dat bij mij
is, zullen tot de stad ,naderen ; en het
zal geschieden, wanneer zij ons te

gemoet zullen uitgaan, gelijk als in

het eerste, zoo zullen wij voor hun
aangezicht vlieden.

6. Laat ze dan uitkomen achter ons,
totdat wij ze van de stad aftrekken;
want zij zullen zeggen : Zij vlieden voor
onze aangezichten, gelijk als in het
eerste. Zoo zullen wij vlieden voor
hunne aangezichten.

7. Dan zult gylieden opstaan uit de
achterlage, en gü zult de stad innemen

;

want de HEERE uw God zal ze in
uwe hand geven.

8. En het zal geschieden, wanneer
gij de stad ingenomen hebt, zoo zult

gÜ de stad met vuur aansteken; naar
den woorde des HEEREN zult gij-

lieden doen; ziet, ik heb het ulieden
geboden.

9. Alzoo zond ze Jozua henen, en zij

gingen naar de achterlage, en zij ble-

ven tusschen Bethel en tusschen Ai,

tegen het westen van Ai, maar Jozua

overnachtte dien nacht in het midden
des volks.

10. En Jozua maakte zich des mor-
gens vroeg op, en hij monsterde het
volk; en hij trok op, hy en de oudsten
van Israël, voor het aangezicht des
volks, naar Ai.

11. Ook trok al het krijgsvolk op,

dat bij hem was; en zy naderden en
kwamen tegenover de stad; en zij le-

gerden zich tegen het noorden van Ai;
en er was een dal tusschen hem en
tusschen Ai.

12. Hij nam ook omtrent vijf dui-

zend man, en hij stelde ze tot eene
achterlage tusschen Bethel en tusschen
Ai, aan het westen der stad.

13. En zij stelden het volk, het gan-
sche leger, dat aan het noorden der
stad was, en zijne hinderlage was aan
het westen der stad. En Jozua ging
in denzelven nacht in het midden des
dals.

14. En het geschiedde, toen de koning
van Ai [dat] zag, zoo haastten zij

en maakten zich vroeg op, en de man-
nen der stad kwamen uit, Israël te

gemoet, ten strijde, hij en al zijn volk,

ter bestemder tijd, voor het vlakke
veld. Want hij wist niet, dat hem
iemand een achterlage leide van achter
de stad.

15. Jozua dan en gansch Israël werd
geslagen voor hunne aangezichten, en
zij vloden door den weg der woestijn.

16. Daarom werd samengeroepen al

het volk dat in de stad was, om hen
na te jagen ; en zij joegen Jozua na.

en werden van de stad afgetrokken.
17. En er werd niet één man over-

gelaten in Ai noch Bethel, die niet uit-

trok, Israël, na; en zij lieten de stad
openstaan, en joegen Israël achterna.

18. Toen sprak de HEERE tot Jozua:
Strek de spies uit, die in uwe hand
is, naar Ai, want Ik zal het in uwe
hand geven. Toen strekte Jozua de
spies, die in zijne hand was, naar de
stad toe.

19. Toen rees de achterlage haas-
telijk op van hare plaats, en zij liepen

toe, met dat hij zijne hand uitgestrekt

had, en kwamen aan de stad en zij

namen ze in, en zij haastten zich, en
staken de stad aan met vuur.

20. Als de mannen van Ai zich ach-
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teromkeerden, zoo zagen zij, en zie,

de rook der stad ging op naar den

hemel; en zij hadden geene ruimte,

om herwaarts of derwaarts te vlieden;

want het volk, dat naar de woestijn

vluchtte, keerde zich tegen degenen,

die [hen] najoegen.

21. En Jozua en gansch Israël, zien-

de, dat de achterlage de stad ingeno-

men had, en dat de rook der stad

opging, zoo keerden zij zich om, en

sloegen de mannen van Ai,

22. Ook kwamen die uit de stad hun
te gemoet, zoodat zij in het midden
der Israëlieten waren, deze van hier

en gene van daar; en «zij sloegen ze,

totdat geen overige onder hen over-

bleef, noch die ontkwam, a Deut. 7: 2.

23 Doch den konmg van Ai grepen

zij levend, en zij brachten hem tot

Jozua.
24. En het geschiedde, toen de Is-

raëlieten een einde gemaakt hadden

van alle de inwoners van Ai te dooden,

op het veld, in dewoestyn, in dewelke

zij hen nagejaagd hadden, en dat zij

allen door de scherpte des zwaards

gevallen waren, totdat zij allen ver-

nield waren; zoo keerde zich gansch

Israël naar Ai, en zij sloegen het met
de scherpte des zwaards.

25. En het geschiedde, dat allen, die

te dien dage vielen, zoo mannen als

vrouwen, waren twaalf duizend, alle

te zamen lieden van Ai.

26. Jozua trok ook zijne hand niet

terug, die hij met de spies had uitge-

strekt, totdat hij alle de inwoners van

Al verbannen had
27. «Alleenlijk roofden delsraëheten

voor zichzelven het vee en den buit

derzelve stad, «'naar het woord des

HEEREN, dat Hij Jozua geboden had.

a Num. 31. 22, 26. b Joz. 8: 2.

28. Jozua nu verbrandde Ai, en hij

stelde het tot eenen eeuwigen hoop,

ter verwoesting, tot op dezen dag.

29. En den koning van Ai hing hij

aan een hout, tot aan den avondstond.

En aomtrent den ondergang der zon

gebood Jozua, dat men zijn dood lichaam

van het hout afname. En zij wierpen

het aan de deur der stadspoort, en

stapelden daarop eenen groeten steen-

hoop op, zijnde tot op dezen dag.

o Deut. 21 : 22, 23.

30. Toen bouwde Jozua een altaar

den HEERE, den God Israels, op den»

berg Ébal;

31. «Gelijk als Mozes, de knecht de».

HEEREN, den kinderen Israels gebo-

den had, volgens hetgene dat geschre-

ven is in het wetboek van Mozes, een
altaar van geheele steenen, over de-

welke men geen ijzer bewogen had;

en daarop offerden zij den HEERE.
brandofferen, ook offerden zij dankof-

feren. a Ex. 20 : 25. Deut. 27: 4.

32. «Aldaar schreef hij ook op stee-

nen een dubbel van de wet van Mo-
zes, hetwelk hij geschreven heeft voor
het aangezicht der kinderen Israels.

d Deut. 27: 3.

33. En gansch Israël, met zijne oud
sten, en ambtlieden, en zijne rechters^

stonden aan deze en aan gene zijde

der Arke, voor de Levietische prieste-

ren, die de Arke des verbonds des

HEEREN droegen, zoo vreemdelingen

als inboorlingen, de eene helft daarvan
tegenover den berg Gerizim. en de eene

helft daarvan tegenover den berg E'bal;

gelijk als Mozes, de knecht des HEE-
REN, bevolen had, om het volk van
Israël in het eerste te zegenen.

34. En daarna las hij overluid alle

de woorden der wet, de zegening en

den vloek, naar alles, wat in het wet-

boek geschreven staat.

35. Daar was niet één woord van al

hetgene Mozes geboden had, dat Jozua
niet overluid las «voor de geheele ge-

meente Israels, en de vrouwen, en de
kleine kinderen, en de vreemdelingen^
die in het midden van hen wandelden.

a Deut. 31 : 11.

HET IX KAPITTEL.

En het geschiedde, toen [dit] hoorden

alle de koningen, die aan deze zijde

van den Jordaan waren, op het ge-

bergte, en in de laagte, en aan alle

havens der Groote Zee, tegenover den

Libanon, de Héthieten, en de A'mo-

rieten, de Kanaanieten, de Phérezieten^

de Hévieten, en de Jébusieten;

2. Zoo vergaderden zij zich samen^

om tegen Jozua en tegen Israël te kry-

gen, eenmoediglijk.

3. Als de inwoners te Gibeon hoor
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•den, wat Jozua met Jéricho en met Ai
gedaan had,

4. Zoo handelden zij ook arglistiglijk,

en gingen henen, en veinsden zich ge-

zanten te zijn, en zij namen oude zak-

ken op Imnne ezels, en oude, en ge-

scheurde, en samengebondene lederen

wijnzakken
;

5. Ook oude en bevlekte schoenen
aan hunne voeten, en zij hadden oude
kleederen aan; en al het brood, dat zij

op hunne reize hadden, was droog [en]

beschimmeld.
6. En zij gingen tot Jozua in het

leger te Gilgal, en zij zeiden tot hem
en tot de mannen Israels: Wij zijn ge-

komen uit verren lande; zoo maakt
mi een verbond met ons.

7. Toen zeiden de mannen Israels

tot de Hévieten: Misschien woont gij-

lieden in het midden van ons; hoe
zullen wij dan een verbond met u ma-
ken?

8. Zij dan zeiden tot Jozua: Wij zijn

uwe knechten. Toen zeide Jozua tot

hen: AVie zijt gijlieden, en van waar
komt gij?

9. Zij nu zeiden tot hem : Uwe knech-
ten zijn uit zeer verren lande gekom.en,
om den naam des HEEREN uws Gods;
want wij hebben zijn gerucht gehoord,
en alles wat Hij in Egypte gedaan
heeft;

10. En «alles wat Hij gedaan heeft

aan de twee koningen der A'morieten,
die aan gene zijde van den Jordaan
waren, Sihon, den koning van Hésbon,
en Og, den koning van Basan, die te

A'stharoth [tvoonde],
a Num. 21 : 24, 33. Deut. 1 : 4.

11. Daarom spraken tot ons onze
oudsten, en alle de inwoners onzes
lands, zeggende: Neemt reiskost met
11 in uwe handen op de reize, en gaat
hun te gemoet, en zegt tot hen : Wij
zijn ulieder knechten. Zoo maakt nu
een verbond met ons.

12. Dit ons brood hebben wij warm
tot onzen teerkost uit onze huizen ge-

nomen, ten dage, toen wij uittogen om
tot ulieden te reizen; maar ziet, nu Is

het droog, en het is beschimmeld.
13. En deze lederen wijnzakken, die

wij gevuld hebben, waren nieuw, maar
Tiiet, zij zijn gescheurd. En deze onze
kleederen, en onze schoenen zijn oud,

geworden, vanwege deze zeer lange
reize.

14. Toen namen de mannen van
hunnen reiskost; en zij vraagden het
den mond des HEEREN niet.

15. En Jozua maakte vrede met hen,
en hij maakte een verbond met hen,
dat hij ze bij het leven behouden zou-

de; en de oversten der vergadering
zwoeren hun.

16. En het geschiedde ten einde van
drie dagen, nadat zij het verbond met
hen gemaakt hadden, zoo hoorden zij,

dat zij hunne naburen waren, en dat
zij in het midden van hen waren wo-
nende.

17. Want toen de kinderen Israels

voorttogen, zoo kwamen zij ten derden
dage aan hunne steden. Hunne steden
nu waren Gïbeon, en Chephira, en
Béëroth, en Kirjath-Jearim.

18. En de kinderen Israels sloegen
ze niet, omdat de oversten der ver-

gadering hun gezworen hadden bij den
HEERE den God Israels. Daarom mur-
mureerde de gansche vergadering tegen
de oversten.

19. Toen zeiden alle de oversten tot

de gansche vergadering: iWij hebben
hun gezworen bij den HEERE den God
Israels; daarom kunnen wij hen niet

aantasten.

20. Dit zullen wij hun doen, dat wij
ze bij het leven behouden, opdat geen
groote toorn over ons zij, om des eeds
wille, dien wij hun gezworen hebben.

21. Voorts zeiden de oversten tot

hen: Laat ze leven, en laat ze hout-
houwers en waterputters zijn der gan-
sche vergadering, gelijk de oversten
tot hen gezegd hebben.

22. En Jozua riep ze, en sprak tot

hen, zeggende: Waarom hebt gijlieden

ons bedrogen, zeggende: Wij zijn zeer
verre van ulieden gezeten, daar gy in
het midden van ons zijt wonende?

23. Nu dan, vervloekt zijt gijlieden;

en onder ulieden zullen niet afgesne-
den worden knechten, noch houthou-
wers, noch waterputters, ten huize

I mijns Gods.
24. Zij dan antwoordden Jozua, en

zeiden: Dewijl het uwen knechten ze-

kerlijk was te kennen gegeven, dat de
HEERE uw God zijnen knecht Mozes ge-

boden heeft, dat Hij ulieden al dit land
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geven, en «alle de inwoners des lands
voor ulieder aangezicht verdelgen zou-

de, zoo vreesden wij onzes levens zeer

voor iilieder aangezichten ; daarom heb-

bon wij deze zake gedaan. aDeut. 7:i,2.

25. En nu, zie, wij zijn in uwe hand;

doe, gelijk het goed en gelijk het recht

is in uwe oogen ons te doen.

26. Zoo deed hij hun alzoo, en hij

verloste ze van de hand der kinderen
Israels, dat zij ze niet doodsloegen.

27. Alzoo gaf ze Jozua over ten zei-

ven dage tot houthouwers en water-

putters der vergadering, en dat tot het

altaar des HEEREN, tot dezen dag toe,

aan de plaatse, die Hij verkiezen zoude.

HET X KAPITTEL.

Het geschiedde nu, toen Adóni-Zédek,

de koning van Jeruzalem, gehoord had,

dat Jozua Ai ingenomen en het ver-

bannen had, [en] aan Ai en zijnen ko-

ning alzoo gedaan had, gelijk als hij

aan «Jéricho en zijnen koning gedaan
had; en ''dat de inwoners van Gibeon
vrede met Israël gemaakt hadden, en
in hun midden waren

;

d Joz. 6: 15. b Joz. 9: 15.

2. Zoo vreesden zij zeer. Want Gibeon

was eene groote stad, als eene der ko-

ninklijke steden; ja zij was grooter

dan Ai, en alle hare mannen waren
sterk.

3. Daarom zond Adóni-Zédek, koning
van Jeruzalem, tot Hóham, den koning
van Hebron, en tot Piream, den koning
van Jarmuth, en tot Japhia, den koning
van Lachis, en tot Débir, den koning
van Églon, zeggende :

4. Komt op tot mij en helpt mij,

dat wij Gibeon slaan ; omdat het vrede

gemaakt heeft met Jozua en met de

kinderen Israels.

5. Toen werden verzameld en kwa-
men op, vijf koningen der Amorieten,
de koning van Jeruzalem, de koning
van Hebron, de koning van Jarmuth,
de koning van Lachis, de koning van
Églon, zij en alle hunne legers; en zij-

belegerden Gibeon, en krijgden er tegen.

6. De mannen nu van Gibeon zonden
tot Jozua, in het leger te Gilgal, zeg-

gende: Trek uwe handen niet af van
uwe knechten, kom haastelijk tot ons

op, en verlos ons, en help ons; want

alle de koningen der Amorieten, die op
het gebei-gte wonen, hebben zich tegen
ons vergaderd.

• 7. Toen toog Jozua op van Gilgal,

hij en aLhet krijgsvolk met hem, en
alle strijdbare heiden.

8. Want de HEERE had tot Jozua
gezegd: Vrees niet voor hen, want Ik
heb ze in uwe hand gegeven ; niemand
van hen zal voor uw aangezicht be-

staan.

9. Alzoo kwam Jozua snellijk tot

hen; den ganschen nacht over was hü
van Gilgal opgetrokken.

10. En de HEERE verschrikte ze voor
het aangezicht van Israël ; en hij sloeg

ze met eenen groeten slag te Gibeon,
en vervolgde ze op den weg, waar
men naar Béth-hóron opgaat, en sloeg

ze tot Azéka en tot Makkéda toe.

11. Het geschiedde nu, toen zij voor
het aangezicht van Israël vluchtten^
zijnde in den afgang van Béth-hóron,
zoo wierp de HEERE groote steenen
op hen van den hemel, tot Azéka toe^

dat zij stierven. Er waren er meer, die-

van de hagelsteenen stierven, dan die

de kinderen Israels met het zwaard
doodden.

12. Toen sprak Jozua tot den HEE-
RE, ten dage als de HEERE de Amo-
rieten voor het aangezicht der kinde-

ren Israels overgaf, en zeide voor de
oogen der Israëlieien : Zon, sta stil te

GilDeon, en gij maan, in het dal van
Ajalon.

13. En de zon stond stil, en de maan
bleef staan, totdat het volk zich aan
zijne vijanden gewroken had. Is dit

niet geschreven in het Boek des Op-
rechten ? De zon nu stond stil in het

midden des hemels, en haastte niet

onder te gaan omtrent eenen volko-

menen dag.

14. En er was geen dag aan dezen
gelijk, vóór hem noch na hem, dat de
HEJERE de stemme eens mans [alzoo]

verhoorde; want de HEERE streed

voor Israël.

15. Toen keerde Jozua weder, en
gansch Israël met hem, naar het leger

te Gilgal.

16. Maar die vijf koningen waren
gevloden, en hadden zich verborgen 'm

de spelonk bij Makkéda.
1 7. En aan Jozua werd geboodschapt»
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door te zeggen: Die vijf koningen zijn

gevonden, verborgen in de spelonk bij

Makkéda.
18. Zoo zeide Jozua: Wentelt groote

steenen voor den mond der spelonk,

en stelt mannen daarvoor om hen te

bewaren.
19. Maar staat gijlieden niet stil,

jaagt uwe vijanden achterna, en slaat

ze in den staart. Laat ze in hunne
steden niet komen, want de HEEKE
uw God heeft ze in uwe hand ge-

geven.
20. En het geschiedde, toen Jozua

en de kinderen Israels geëindigd had-

den hen met eenen zper groeten slag te

slaan, totdat zij vernield waren; en
dat de overgeblevenen, die van hen
overgebleven waren, in de vaste steden

gekomen waren;
21. Zoo keerde al het volk tot Jozua

in het leger, bij Makkéda, in vrede;

niemand had zijne tong tegen de kin-

deren Israels geroerd.

22. Daarna zeide Jozua: Opent den
mond der spelonk, en brengt tot mij

uit die vijf koningen, uit die spelonk.

23. Zij nu deden alzoo, en brachten
tot hem uit die vijf koningen, uit de
spelonk: den koning van Jeruzalem,
den koning van Hebron, den koning
van Jarmuth, den koning van Lachis,

den koning van Églon.

24. En het geschiedde, als zij die

koningen uitgebracht hadden tot Jozua,
zoo riep Jozua alle de mannen Israels,

' en hij zeide tot de oversten des krijgs-

volks, die met hem getogen waren:
Treedt toe, zet uwe voeten op de halzen
dezer koningen. En zij traden toe, en
zetten hunne voeten op hunne halzen.

25. Toen zeide Jozua tot hen : Vreest
niet en ontzet u niet, zijt sterk en hebt
goeden moed; want alzoo zaldeHEE-
RE aan alle uwe vijanden doen, tegen
dewelke gijlieden strijdt.

26. En Jozua sloeg ze daarna, en
doodde ze, en hing ze aan vijf houten;
en zij hingen aan de houten tot den
«avond. a Deut. 21: 23. Joz. 8: 29.

27. En het geschiedde, ten tijde als

de zon onderging, beval Jozua, dat men
ze van de houten afname, en zij wier-

pen ze in de spelonk, alwaar zij ver-

borgen geweest waren; en zij leiden

groote steenen voor den mond der spe-

lonk, [die daar sï/w] tot op dezen zelven
dag.

28. Op denzelven dag nam ook Jo-

zua Makkéda in, en sloeg het met de-

scherpte des zwaards; daartoe verban-
de hij zijnen koning, henlieden en alle

ziel, die daarin was; hij liet geene
overigen overblijven; en hij deed den
koning van Makkéda, gelijk als hij

den koning van Jéricho gedaan had.
29. Toen toog Jozua door, en gansch

Israël met hem, van Makkéda naar
Libna, en hij krijgde tegen Libna.

30. En de HÉERE gaf het ook in

de hand van Israël, met zijnen koning;
en hij sloeg het met de scherpte des
zwaards, en alle ziel, die daarin was.
Hij liet daarin geene overigen over-

blijven; en hij deed zijnen koning, ge-

lijk als hij den koning van Jéricho ge-

daan had.
31. Toen toog Jozua voort, en gansch

Israël met hem, van Libna naar Lachis
;

en hij belegerde het, en krijgde er

tegen.

32. En de HEEEE gaf Lachis in de
hand van Israël; en hij nam het in

op den tweeden dag, en hij sloeg het
met de scherpte des zwaards, en alle

ziel, die daarin was, naar alles, wat
hij aan Libna gedaan had.

33. Toen trok Hóram, de koning van
Gézer, op, om Lachis te helpen; maar
Jozua sloeg hem en zijn volk, totdat

hij hem geene overigen overliet.

34. En Jozua trok voort van Lachis
naar Églon, en gansch Israël met hem;
en zij belegerden het, en krijgden er

tegen.

35. En zij namen het in ten zelven

dage, en sloegen het met de scherpte

des zwaards, en alle ziel, die daarin

was, verbande hij op denzelven dag,

naar alles, wat hij aan Lachis gedaan
had.

36. Daarna toog Jozua op, en gansch
Israël met hem, van Églon naar He-
bron, en zij krijgden er tegen.

37. En zij namen het in, en sloegen

het met de scherpte des zwaards, zoo
zijnen koning als alle zijne steden, en
alle ziel, die daarin was. Hij liet nie-

mand in het leven overig blijven, naar
alles, wat hij aan Églon gedaan had

;

en hij verbande het, en alle ziel, die

daarin was.
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38. Toen keerde Jozua, en gansch

Israels met hem, naar Débir, en hij

krijgde er tegen.

39. En hij nam het in, met zijnen

koning, en alle zijne steden, en zij sloe-.

gen het met de scherpte des zwaards,
'

en verbanden alle ziel, die daarin was.

Hi] liet geene overigen overblijven ;
ge-

lijk als hij aan Hebron gedaan had, al-

zoo deed hij aan Débir en zijnen ko-

ning, en gelijk als hij aan Libna en

zijnen koning gedaan had.
'40. Alzoo sloeg Jozua het gansche

land, het gebergte, en het zuiden, en

de laagte, en de afloopingen der wa-

teren, en alle hunne koningen ; hij liet

geene overigen overblijven; ja hij ver-

bande alles, wat adem had, gelijk als de

HEERE de God Israels «geboden had.

a Deut. 7 : 2 ; 20 : 16, 17. Joz. 8
:

2.

41. En Jozua sloeg ze van Kades

Barnéa en tot Gaza toe; ook het gan-

sche land Gósen, en tot Gibeon toe. ^

42. En Jozua nam alle deze konin-

gen en hun land op éénmaal ;
want de

HEERE de God Israels streed voor Is-

raël.

43. Toen keerde Jozua weder, en

gansch Israël met hem, naar het leger

te Gilgal.

HET XI KAPITTEL.

ïï. .et geschiedde daarna, als Jabin, de

koning van Hazor, dit hoorde, zoo zond

hij tot Jóbab, den koning van Madon,

en tot den koning van Simron, en tot

den koning van A'chsaph,

2. En tot de koningen, die tegen het

noorden, op het gebergte, en op het

vlakke tegen het zuiden van Kinne-

róth, en in de laagte, en in Naphoth-

Dór aan de zee waren;
3. Tot de Kanaanieten tegen het oos-

ten en tegen het westen, en de A'mo-

rieten, en de Héthieten, en de Phére-

zieten, en de Jébiisieten op het gebergte,

en de Hévieten onder aan Hérmon, in

het land van Mizpa.

4. Deze nu togen uit, en alle hunne
heirlegers met hen; veel volks, als het

zand, dat aan den oever der zee is, in

veelheid; en zeer vele paarden en wa-

gens.

5. Alle deze koningen werden verga-

derd, en kwamen en legerden zich sa-

men aan de wateren van Mérom, om
tegen Israël te krijgen.

6. En de HEERE zeide tot Jozua:

Vrees niet voor hunne aangezichten,

want morgen omtrent dezen tijd zal

Ik ze altegader verslagen geven voor
het aangezichte Israels; hunne paarden
zult gij verlammen, en hunne wage-
nen met vuur verbranden.

7. En Jozua, en al het krijgsvolk met
hem, kwam snellijk over hen aan de

wateren van Mérom, en zij overvielen ze.

8. En de HEERE gaf ze in de hand
van Israël, en zij sloegen ze, en zij joe-

gen ze na tot groot Sidon toe, en lot

Misrephóth-Maim, en tot het dal Mizpe

tegen het oosten; en zij sloegen ze,

totdat zij geene overigen onder hen

overlieten.

9. Jozua nu deed hun, gelijk als hem
de HEERE gezegd had ;

hunne paar-

den verlamde hij, en hunne wagenen
verbrandde hij met vuur.

10. En Jozua keerde weder ter zel-

ver tijd, en hij nam Hazor in; en ha-

ren koning sloeg hij met het zwaard;

want Hazor was tevoren het hoofd van
alle deze koninkrijken.

11. En zij sloegen alle ziel, die daar-

in was, met de scherpte des zwaards,

die verbannende. Er bleef niets overig,

dat adem had. En Hazor verbrandde

hij met vuur.

12. En Jozua nam alle de steden de-

zer koningen in, en alle hare konin-

gen, en hij sloeg ze met de scherpte

des zwaards, hen verbannende, «gelijk

als Mozes, de knecht des HEEREN,
geboden had. aDeut. 20: 16, 17. Joz. 10:40.

13. Alleenlijk verbrandden de Israëlie-

ten geene steden, die op hare heuve-

len stonden; behalve Hazor alleen, dat

verbrandde Jozua.

14. En al den roof dezer steden, en

het vee, roofden de kinderen Israels

voor zich. Alleenlijk sloegen zij alle de

menschen met de scherpte des zwaards,

totdat zij ze verdelgden; zij lieten niet

overblijven wat adem had.

15. «Geliik als de HEERE Mozes, zij-

nen knecht, geboden had, ««alzoo ge-

bood Mozes aan Jozua; en alzoo deed

Jozua. Hij deed er niet een woord af

van alles, wat de HEERE Mozes gebo

den had. aEx.23:32,33;34:12.
Num. 33 : 52. b Deut. 7:2; 20 : 16.
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16. Alzoo nam Jozua al dat land in, het

gebergte, en al het zuiden, en al het land
Gósen, en de laagte, en het vlakke veld,

en het gebergte Israels, en zijne laagte :

17. Van den kalen berg, die opwaarts
naar Séïr gaat, tot Baal-Gad toe,in het
dal van den Libanon, onder aan den
berg Hérnion. Alle hunne koningen
nam hij ook, en sloeg ze, en doodde ze.

18. Vele dagen voerde Jozua krijg

tegen alle deze koningen.
19. Er was geene stad, die vrede

maakte met de kinderen Israels, be-

halve de Hévieten, inwoners van Gi-

beon ; zij namen ze alle in door krijg.

20. Want het was van den HEKRE,
hunne harten te verstokken, dat zij

Israël met oorlog te gemoet gingen,

opdat hij ze verbannen zoude, dat hun
geene genade geschiedde, maar opdat
hij ze verdelgen zoude, gelijk als de
HÈï^RE Mozes geboden had.

21. Te dier tijd nu kwam Jozua, en
roeide de Énakieten uit, van het ge-

bergte, van Hebron, van Débir, van
A'nab, en van het gansche gebergte

van Juda, en van het gansche gebergte

van Israel. Jozua verbande ze met hun-
ne steden.

22. Er bleef niemand van de Éna-
kieten overig in het lau'l der kinde-

ren Israels. Alleenlijk bleven zij overig

te Gaza. te Gath, en te A'sdod.

23. Alzoo nam Jozua al dat land in,

naar alles, wat de HEERE tot Mozes
gesproken had ; en Jozua gaf het Israël

ten erve, naar hunne afdeelingen, naar
hunne stammen. En het land rustte

van den krijg.

HET XII KAPITTEL.

Dit nu zijn de koningen des laYids,

die de kinderen Israels geslagen heb-

ben, en hun land erfelijk, bezaten, aan ge-

ne zijde van den Jordaan, tegen den
opgang der zon ; van de beek A'rnon
af tot op den berg Hérmon, en het

gansche vlakke veld tegen het oosten :

2. Sihon, de konnig der A'morieten,

die te Hésbon woonde; die van A'roër

ïif heei'schte, hetwelk aan den oever

der beek A'rnon is, «en [over] het mid-
den der beek, en de helft van Gilead, en
tot aan de beek Jabbok, de landpale

der kinderen A'mmons, «Deut. 3: 8, i6.

3. En [over] het vlakke veld tot aan
de zee van Kinneröth tegen het oosten,
en tot aan de zee des vlakken velds,

de Zoutzee, tegen het oosten, op den
weg naar Bêth-Jésimoth, en van het
zuiden beneden A'sdoth Pisga.

4. «Daartoe de landpale van Og,
den koning van Basan, die van het
overblijfsel der reuzen was, wonende
te A'stharoth en te Edréï ; a Deut. i : 4.

5. En heerschte over den berg Hér-
mon, en over Salcha, en over geheel
Basan, tot aan de landpale der Gésu-
rieten, en der Maachatieten ; en de helft

van Gïlead, de landpale van Sihon, den
koning van Hésbon.

6. Mozes, de knecht des HEEREX,
en de kinderen Israels sloegen ze. «en
Mozes, de knecht des HEEREN, gaf aan
de Rubenieten, en aan de Gadieten,
en aan den halven stam van Manasse,
dat [land] tot eene erfelijke bezitting.

a Num. "21 .24 , 32:33.

7. Dit nu zijn de koningen des lands,

die , Jozua sloeg, en de kinderen Is-

raels, «aan deze zijde van den Jordaan
tegen het westen, van Baal-Gad aan. m
het dal van den Libanon, en tot aan den
kalen berg. die naar Séïr opgaat; en
Jozua gaf het aan de stammen Israels

tot eene erfelijke bezitting, naar hunne
afdeelingen: «Joz. 10:40.

8. Wat op het gebergte, en in de
laagte, en in het vlakke veld, en in de
afloopingen der wateren, en in de woes-
tijn, en tegen het zuiden was: de Hé-
thieten, de A'morieten, en Kanaanieten,
de Phérezieten, de Hévieten, en deJé-
busieten :.

9. De koning van Jéricho, één. De
koning van Ai, dat ter zijde van Bethel

is, één.
" 10. De koning van Jeruzalem, één. De
koning van Hebron, één.

11, De koning van Jarmuth, één. De
koning van Lachis, één.

12. be koning van Églon, één. De ko-

ning van LTt'ser, één.

ld. De koning van Débir, één. De ko-

ning van Géder, één.

14. De koning van Horma, één. De
konmg van Harad, één.

15. De koning van' Lïbna, ,één. De
koning van Adüllam, één.

16. De koning vanMakké^ia. één. Dp
koning van Bethel, ëén.
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17. De koning van Tappüah, één.

De koning van Hépher, één.

18. De koning van A'pliek, één. De
koning van Lassaron, één.

19. De koning van Madon, één. De
koning van Hazor, één.

20. De koning van Simron Méron, één.

De koning van A'chsaph, één.

21. De koning van Thaanacli, één.

De koning van Megiddo, één.

22. De koning van Kédes, één. De
koning van Jókneam, aan den Carmel,

één.

23. De koning van Dor, te Naphath
Dor, één. De koning der heidenen te

Gilgal, één.

24. De koning van Thirza, één. Alle

deze koningen zijn één en dertig.

HET XIII KAPITTEL.

Jozua nu was oud, wel bedaagd; en de

HEERE zeide tot hem; Gij zijt oud ge-

worden, wel bedaagd, en er is zeer veel

lands overgebleven, om dat erfelijk te

bezitten.

2. Dit is het land, dat overgebleven

is; alle de grenzen der Philistijnen en

het gansche Gesüri;

3. Van de Sïhor, die voor aan Egypte

is, tot aan de landpaleÉkrons tegen het

noorden, dat den Kanaanieten toege-

rekend wordt; vijf vorsten der Phili-

stijnen, de Gazatiet, en A;sdodiet, de

A'skeloniet, de Géthiet, en Ékroniet, en

de Avvieten
;

4. Van het zuiden, het gansche land

der Kanaanieten, en Méara, dat der

Sidonieten is, tot A'phek toe, tot aan
de landpale der A'morieten;

5. Daartoe het land der Giblieten, en

de gansche Libanon tegen den op-

gang der zon, van Baal-Gad, ondeï

aan den berg Hérmon, tot aan den
ingang van Hamath.

6. Allen, die op het gebergte wonen,
van den Libanon aan tot Misrephoth-

Maïm toe, alle 'de Sidonieten; Ik zal ze

verdrijven van het aangezicht der kin-

deren Israels. Alleenlijk maak, dat het

Israël ten erfdeel valle, gelijk als Ik u

geboden heb.

7. En nu, deel dit land tot een erf-

deel aan de negen stammen, en aan
den luilven stam van Manasse;

8. Met denwelken de Rubenieten en

Gadieten hunne erfenisse ontvangen
hebben; dewelke Mozes hunlieden gaf
aan gene zijde van den Jordaan tegen
het oosten, gelijk als Mozes, de knecht
des HEEREN, hun gegeven had :

9. A^an A'roër aan, dat aan den oever
der beek Arnon is, en de stad, die in het
midden der beek is, en al het vlakke
land van Médeba tot Dibon toe;

10. En alle de steden van Sihon, den
koning der Amorieten, die te Hésbon ge-

regeerd heeft, tot aan de landpale der
kmderen A'mmons;

11. En Gilead, en de landpale der
Gésurieten, en der Maachathieten, en
den ganschen berg Hérmon, en gansch
Basan, tot Salcha toe

,

12. Het gansche konmkrijk van Og
in Basan, die geregeerd heeft te A's-

tharoth en te Edrêi, Deze is overig ge-

bleven uit het overblijfsel der reuzen,

dewelke Mozes heeft verslagen, en heeft

ze verdreven.
13; Doch de kinderen Israels verdre-

ven de Gésurieten en de Maachathieten
niet; maar Gésur en Maachath woonden
in het midden van Israël tot op dezen
dag.

14. Alleenlijk gaf hij den stam Levi
geene erfenisse. De vuurofferen Gods
des HEEREN van Israël, die zijn zijne

erfenisse, gelyk als Hij tot hem gespro-

ken had.

15. Alzoo gaf Mozes aan den stam der

kinderen Rubens^ naar hunne huisge-

zinnen,
16. Dathunnelandpale was van A'roër

af, dat aan den oever der beek A'rnon
is, en de stad, die in het midden der

beek is, en al het vlakke land tot Médeba
toe;

17. Hésbon en alle zijne steden, die

in het vlakke land zijn, Dibon, en Ba-

moth-Baal, en BéthBaal-Méon,
18. En Jahza, en Kedémoth, en Me-

phaath,
19. En Kirjathaïm, en Sibma, en Zé-

reth, Hassahar op den berg des dals,

20. En Béth-Péor, en A'sdoth-Pisga,

en Béth-Jésimoth;
21. En alle steden des vlakken lands,

en het gansche. koninkrijk van Sihon,

den koning der A'morieten, die te Hés-

bon regeerde ; denwelken Mozes geslagen

heeft, mitsgaders de vorsten van Midian:.

Evi, en Rékem, en Zur, en Hur, en Réba'
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geweldigen van Sïhon, inwoners des

lands.

22. Daartoe hebben de kinderen Israels

met den zwaarde gedood Bileam, den
zone Béors, den voorzegger, nevens de-

genen, die van hen verslagen zijn.

23. De landpale nu der kinderen Ku-
bens was de Jordaan en [zijne] land-

pale. «Dat is het erfdeel der kinderen
Rubens, naar hunne huisgezinnen, de
steden en hare dorpen, a Num. 34: 14, 15.

24. En aan den stam van Gad, aan
de kinderen Gads, naar hunne huisge-

zinnen, gaf Mozes,
25. Dat hunne landpale was Jaëzer,

en alle de steden van Gïlead, en het

halve land der kinderen A'mmons, tot

A'roër toe. dat voor aan Rabba is;

26. En van Hésbon af tot Ramath-
Mizpe en Béthonim; en van Maha-
iiaïm tot aan de landpale van Débir;

27. En in het dal, Béth-Haram, en
Béth-Nimra, en Sückoth, en Zaphon,
wat overig was van het koninkrijk van
Sihon, den koning te Hésbon; de Jor-

daan en [zijne] landpale, tot aan het

einde der zee van Kinnéreth, over den
Jordaan, tegen het oosten.

28. Dit is het erfdeel der kinderen
Gads, naar hunnehuisgezinnen, de steden
CD hare dorpen.

29. Voorts had Mozes aan den hal-

ven stam van Manasse [eene erfenisse]

gegeven, die aan den halven stam der
kinderen van Manasse bleef, naar hunne
huisgezinnen

;

30. Zoodat hunne landpale was van
Mahanaïm af, het gansche Basan, het
gansche koninkrijk van Og, den koning
van Basan, en allede vlekken van Jaïr,

.die in Basan zijn, zestig steden.

31. En het halve Gilead, en A'stharoth,

en Edréï, steden des koninkrijks van Og
in Basan, waren van de kinderen van
Machir, den zoon van Manasse, [name-

lijk] de helft der kinderen van Machir,

naar hunne huisgezianen.

32. Dat is het, wat Mozes ten erve
uitgedeeld had in de velden Móabs, op
gene zijde van den Jordaan van Jéricho,

tegen het oosten.

33. Maar aan den stam van Levi gaf

Mozes geen erfdeel. «De HEERE, de God
Israels, is zelf hunlieder erfdeel, gelijk

als Hij tot hen gesproken heeft.

a Num, 18: 20. Deut. 10: 9. 18: 2.

HET XIV KAPITTEL.

Dit is nu hetgene dat de kinderen
Israels geërfd hebben in het land Ka-
naan; «hetwelk de priester Eleazar, en
Jozua, de zoon van Nun, en de hoofden
der vaderen van de stammen der kin-

deren Israels, hen hebben doen erven;
a Num. 34: 17.

2. Door het lot hunner erfenisse, ge-

lijk als de HEERE door den dienst van
Mozes geboden had, aaangaande de
negen stammen en den halven stam.

a Num. 26: 55.

3. Want aan de twee stammen en
den halven stam had Mozes een erfdeel

gegeven op gene zijde van den Jordaan;
maar aan de Levieten had hij geen
erfdeel onder hen gegeven.

4. Want de kinderen Jozefs waren
twee stammen, Manasse en Ephraïm;
en aan de Levieten gaven zij geen deel

in het land, maar steden om te bewonen,
en hare voorsteden voor hun vee en
voor hunne bezitting.

5. Gelijk als de HEERE Mozes ge-

boden had, alzoo deden de kinderen Is-

raels, en zij deelden het land.

6. Toen naderden de kinderen van Ju-

da tot Jozua, te Gilgal, en Caleb, de zoon
van Jephi^mne, de Kénesieter, zeide tot

hem: Gij weet «het woord, dat de HEERE
tot Mozes, den man Gods, gesproken
heeft te Kades Barnéa,ter oorzake van
mij, en ter oorzake van u.

a Num. 14 : 24. Deut. 1 : 36.

7. Ik was veertig jaar oud, toen Mozes,

de knecht des HEEREN, mij uitgezonden

heeft van Kades Barnéa, om het land

te verspieden, en ik hem antwoord
bracht, gelijk als het in mijn hart was.

8. Maar mijne broederen, die met mij

opgegaan waren, deden het hart des

volks smelten; «doch ik volhardde den
HEERE mijnen God na te volgen.

a Num. 14: 24.

9. Toen zwoer Mozes te dienzelven

dage, zeggende: Indien niet het land,

waar uw voet op getreden heeft, u en

uwen kinderen ten erfdeel zal zijn in

eeuwigheid, dewijl gij volhard hebt den
HEERE mijnen God na te volgen!

10. En nu, zie, de HEERE heeft mij

in het leven behouden gelijk als Hij

gesproken heeft. Het zyn nu vijf en
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veertig jaar, sedert dat de HEERE dit

woord tot Mozes gesproken heeft; toen

Israël in de woestijn wandelde; en nu,

zie, ik ben heden vijf en tachtig jaar

oud.

11. Ik ben nog heden zoo sterk, ge-

lijk als ik was ten dage, toen Mozes
mij uitzond. Gelijk mijne kracht toen

was, alzoo is nu mijne kracht, tot den

oorlog, en om «uit te gaan, en om in

te gaan. a Num 27: 17. Deut. 31: 2.

12. En nu, geef mij dit gebergte,

waarvan de HEERE te dien dage ge-

sproken heeft ; want gij hebt het te

dienzelven dage gehoord, datde Énakim
aldaar waren, en dat er groote, vaste

steden waren ; of de HEERE met mij

ware, dat ik ze verdreef, gelijk als de

HEERE gesproken heeft.

13. Toen zegende hem Jozua, en hij

gaf Caleb, den zoon van Jephünne,
Hebron ten erfdeel.

14. Daarom wej-d Hebron aan Caleb,

den zoon van Jephünne, den Kénesieter,

ten erfdeel tot op dezen dag ; omdat hij

volhard had den HEERE den God Israels

na te volgen.

15. De naam nu van Hebron was eer-

tijds Kirjath-A'rba, die een groot mensch
geweest is onder de Enakim. En het

land rustte van den krijg.

HET XV KAPITTEL.

J]n het lot voor den stam der kinde-

ren van Juda, naar hunne huisgezinnen,

was : aan de landpale E'doms, de woes-

tijn Zin, zuidwaarts, was het uiterste

tegen het zuiden;

2. Zoodat hunne landpale, "tegen

het zuiden, het uiterste van de Zout-

zee was, van de tong af, die tegen het

zuiden ziet, a Num. 34 : 4.

3. En uitgaat naar het zuiden tot

den opgang van A'krabbini, en doorgaat

naar Zin, en opgaat van het zuiden

naar Kades Barnóa, en gaat door Hézron,
en opgaat naar A'dar, en gaat om
Karkaa,

4. En doorgaat naar A'zmon, en uit-

komt aan de beek van Egypte; en de

uitgangen dezer landpale zullen naar
de zee zijn. Dit zal uwc landpale tegen

het zuiden zijn.

5. De landpale nu tegen het oosten

zal de Zoutzee zijn. tot aan het uiter-

ste des Jordaans. En de landpale aan
de zijde tegen het noorden zal zijn van
de tong der zee, van het uiterste des
Jordaans;

6. En deze landpale zal opgaan tot

Béth-H(3gla, en zal doorgaan van het

noorden naar Béth-A'raba; en deze land-

pale zal opgaan tot den steen van Bó-

han, den zoon van Ruben;
7. Voorts zal deze landpale opgaan

naar Débir, van het dal A'chor, en
zal noordwaarts zien naar Gilgal, het-

welk tegen den opgang van Adüm-
mim is, die aan het zuiden der beek
is; daarna zal deze landpale doorgaan
tot het water van En-Sémes, en hare

uitgangen zullen wezen te En-Rógel
;

8. En deze landpale zal opgaan door

het dal des zoons van Hinnom, aan de

zijde van den Jébusiet van het zuiden,

dat is Jeruzalem; en deze landpale zal .

opwaarts gaan tot de spitse des bergs,

die voor aan het dal van Hinnom is,

westwaarts, hetwelk in het uiterste van
het dal der Réphaïeten is, tegen het

noorden;
9. Daarna zal deze landpale strekken

van de hoogte des bergs tot aan de

waterfontein Nephthóah, en uitgaan tot

de steden van het gebergte Ephron;
voorts zal deze landpale strekken naar

Baala, dat is Kïrjath-Jéarim;

10. Daarna zal deze landpale zich

omkeeren van Baala tegen het westen,

naar het gebergte Séïr, en zal doorgaan
aan de zijde van. den berg Jearim van
het noorden, dat is Chésalon; en zij

zal afkomen naar Béth-Sémes, en door

Timna gaan
;

11. Voorts zal deze landpale uitgaan

aan de zijde van Ékron noordwaarts,,

en deze landpale zal strekken naar Si-

chron aan, en over den berg Baiila

gaan, en uitgaan teJabneël; en de uit-

gangen dezer landpale zullen zijn naar

de zee.

12. "De landpale nu tegen het wes-

ten zal zijn tot de Groote Zee en [/?.ar(ï]

landpale. Dit is de landpale der kinde-

ren van Juda rondom henen, naar
hunne huisgezinnen. « Num. 34: 6.

13. Doch aan Caleb, den zoon van
Jephünne, had hij een deel gegeven in

het midden der kinderen van Juda,
naar den mond des HEEREN tot Jozua :

de stad van A'rba "(vader van Enak).
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dat is Hebron, a Joz. H: Iö. Richt. Ii20.

14. En «Caleb verdreef van daar de
drie zonen Énaks, Sésai, en Ahiman,
en Talmai, geboren van Énak.

o Richt, i;: 10.

lü. En van daar toog hij opwaarts
tot de inwoners van Débir (de naam
van Débir nu was te voren Kirjatli-

Sépher).

16. En Caleb zeide : Wie Kirjath-Sé-

pher zal slaan, en nemen het in, dien

zal ik ook mijne dochter A'chsa tot

eene vrouwe geven.

17. O'thniël nu, de zoon van Kénaz,
Calebs broeder, nam het in ; en hij gaf
"hem A'chsa, zijne dochter, tot eene
vrouwe.

18. En het geschiedde, als zij [fot hem]
kwam, zoo porde zij hem aan, om een
veld van haren vader te begeeren; en
zij sprong van den ezel af. Toen sprak
Caleb tot haar: Wat is u?

19. En zij zeide : Geef mij eenen ze-

gen; dewijl gij mij een dor land gege-

ven hebt, geef mij ook waterwellingen.
Toen gaf hij haar hooge waterwellin-
gen en lage waterwellingen.

20. Dit is het erfdeel van den stam
der kinderen van Juda, naar hunne
huisgezinnen.

21. De steden nu, van het uiterste

van den stam der kinderen van Juda
tot de land pale van Édom, tegen het
zuiden, zijn : Kabzeël, en Éder, en Jagur,

22. En Kina, en Dimóna, en Adada,
23. En Kédes, en Hazor, en I'thnan,

24. Ziph. en Télem, en Béaloth,
25. En Hazor, Hadattha, en Kérioth

(Hézron, dat is Hazor),

26. A'mam, en Séraa, en Mólada,
27. En Hazar, Gadda, en Hésmon, en

Béth-Palet,

28. En Hazar Sual, en BéërSéba, en
Bizjothéja,

29. Baala, en I'ïm, en A'zem.
30. En Éltholad, en Chésil, en Hór-

nia,

31. En Ziklag, en Madmanna, en
Sanzanna,

32. En Lebaoth, en SiJhmi, en A'ïn,

en Rïmmon. Alle deze steden zijn negen
en twintig, en hare dorpen.

33. In de laagte zijn : Esthaol, enZóra,
en A'sna.

34. En Zanóah, en En-Gannim. Thap-
piiali, en Enarri,

35. Jarmuth, en Adiillam, Sócho en
Azéka,

.

36. En Saiiraïm, en Adithaïm, en Ge-
déra, en Gedérothaïm; veertien steden,

en hare dorpen;
37. Zénan, en Hadasa, en Migdal-Gad,
38. En Dilan, en Mizpe, en Jpktheël,

39. Lachis, en Bózkath, en Églon,
40. En Chabbon, en Lahmas, en

Chithlis,

41. En Gedéroth, Béth-Dagon, en
Naiima, enMakkéda; zestien steden, en
hare dorpen;

42. Libna, en Ether, en A'san,

43. En Jiphthah, en A'sna, en Nézib.

44. En Kehila, en A'chzib, en Maréza;
negen steden, en hare dorpen,

45. Ékron, en zijne onderhoorige
plaatsen, en zijne aorpen

;

46. Van Ékron, en naar de zee toe.

alle die 'aan de zijde van A'sdod zijn,

en hare dorpen;
47. A'sdod, zijne onderhoorige plaat-

sen, en zijne dorpen ; Gaza, zijne onder-

hoorige plaatsen, en zijne dorpen, tot

aan de rivier van Egypte; en de Groote
Zee, en [hare] landpale.

48. Op het gebergte nu : Samir, en
Jatth]r, en Sócho,

49. En Danna, en KïrjathSanna, dat

is Débir,

50. En A'nab, en Estémo, en A'nim,
51. En Gósen, en Hólon, en Gilo; elf

steden, en hare dorpen
,

52. A'rab, en Diima, en Ésan,

53. En Jiinun, en Béth-Thappüah, en
Aphéka,

54. En Hümta, en Kirjath-A'rba, dat

is Hebron, en Zior ; negen steden, en
hare dorpen;

55. Maon, Carmel, en Ziph, en Jüta.

56. En Jizreël, en Jókdeam, en Zanóah,
57. Kain, Gibea, en Tmina, tien ste-

den, en ha,re dorpen;
58. Halhul, Béth-Zür en Gédor,

59. En Maarath, en Béth-A'noth, en
Éltekon; zes steden, en hare dorpen;

60. Kirjath-Baal, dat is Kirjath-Jearim,

en Rabba; twee steden, en hare dorpen.

61. In de woestijn. Béth-A'raba, Mid-

din, en Sechacha,
62. En Nibsan, en de ZoïTtstad, en

Engedi; zes steden, en hare dorpen.

63. Maar de kinderen van Juda kon-

den de Jébusieten, inwoners van Jeru-

zalem, niet verdrijven. Alzoo woonden



270 JOZUA XV, XVI, XVII.

de Jébusieten bij de kinderen van Juda
te Jeruzalem, tot dezen dag toe.

HET XVI KAPITTEL.

Daarna kwam het lot der kinderen
Jozefs uit: Van den Jordaan bij Je-

richo, aan het water van Jéricho, oost-
waarts, de woestijn opgaande van Jéri-

cho, door het gebergte Bethel;
2. En het komt van Bethel uit naar

Luz ; en het gaat door tot de landpale
van den A'rchiet, tot A'taroth toe,

3. En het gaat af tegen het westen
naar de landpale van Japhléti, tot aan
de landpale van het benedenste Béth-
Hóron, en tot Gazer; en hare uitgan-
gen zijn aan de zee.

4. Alzoo hebben hun erfdeel bekomen
de kinderen Jozefs, Manasse en Ephraim.

5. De landpale nu der kinderen
Ephraïms, naar hunne huisgezinnen,
is deze: Te weten, de landpale huns
erfdeels was oostwaarts A'troth A'ddar
tot aan het bovenste Béth Hóron.

6. En deze landpale gaat uit tegen
het westen bi.i Michmetath, van het noor-
den, en deze landpale keert zich om tegen
het oosten naar Thaanath-Silo, en gaat
door haar van het oosten naar Janóach;

7. En komt af van Janóach naar
A'taroth en Naharath, en stoot aan
Jéricho, en gaat uit aan den Jordaan.

8 Van Thappüah gaat deze landpale
westwaarts naar de beek Kana, en hare
uitgangen zijn aan de zee. Dit is het
erfdeel van den stam der kinderen
Ephraïms, naar hunne huisgezinnen.

9. En de steden, dieafgezonderd waren
voor de kinderen Ephraïms, waren in het
midden van het erfdeel der kinderen van
Manasse, alle die steden en hare dorpen.

10. En zij verdreven de Kanaanieten
niet, die teGazer woonden. Alzoo woon-
den die Kanaanieten in het midden der
Ephraïmieten tot op dezen dag; maar
zy waren onder tribuut dienende.

HET XVII KAPITTEL

D e stam van Manasse had ook een
lot, omdat hij «Jozefs eerstgeborene
was. [Te weten] Machir, de eerstgeborene
Van Manasse, de vader van Gilead, om-
dat hij een krijgsman was, zoo had hij

Gilead en Basan. a Gen. 46-. 20.

2. Ook hadden de overgeblevene kiiv
deren van Manasse [een to<], naar hun-
ne huisgezinnen. [Te weten] de kinde-
ren van Abiézer, en de kinderen van
Hélek, en de kinderen van A'sriel, en de
kinderen van Séchem, en de kinderen
van Hépher, en de kinderen van Sémida.
Dit zijn de mannelijke kinderen van
Manasse, den zoon van Jozef, naar hun-
ne huisgezinnen.

3. aZelaphead nu, de zoon van Hé-
pher, den zoon van Gilead, den zoon
van Machir, den zoon van Manasse,
had geene zonen, maar dochters; en
Mit zijn de namen zijner dochteren:
Machla,en Nóa, Hógla, Mïlcha,enThirza.

a Num. 2G: 33; 27: 1. 6 Num. 27: 1.

4. Deze dan traden toe voor het aan-
gezichte Eleazars, des priesters, en voor
het aangezichte van Jozua, den zoon van
Nun, en voor het aangezicht der over-

sten, zeggende : «De HEERE heeft Mozes
geboden, dat men ons een erfdeel geven
zoude in het midden onzer broederen.
Daarom gaf hij haar, naar den mond
des HEEREN, een erfdeel in het midden
der broederen haars vaders.

a Num.27: 7; 36: 2.

5. En aan Manasse vielen tien snoeren
toe, behalve het land Gilead en Basan^
dat op gene zijde van 'den Jordaan is.

6. Want de dochteren van Manasse
erfden een erfdeel in het midden zijner

zonen; en het land Gilead hadden de
overgeblevene kinderen van Manasse.

7. Zoodat de landpale van Manasse
was van Aser af tot Michmetath, dat

voor aan Sïchem is; en deze landpale

gaat ter rechterhand tot aan de inwo-
ners van En-Thappüah.

8. Manasse had wel het land van
Thappüah, maar Thappüah zelf, aan de

landpale van Manasse, hadden de kin-

deren Ephraïms.

9. Daarna komt de landpale af naar
de beek Kana, tegen het zuiden der

beek. Deze steden zijn van Ephraïm in

het midden der steden van Manasse;
en de landpale van Manasse is aan het

noorden der beek, en hare uitgangen
zijn aan de zee.

10. Het was van Ephraïm tegen het

zuiden, en tegen het noorden was hefc

van Manasse, en de zee was zijne land-

pale ; en aan het noorden stieten zij
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aan Aser, en aan het oosten aan Issa-

schar.

11. Want Manasse had, in Issaschar
en in Aser, Béth-Séan en hare onderhoo-
rige plaatsen, en Jibleam en hare on-

derhoorige plaatsen, en de inwoners te

Dor en hare onderhoorige plaatsen, en
de inwoners te Én-Dór en hare onder-
hoorige plaatsen, en de inwoners te

Thaanach en hare onderhoorige plaat-

sen, en de inwoners te Megiddo en
hare onderhoorige plaatsen; drie land-

streken.

12. En «de kinderen van Manasse
konden [de inwoners van] die steden
niet verdrijven; want de Kanaanieten
wilden in denzelven lande wonen.

a Richt. 1: 27.

13. En het geschiedde, als de kinde-

ren Israels ".terk werden, zoo maakten
zij de Kanaanieten cijnsbaar; maar zij

verdreven ze niet ganscheli.ik

14. Toen spraken de kmderen Jozefs

tot Jozua, zeggende: Waarom hebt gij

mij ten erfdeel maar één lot en één
snoer gegeven, daar ik toch een groot
volk ben, voor zoo veel de HEERÈ mij
dusverre gezegend heeft?

15. Jozua nu zeide tot henlieden De-
wijl gij een groot volk zijt, zoo ga op
naar het woud, en houw daar voor u
af in het land der Phérezieten en der
Réphaïeten, dewijl u het gebergte van
Ephraim te eng is.

16. Toen zeiden de kinderen Jozefs:

Dat gebergte zoude ons met genoeg-
zaam zijn; er zijn ook ijzeren wagens
bij alle Kanaanieten, die in het land
des dals wonen, bij die te Béth-Séan
en zijne onderhoorige plaatsen, en die

in het dal Jizreël zijn.

17. Voorts sprak Jozua tot het huis
Jozefs, tot Ephraïm en tot Manasse,
zeggende: Gij zijt een groot volk, en
gij hebt groote kracht, gij zult niet

[maar] één lot hebben;
18. Maar het gebergte zal uwe zijn.

[Eyi] dewijl het een woud is, zoo houw
het af, zoo zullen zijne uitgangen uwe
zijn; want gij zult de Kanaanieten ver-

drijven, al hebben zij ijzeren wagens,
al zijn zij sterk,

HET XVIII KAPITTEL.

EjU de ganse he vergadering van de

kinderen Israels verzamelde zich te

Silo, en zij richtten aldaar op de Tente
der samenkomst, nadat het land voor
hen onderworpen v/as.

2. En er bleven overig onder de kin-

deren Israels, aan dewelken zij hun
erfdeel niet uitgedeeld hadden, zeven
stammen.

3. En Jozua zeide tot de kinderen
Israels: Hoe lang houdt gij u zoo slap,

om voort te gaan, om het land te be-

ërven, hetwelk de HEERE, de God uwer
vaderen, u gegeven heeft?

4. Geeft voor ulieden drie mannen
van eiken stam, dat ik ze henen zende,

en zij zich opmaken, en hetland door-

wandelen, en beschrijven hetzelve naar
hunne erven, en [weder] tot mij komen.

5. Zij nu zullen het deelen in zeven
deelen. Juda zal blijven op zijne land-

pale van het zuiden, en het huis van
Jozef zal blijven op zijne landpale van
het noorden.

6. En gijlieden zult het land beschrij-

ven in zeven deelen, en tot mij her-

waarts brengen, dat ik voor uheden
het lot hier werpe voor het aange-

zichte des HEEREN onzes Gods.

7. Want de Levieten hebben geen
deel in het midden van ulieden; maar
het priesterdom des HEEREN is hun
erfdeel. Gad nu, en Ruben, en de halve

stam van Manasse, hebben hun erfdeel

genomen op gene zijde van den Jor-

daan, oostwaarts, hetwelk hun Mozes,

de knecht des HEEREN, gegeven heeft.

8. Toen maakten zich die mannen
op, en gingen henen En Jozua gebood
hun, die henen gingen -om het land te

beschrijven, zeggende; Gaat, en door-

wandelt het land, en beschrijft het.

Komt dan weder tot mij, zoo zal ik

ulieden hier hét lot werpen, voor het

aangezichte des HEEREN, te Silo.

9. De mannen dan gingen henen, en
togen het land door, en beschreven het,

naar de steden, in zeven deelen, ineen
boek; en kwamen [weder] tot Jozua in

het leger te Silo.

10. Toen wierp Jozua het lot voor
hen te Silo, voor het aangezichte des

HEEREN. En Jozua deelde aldaar den
kinderen Israels het land, naar hunne
afdeelingen,

11. En het lot van den stam der

kinderen Benjamins kwam op, naar
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hunne huisgezinnen ; en de landpale van
hun lot ging uit tusschen de kinderen
van Jiida, en tusschen de Icinderen

Jozefs.

12 En hunne landpale was naar den
hoek noordwaarts van den Jordaan;
en deze landpale gaat opwaarts aan de
zijde van Jéricho van het noorden, en
gaat op door het gebergte westwaarts,
en «hare uitgangen zijn aan de woes-
tijn van Béth-A'ven. «joz. 7: 2.

13. En van daar gaat de landpale
door ^naar Luz, aan de zijde van Luz
(dat is Bethel), zuidwaarts; en deze
landpale gaat af naar A'troth A'ddar,
aan den berg, die aan de zuidzijde van
het benedenste Beth-Hóron is;

14. En die landpale strekt en keert
zich om, naar den westhoek zuidwaarts
van den berg, die tegenover Béth-Hóron
zuidwaarts is, en hare uitgangen zijn aan
Kirjath-Baal (dat is KirjathJearim),
eene stad der kinderen van Juda. Dit
is de hoek ten westen.

15. De hoek nu ten zuiden is aan
het uiterste van Kirjath Jearim; en
deze landpale gaat uit ten westen, en
zij komt uit aan de fontein der wateren
van Nephthóah.

16. En deze landpale gaat af tot aan
het uiterste des bergs, die tegenover
het dal des zoons van Hinnom is, die

in het dal der Réphaïeten is tegen het
noorden ; en «gaat af door het dal van
Hinnom, aan de zijde der Jébusieten
zuidwaarts, en %aat af aan de fontein
van Rógel; a .Toz. 15; 8. 6 Joz. 15. 7.

17. En strekt zich van het noorden,
en gaat uit te Én-Sénies; van daar
gaat zij uit naar Oeliloth, dat is tegen-
over den opgang naar Adümmim,
en «zij gaat af aan den steen van Bó-
han, den zoon van Ruben; a Joz. 15 : 6.

18. En gaat door ter zijde tegenover
Araba naar het noorden, en gaat af te

Araba
;

19. Voorts gaat deze landpale door
aan de zijde van Béth-Hógla noord-
waarts, en de uitgangen van deze land-

pale zijn aan de tong der Zoutzee
noordwaarts, aan het uiterste van den
Jordaan zuidwaarts. Dit is de zuider
landpale.

20. De Jordaan nu bepaalt ze aan
den hoek naar het oosten. Dit is het
erfdeel der kinderen Benjamins, in hun-

ne landpalen rondom, naar hunne huis-
gezinnen

21. De steden nu van den stam der
kinderen Benjamins, naar hunne huis-
gezinnen, zijn: Jéricho, en Béth-Hógla,
en Emek-Kéziz,

22. En Béth-Araba, en Zemaraïm, en
Bethel,

" 23. En 'Havvim, en Para, en O'phra,

24. Képhar-Haammónai, en Ophni,
en Gaba, twaalf steden, en hare ^dor-

pen
,

25. Gibeon, en Rama, en Beéroth,

26. En Mizpe. en Kephira, en Móza,

27. En Rékem, en Jirpeèl, en Tha-
rala,

28. En Zéla, Eleph, en Jebüsi (dit is

Jeruzalem), Gibath, Kirjath; veertien

steden, mitsgaders hare dorpen. Dit is

het erfdeel der kinderen Benjamins,
naar hunne huisgezinnen.

HET XIX KAPITTEL.

Uaarna ging het tweede lot uit voor
Simeon, voor den stam der kinderen
Simeons, naar hunne huisgezinnen; en
hun erfdeel was in het midden van het
erfdeel der kinderen van Juda.

2. En zij hadden in hun erfdeel :

Beër-Séba, en Séba, en Mólada,
3. En Hazar-Süal, en Bala, en A'zem,
4. En Elthólad, en Béthul, en Hórma,
5. En Zikiag, en Béth Hammarkaboth.

en Hazar-Süsa,
6. En Béth-Lebaoth, en Sarühen;

dertien steden, en hare dorpen;
7. A'ïn, Rimmon, en Ether, en A.'san;

vier steden en hare dorpen
;

8. En alle de dorpen, die rondom deze
steden waren, tot Baalath-Béér [dat

is] Ramath tegen het zuiden. Dit is het

erfdeel van den stam der kinderen
Simeons, naar hunne huisgezinnen.

9. Het erfdeel der kinderen Simeons
is onder het snoer dei kinderen van
Juda; want het erfdeel der kinderen
van Juda was te groot voor hen; daar-

om erfden de kinderen Simeons in het
midden van hun erfdeel.

10. Daarna kwam het derde lot op
voor de kinderen Zébulons, naar hunne
huisgezinnen, en de landpale van hun
erfdeel was tot aan Sarid.

11. En hunne landpale gaat opwaarts
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naar het westen en Marala, en reikt

tot Dabbaseth, en reikt tot aan de beek,

die voor aan Jókneam is.

12. En zij wendt zich van Sarid oost-

waarts tegen den opgang der zon_. tot

de landpale van Kisloth-Thabor, en zij

komt uit te Dóbrath, en gaat opwaarts
naar Japhia.

13. En van daar gaat zij oostwaarts
door naar den opgang, naar Gath-Hé-
pher, te Éth-Kazin, en zij komt uit te

Rimmon Methóar, hetwelk is Néa.
14. En deze landpale keert zich om

tegen het noorden naar Hannathon,
en hare uitgangen zijn het dal van
Jiphtah-El.

15. En Kattath, en'Nahalal, en Sim-
ron, en Jidala, en Bethlehem; twaalf
steden, en hare dorpen.

16. Dit is het erfdeel der kinderen
Zebulons, naar hunne huisgezinnen;
deze steden en hare dorpen.

17. Het vierde lot ging uit voor Is-

saschar, voor de kinderen Issaschars,
naar hunne huisgezinnen.

18. En hunne landpale was: Jizreéla,

€n Kesülloth, en Sünem,
19. En Haphraraïm, enSion, en Ana-

charath,
20. En Rabbith, en Kision, en Ebez,
21. En Rémeth, en Én-Gannim, en

En-Hadda,. en Béth-Pazes.
22. En deze landpale reikt aan Tha-

bor, en Sahazfma, en Beth-Sémes ; en
de uitgangen van hunne landpale zijn

aan den Jordaan ; zestien steden, en
hare dorpen.

23. Dit is het erfdeel van den stam
der kinderen Issaschars, naar hunne
huisgezinnen; de steden en hare dor-

pen.

24. Toen ging het vijfde lot voor den
stam der kinderen van Aser uit, naar
hunne huisgezinnen.

25. En hunne landpale was : Hélkath,
en Hah, en Beten, en A'chsaph,

26. En Allammélech, en A'mad, en
Misal; en zij reikt aan Carmel west-
waarts, en aan Sihor Libnath;

27. En wendt zich tegen den opgang
der zon naar Béth-Dagon, en reikt aan
Zebulon, en aan het dal Jïphtah-El,

noordwaarts naar Béth-Émek, en Né-
hiel, en komt uit tot Kabul ter linker-

hand;
28. En Ébron, en Réhob, en Ham-

mon, en Kana, tot aan groot Sidon.
29. En deze landpale wendt zich naar

Rama, en tot aan de vaste stad Tyrus
;

dan keert deze landpale naar Hósa, en
hare uitgangen zijn aan de zee, van
het landsnoer [strekkende] naar A'chzib

;

30. En U'mma, en A'phek, en Réhob;
twee en twintig steden, en hare dor-

pen.

81. Dit is het erfdeel van den stam
der kinderen van Aser, naar hunne huis-

gezinnen ; deze steden en hare dor-

pen.

32. Het zesde lot ging uit voor de
kinderen van Naphthali ; voor de kin-

deren van Naphthali, naar hunne huis-

gezinnen.
33. En hunne landpale is van Héleph,

van A'llon tot Zaanannini, en Adami-
Nékeb, en Jabneël, tot Lakkum ; en
hare uitgangen zijn aan den Jordaan.

34. En deze landpale wendt zich

westwaarts naar A'snoth Thabor, en
van daar gaat zij voort naar Hükkok

;

en zij reikt aan Zebulon tegen het zui-

den, en aan Aser reikt zij tegen het
westen, en aan Juda aan den Jordaan te-

gen den opgang der zon.

35. De vaste steden nu zijn : Ziddlm,
Zer, en Hammath, Rakkath en Kinné-
reth,

36. En A'dama, en Rama, en Hazor,
37. En Kédes, en Edréï, en Én-Hazor,
38. En Jiron, en Migdal-Él, Hórem,

en Béth-A'nath, en Béth-Sémes ; negen-
tien steden, en hare dorpen.

39. Dit is het erfdeel van den stam
der kinderen van Naphthah, naar hunne
huisgezinnen; de steden en hare dor-

pen.
40. Het zevende lot ging uit voor

den stam der kinderen van Dan, naar
hunne huisgezinnen.

41. En de landpale van hun erfdeel

was : Zóra, en Estaol, en I'r-Sémes,

42. En Saalabbin, en A'jalon, en
Jithla,

43. En Élon, en Timnatha, en Ekron,
44. En Èlteke, en Gibbeton, en Baa-

lach,

45. En Jéhud, enBené-BérakjenGath-
Rimmon,

46. En Méjarkon, en Rakkon, met
de landpale tegenover Japho,

47. Doch de landpale der kinderen
van Dan was hun te klein uitgekomen.
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Daarom togen de kinderen van Dan
op, e'n krijgden tegen Lésem, en namen
het in, en sloegen het met de scherpte
des zwaards, en erfden het, en woon-
den daarin ; en zij noemden Lésem,
Dan, naar den naam huns vaders Dan.

48. Dit is het erfdeel van den stam
der kinderen van Dan, naar hunne
huisgezinnen ; deze steden, en hare
dorpen.

49. Toen zij nu geëindigd hadden
het Jand erfelijk te deelen, naar zijne

landpalen, zoo gaven de kinderen Is-

raels aan Jozua, den zoon van Nun,
een erfdeel in het midden van hen.

50. Naar den mond des HEEREN
gaven zij hem die stad, welke hij be-

geerde, Thirnnath-Sérah, op het ge-

bergte van Éphraïm; en hij bouwde
die stad, en woonde daarin.

51. Dit zijn de erfdeelen, welke Elea-

zar, de priester, en Jozua, de zoon van
Nun, en de hoofden der vaderen van
de stammen, door het lot aan de kin-

deren Israels erfelijk uitdeelden te Silo,

voor het aangezichte des HEEREN,
aan de deur van de Tente der samen-
komst. Aldus maakten zij een einde
van het uitdeelen des lands.

HET XX KAPITTEL.

Voorts sprak de HEERE tot Jozua,

zeggende :

2. Spreek tot de kinderen Israels,

zeggende : Geeft voor ulieden de vrij-

steden «waarvan Ik met ulieden ge-

sproken heb door den dienst van Mozes;
d Ex. 21 : 13. Num. 35 : 6. Deut. 19 : 1, 2.

3. Dat daarhenen vliede de doodsla-

ger, die eene ziel door dwaling, niet

met wetenschap, verslaat; opdat zij

ulieden zijn tot eene toevlucht voor
den bloedwreker.

4. «Als hij vlucht tot ééne van die

steden, zoo zal hij staan aan de deur
der stadspoorte, en hij zal zijne woor-
den spreken voor de ooren van de oud-
sten derzelve stad. Dan zullen zij hem tot

zich in de stad nemen, en hem plaats

geven, dat hij bij hen wone.
a Num. 35 : 22, 23. Deut. 19 : 4, 5.

5. En als de bloedwreker hem na"

jaagt, zoo zullen zij den doodslager in

zijne hand niet overgeven, dewijl hij

zijnen naaste niet met wetenschap ver*
slagen heeft, en heeft hem gisteren
[en] eergisteren niet gehaat,

6. En hij zal in dezelve stad wonen^
totdat hij sta voor het aangezicht der
vergadering voor het gericht, totdat de
hoogepriester sterve, die in die dagen
zijn zal. Dan zal de doodslager weder-
keeren, en komen tot zijne stad, en tot
zijn huis, tot de stad, van waar hij ge-

vloden is.

7. Toen heiligden zij Kédes in Ga-
liléa, op het gebergte van Naphthali,
en Sïchem op het gebergte van Ephraïm,
en Kirjath A'rba, dit is Hebron, op het
gebergte van Juda.

8. En aan gene zijde des Jordaans
van Jéricho oostwaarts, gaven zij ^Bé-
zer in de woestijn, in het platte land,

van den stam van Ruben ; en Ramoth
in Gïlead, van den stam van Gad ; en Go-
lan in Basan, van den stam van Ma-
naSSe. « Deut. 4: 43.

9. Dit nu zijn de steden, die bestemd
waren voor alle de kinderen Israels en
voor den vreemdeling, die in het mid-
den van henlieden verkeert, opdat der-

waarts vluchte al wie eene ziel slaat

door dwaling ; opdat hij niet sterve

door de hand des bloedwrekers, totdat

hij voor het aangezicht der vergade-

ring gestaan zal hebben.

HET XXI KAPITTEL.

Toen ^naderden de lioofden der vade-

ren van de Levieten tot Eledzar, den
priester, en tot Jozua, den zoon van
Nun, en tot de hoofden der vaderen
van de stammen der kinderen Israels

;

o 1 Krou. 6 : 54, enz,

2. En zij spraken tot hen, te Silo, in

het land Kanaan, zeggende: De HEERE
heeft geboden door den dienst van Mo-
zes, dat «men ons steden te bewonen
geven zoude, en hare voorsteden voor
onze beesten. « ^'inu. 35 : 2, enz.

3. Daarom gaven de kinderen Israels

aan de Levieten van hun erfdeel, naar
den mond des HEEREN, deze steden
en hare voorsteden.

4. Toen ging het lot uit voor de
huisgezinnen der Kahathieten. En voor
de kinderen Aarons, des priesters, uit

de Levieten, waren van den stam van
Juda, en van den stam van Simeon.
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en van den stam van Benjamin, door

het lot, dertien steden;

5. En aan de overgeblevene kinderen
Kahaths vielen, by lote, van de huisge-

zinnen van den stam van Ephraïm, en
van den stamvan Dan, en van den hal-

ven stam van Manasse, tien steden toe;

6. En aan de kinderen Gérsons, van
de huisgezinnen van den stamissaschar,

en van den stam Aser, en van den
stam Naphthali, en van den halven
stam van Manasse, in Basan, bij lote,

dertien steden
;

7. Aan de kinderen van Merari, naar
hunne huisgezinnen, van den stam Ku-
ben, en van den stam Gad, en van den
stam Zebulon, twaalf steden.

8. Alzoo gaven de kinderen Israels

aan de Levieten deze steden en hare
voorsteden, bij lote, gelijk de HEERE
geboden had door den dienst van Mo-
zes.

9. Voorts gaven zij van den stam
der kinderen van Juda, en van den
stam der kinderen Simeons, deze ste-

den, die men bij name noemde;
10. Dat zij waren van de kinderen Aa-

rons, van de huisgezinnen derKahathie-
ten, uit de kinderen van Levi ; want het

eerste lot was het hunne.
11. Zoo gaven zij hun de stad van A'r-

ba, den vader van A'nok, (zij is Hebron)
op den berg van Juda, en hare voor-

steden rondom haar.

12. Maar het veld der stad en hare
dorpen, gaven zij aan Caleb, den zoon
van Jéphunne, tot zijne bezitting.

13. Alzoo gaven zij aan de kinderen
des priesters Aarons de vrijstad des
doodslagers, Hebron en zijne voorste-

den, en Lïbna en zijne voorsteden
;

14. En Jatthir en zijne voorsteden,

en Esthemóa en zijne voorsteden
;

15. En Hólon en zijne voorsteden, en
Débir en zijne voorsteden

;

16. En A'ïn en züne voorsteden, en
Jütta en zijne voorsteden, en Béth-Sé-
mes en zijne voorsteden ; negen steden
van deze twee stammen.

17. En van den stam van Benjamin :

Gibeon en zijne voorsteden, Géba en
zijne voorsteden

;

18. A'nathoth en zijne voorsteden, en
A'lmon en zijne voorsteden ; vier ste-

den.

19. Alle de steden der kinderen Aa-

rons, der priesteren, waren dertien ste-

den en hare voorsteden.
20. Aan de huisgezinnen nu der kin-

deren van Kahath, der Levieten, die

overgebleven waren van de kinderen
van Kahath : die hadden de steden huna
lots van den stam van Ephraïm.

21. En zij gaven hun : Sichem, eene
vrijstad des doodslagers, en zijne voor-

steden, op den berg Ephraïm, en Gézer
en zijne voorsteden,

22. En Kibzaim en zijne voorsteden,
en Béth-hóron en zijne voorsteden; viei

steden.

23. En van den stam van Dan : Élteke
en zijne voorsteden, Gibbethon en zijn©

voorsteden,
24. Ajalon en zijne voorsteden, Gath-

Rïmmon en zijne voorsteden; vier

steden.

25. En van den halven stam van
Manasse: Thaanach en zijne voorste-

den, en Gath-Rimmon en zijne voorste-

den; twee steden.

26. Alle de steden voor de huisgezin-

nen der overige kinderen van Kahatk
zijn tien, met hare voorsteden.

27. En aan de kinderen van Gérson,,

van de huisgezinnen der Levieten: van
den halven stam van Manasse : de vrij-

stad des doodslagers, Gólan in Bazan,
en zijne voorsteden, en Beésthéra en
zijne voorsteden; twee steden.

28. En van den stam vanissaschar:
Kïsjon en zijne voorsteden, en Dóbratk
en zijne voorsteden,

29. Jarmuth en zijne voorsteden, Én-
Gannim en zijne voorsteden ; vier ste»

den.

30. En van den stam van Aser: Misal

en zijne voorsteden, Abdon en zijn©

voorsteden,
31. En Hélkath en zijne voorsteden,

en Réhob en zijne voorsteden; vier

steden.

32. En van den stam van Naphthali:

de vrijstad des doodslagers, Kédes ia

Galiléa, en zijne voorsteden, en Hara-
moth-Dór en zijne voorsteden, en Kar-
than en zijne voorsteden; drie steden.

33. Alle de steden der Gérsonieten,

naar hunne huisgezinnen, zijn dertien

steden en hare voorsteden.

34. Aan de huisgezinnen nu der kin-

deren van Merari, der overige Levieten,

[iverd gepeven]: van den stam van Ze-
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bulon: Jókneam en zijne voorsteden.

Iviirtha en zijne voorsteden,

o5. Dïmna en zijne voorsteden, X^a-

halal en zijne voorsteden; vier steden.

. 36, En van den stam van Euben:
Bozer en zijne voorsteden, en Jdza en
2ijne voorsteden,

37. Kedémoth en zijne voorsteden,

en Mephaath en zijne voorsteden; vier

steden.

38. Van den stam van Gad nu: de

vrijstad des doodslagers, Rilmoth in Gi-

lead, en zijne voorsteden, enMahanaïm
en zijne voorsteden,

39. Hésbon en zijne voorsteden, Jaë'-

zer en zijne voorsteden; alle die steden

zijn vier.

40. Alle die steden vv^aren van de

kinderen van Merari, naar hunne huis-

gezinnen, die nog overig waren van de

huisgezinnen der Levieten ; en hun lot

was twaalf steden.

41. Alle de steden der Levieten, in

het midden van de erfenisse der kin-

deren Israels, waren acht en veertig

steden en hare voorsteden.

42. Deze steden waren elk met hare
voorsteden rondom haar; alzoo was
het met alle die steden.

43. Alzoo gaf de HEERE aan Israël

het gansche land, dat Hij gezworen
had hunnen vaderen te geven, en zij

beërfden het, en woonden daarin.

44. En de HEERE gaf hun ruste

rondom, naar alles wat Hij hunnen
vaderen gezworen had; en er bestond
niet één man van alle. hunne vijanden

voor hun aangezicht; alle hunne vij-

anden gaf de HEERE in hunne hand.
45. Er viel niet één woord van alle

de goede woorden, die de HEERE ge-

sproken had tot den huize Israels; het

kwam altemaal.

HET XXII KAPITTEL.

loen riep Jozua de Rubenieten, en.de

Gadieten, en den halven stam van
Manasse,

2. En hij zeide tot hen: Gijlieden

hebt onderhouden alles, wat u Mozes,
de knecht des HEEREN, geboden heeft;

en "gij zijt mijner stemme gehoorzaam
geweest in alles, wat ik u geboden heb.

a Num. 32: 20. Deut. 3: 18.

3. Gij hebt uwe broederen niet ver-

laten nu langen tijd, tot op dezen dag
toe; maar gi.j hebt waargenomen de
onderhouding der geboden des HEEREN
uws Gods.

4. En nu, de HEERE uw God heeft
uwen broederen rust gegeven, gelijk

Hij hun toegezegd had; keert dan nu
wederom, en gaat gij naar uwe tenten,
naar het land uwer bezitting, «hetwelk
u Mozes, de knecht des HEEREN, ge-

gegeven heeft op gene zijde van den
Jordaan. «Num. 32: 33. Deut. 3: 13; 29:8.

Joz. 13: 8.

5. Alleenlijk neemt naarstiglijk waar
te doen het gebod en de wet, die u
Mozes, de knecht des HEEREN, gebo-
den heeft, «dat gij den HEERE uwen
God liefhebt, en dat gij wandelt in alle

zijne wegen, en zijne geboden houdt,
en Hem aanhangt, en dat gij Hem
dient met uw gansche hart en met
uwe gansche ziele. a Deut. lO: 12.

6. Alzoo zegende ze Jozua, en hij

liet ze gaan ; en zij gingen naar hunne
tenten.

7. Want aan de helft van den stam
van Manasse had Mozes [een erfdeel]

gegeven in Basan, maar aan zijne [an-

dere] helft gaf Jozua [een erfdeel] bij

hunne broederen, aan deze zijde des
Jordaans westwaarts. Voorts ook als

Jozua hen liet trekken naar hunne
tenten, zoo zegende hij ze,

8. En hij sprak tot hen, zeggende
Keert weder tot uwe tenten met veel

rijkdom, en met zeer veel vee, met
zilver, en met goud, en met koper, en
met ijzer, en met zeer veel kleederen;
deelt den roof uwer vijanden met uwe
broederen.

9. Alzoo keerden de kinderen Rubens,
en de kinderen Gads, en de halve stam
van Manasse wederom, en togen van
de kinderen Israels, van Silo, -dat in

het land Kanaiin is, om te gaan naar
het land van Gilead, naar het land
hunner bezitting, in hetwelk zij bezit-

ters gemaakt waren, naar den mond
des HEEREN, door den dienst van Mozes.

10. «Toen zij kwamen aan de gren-

zen van den Jordaan, die in het land
Kanaan zijn, zoo bouwden de kinderen
Rubens, en de kinderen Gads, en de
halve stam van Manasse aldaar een
altaar aan den Jordaan, een altaar

groot in het aanzien. « joz. is: 7.
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11. En de kinderen Israt^ls hoorden
zeggen: Zie, de kinderen Rubens, en
de kinderen Gads, en de halve stam
van Manasse hebben een altaar ge-

bouwd, tegenover het land Kanaan,
aan de grenzen des Jordaans, aan de
zijde der kinderen Israels.

12. Als de kinderen Israels [dii] hoor-

den, zoo verzamelde de gansche ver-

gadering der kinderen Israels te Silo,

dat zij tegen hen optogen met een
heir.

13. En de kinderen Israels zonden
aan de kinderen Rubens, en aan de

kinderen Gads, en aan den halven stam
van Manasse, in het land Gilead, Pinehas,

den zone Eleazars, des priesters,

14. En tien vorsten met hem, van
ieder vaderlijk huis éénen vorst, uit

alle de stammen Israels; en zij waren
een ieder een hoofd -van het huis hun-
ner vaderen over de duizenden Israels.

15. Toen zij tot de kinderen Rubens,
en tot de kinderen Gads,. en tot den
halven stam van Manasse kwamen, in

het land Gilead, zoo spraken zij met
hen, zeggende:

16. Aldus spreekt de gansche ge-

meente desHEEREN: Wat overtreding
is dit, waarmede gijlieden overtreden
hebt tegen den God Isj-aels, heden af-

keerende van achter den HEERE, mits
dat gij een altaar voor u gebouwd
hebt, om heden tegen den HEERE
wederspannig te zijn?

17. «Is ons de ongerechtigheid van
Péor te weinig, van dewelke wij niet

gereinigd zijn tot op dezen dag, hoewel
de plage in de vergadering des HEE-
REN geweest is? a Num. 25:3. Deut. 4:3.

18. Dewijl gij u heden van achter
den HEERE afkeert, het zal dan ge-

schieden, als gij heden wederspannig
zijt tegen den HEERE., zoo zal Hij zich

morgen grootelijks vertoornen tegen
de gansche gemeente Israels.

19. Maar toch, indien het land uwer
bezitting onrein is, komt over in het

land van de bezitting des HEEREN.
waar de Tabernakel des HEEREN
woont, en neemt bezitting in het mid-

den van ons. Maar zijt niet wederspan-
nig tegen den HEERE, en zijt ook niet

wederspannig tegen ons, een altaar

voor u bouwende, behalve het altaar

van den HEERE onzen God.

20. Heeft niet A'chan, de zoon van
Zêrah, overtreding begaan met het vcr-

bannene? En kwam er niet eene ver-

bolgenheid over de gansche vergade-

ring Israels? En die man stierf niet

alleen in zijne ongerechtigheid.

21. Toen antwoordden de kinderen
Rubens, en de kinderen Gads, en de

halve stam van Manasse, en zij spraken
met de hoofden der duizenden Israels:

22. «De God der goden, de HEERE,
de God der goden, de HEERE, die weet
het, Israël zelf zal het ook weten. Is

het door wederspannigheid, of is het

door overtreding tegen den HEERE,
zoo behoud ons heden niet. «Ps. 50: i.

23. Dat wij ons een altaar zouden
gebouwd hebben, om ons van achter

den HEERE af te keeren, of om brand-

offer en spijsoffer daarop te offeren, of

om dankoffer daarop te doen, zoo eische

het de HEERE.
24. En zoo wij dit niet uit zorge

vanwege [deze] zake gedaan hebben,
zeggende: Morgen mochten uwe kin-

deren tot onze kinderen spreken, zeg-

gende: Wat hebt gij met den HEERE
den God Israels te doen?

25. De HEERE heeft immers den
.Jordaan tot landpale gezet tusschen

ons en tusschen ulieden, gij kinderen

Rubens, en gij kinderen Gads
;
gij hebt

geen deel aan den HEERE. Zoo moch-
ten uwe kinderen onze kinderen doen
ophouden, dat zij den HEERE niet

vreesden.
26. Daarom zeiden wij : Laat ons toch

voor ons maken, bouwende een altaar,

niet ten brandoffer, noch ten offer.

27. Maar «dat het een getuige zij

tusschen ons en tusschen ulieden, en
tusschen onze geslachten na ons, op-

dat wij den dienst des HEEREN voor

zijn aangezichte dienen mochten met
onze brandofferen, en met onze slacht-

offeren, en met onze dankofferen; en

dat uwe kinderen tot onze kinderen

morgen niet zeggen: "Gijlieden hebt

geen deel aan den HEERE.
ft Gen. 31 : 48. Joz. 24: 27.

28. Daarom zeiden wij : Wanneer het

geschiedt, dat zij morgen [alzoo] tot

ons en tot onze geslachten zeggep
zullen; zoo zullen wij zeggen: Ziet de

gedaante van het altaar des HEEREN,
hetwelk onze vaderen gemaakt hebben.
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nwt ten brandoffer, noch ten offer;

maar liet is een getuige tusschen ons

en tusschen ulieden.

29. Het zij verre van ons, van ons, dat

wij zouden vi^ederspannig zijn tegen den

HÉERE, of dat wij te dezen dage ons van

achter den HEÉRE afkeeren zouden,

bouwende een altaar ten brandoffer,

ten spijsoffer, often slachtoffer, behalve

het altaar van den HEERE onzen God,

dat voor zijnen Tabernakel is.

30. Toen de priester Pinehas, en de

oversten der vergadering, en de hoofden

der duizenden Israels, die bij hem wa-
ren, de woorden hoorden, die de kin-

deren Rubens, en de kinderen Gads,

en de kinderen van Manasse gesproken
hadden, zoo was het goed in hunne oogen.

31. En Pinehas, de zoon van den
priester Eleazar, zeide tot de kinderen
Rubens, en tot de kinderen Gads, en

tot de kinderen van Manasse: Heden
weten wij, dat de HEERE in het mid-

den van ons is, dewijl gij deze over-

treding tegen den HEÈRE niet begaan
hebt. Toen hebt gijlieden de kinderen
Israels verlost uit de hand des HEEREN.

32. En Pinehas, de zoon van den
priester Eleazar, keerde wederom, met
de oversten, van de kinderen Rubens
en van de kinderen Gads, uit het land
Gilead, naar het land Kanaiin, tot de

kinderen Israels; en zij brachten hun
antwoord weder.

33. Het antwoord nu was goed in

de oogen van de kinderen Israels, en
de kinderen Israels loofden God, en
zeiden niet [meer] van tegen hen op
te trekken met een heir, om het land

te verderven, waar de kinderen Rubens
en de kinderen Gads in woonden.

34. En de kinderen Rubens en de
kinderen Gads noemden dat altaar :

Dat het een getuige zij tusschen ons,

dat de HEERE God zij.

HET XXIII KAPITTEL.

£jn het geschiedde na vele dagen, na-

dat de HEERE Israël rust gegeven had
van alle zijne vijanden rondom henen,

en Jozua oud geworden [en] wel be-

daagd was
;

2. Zoo riep Jozua gansch Israël, hunne
oudsten, en hunne hoofden, en hunne
techters, en hunne ambtlieden, en hij

zeide tot hen : Ik ben oud geworden
[en\ vjq\ bedaagd

;

3. En gijlieden hebt gezien alles, wat
de HEERE uw God gedaan heeft aan
alle deze volkeren voor uw aangezicht;
want de HEERE uw God zelf is het,

die voor u gestreden heeft.

4. Ziet, ik heb u deze overige volke-

ren door het lot doen toevallen, ten

erfdeel voor uwe stammen, van den
•Jordaan af, met alle de volken, die ik

uitgeroeid heb, en tot de Groote Zee, te-

gen den ondergang der zon.

5. En de HEERE uw God zelf zal

ze uitstooten voor ulieder aangezicht,

en Hij zal ze van voor ulieder aangezicht
verdrijven; en gij zult hun land erfe-

lijk bezitten, «gelijk als de HEERE uw
God tot u gesproken heeft. aEx. i4:i4;

23 : 27. Num. 33 : 53. Deut. 6 : 19. Joz. 13 : 6.

6. Zoo weest zeer sterk, om te be-

waren en om te doen alles, wat ge-

schreven is in het wetboek van Mo-
zes ; «opdat gij daarvan niet afwijkt

ter rechter- noch ter linkerhand
;

a Deut. 5 : 32 ; 28 : 14.

7. Dat gij niet ingaat tot deze volke-

ren, deze, die overgebleven zijn bij u-

lieden. «Gedenkt ook niet aan den
naam hunner goden, en doet er' niet

bij zweren, en dient ze niet, en buigt

u voor die niet. « Ex. 23 : 13.

Ps. 16 : 4. Jer. 5 : 7. Zeph. 1 : 5. Eph. 5 : 3.

8. «Maar den HEERE uwen God zult

gij aanhangen, gelijk als gij tot op de-

zen dag gedaan hebt. a Deut. ii : 22.

9. Want de HEERE heeft van uw
aangezicht verdreven groote en mach-
tige volkeren ; en u aangaande, nie-

mand heeft voor uw aangezicht be-

staan, tot op dezen dag toe.

10. «Een éénig man onder u zal er

duizend jagen ; want het is de HEERE
uw God zelf, die voor u strijdt, gelijk

als Hij tot u gesproken heeft.
a Lev. 26 : 8. Deut. 32 : 30.

11. Daarom bewaart uwe zielen naar-

stiglijk, dat gij den HEERE uwen God
liefhebt.

12. Want zoo gij eenigszins afkeert,

en het overige van deze volkeren aan-

hangt, van deze, die bij u overgeble-

ven zijn, en u met hen verzwagert, en
gij tot hen zult ingaan, en zij tot u;

13. Weet voorzeker, dat de HEERE
uw God niet voortvaren zal deze vol-
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ken van voor uw aangezicht te ver-

drijven; maar zij zullen ulieden zijn tot

eenen strik, en tot een net, en tot eenen
geesel aan uwe zijden, en tot doornen in

uwe oogen, totdat gij *vergaat van dit

goede land, hetwelk u de HEERE uw
God gegeven heeft.

14. En ziet, ik ga heden in den weg
der gansche aarde ; en gij weet in uw
gansche hart en uwe gansche ziele, dat
er niet een éénig woord gevallen is

van alle die goede woorden, welke de
HEERE uw God over u gesproken
heeft; zij zijn u allen overkomen; er

is van deze niet een éénig woord ge-

vallen.

15. En het zal geschieden, gelijk als

alle die goede dingen over u gekomen
zijn, die de HEERE uw God tot u ge-

sproken heeft, alzoo zal de HEERE
over u komen laten alle die kwade
dingen, totdat Hij u verdelge van dit

goede land, hetwelk u de HEERE uw
God gegeven heeft.

16. Wanneer gij het verbond des
HEEREN uws Gods overtreedt, dat Hij

u geboden heeft, en gij henengaat en
dient andere goden, en u voor die ne-

derbuigt, zoo zal de toorn des HEEREN
over u ontsteken, en gij zult haastig-

lijk **vergaan van het goede land, het-

welk Hij u gegeven heeft.

HET XXIV KAPITTEL.

jjaarna verzamelde Jozua alle de stam-

men Israels te Sichem, en hij riep de

oudsten Israels, en zijne hoofden, en
zijne rechters, en zijne ambtlieden ; en
zij stellen zich voor het aangezichte

Godes.
2. Toen zeide Jozua tot het gansche

volk: Alzoo zegt de HEERE de God
Israels : «Over gene zijde der rivier

hebben uwe vaders van ouds gewoond,
[namelijk] ^Thérah, de vader van Abra-
ham, en de vader van Nahor, en zij

hebben andere goden gediend.
a Deut. 26: 5. è Gen. 11 : 26, 31.

3. öToen nam Ik uwen vader Abra-

ham van gene zijde der rivier, en deed

* De Statenoverz. heeft: omkomt; waarvan
de zin is: te gronde gaan ten gevolge van al-

lerlei ongeval. Vergaat geeft dit denkbeeld
weder.

*•• Zie de noot op vs. 13.

hem wandelen door het gansche land Ka-
naiin ; ^Ik vermeerderde ook zijn zaad
ei gaf hem Izak. a Gen. 12 : l. & Gen. 21 : 2.

'i. «En aan Izak gaf Ik Jakob en
Ezau; en &Ik gaf aan Ezau het ge-

bergte Séïr, om dat erfelijk te bezit-

ten ; ernaar Jakob en zijne kinderen
togen af in Egypte. a Gen. 25:24.

h Gen. 36 : 8. c Gen. 46 : I.

5. «Toen zond Ik Mozes en Aaron, en
Ik plaagde Egypte, gelijk als Ik in zijn

midden gedaan heb ; en daarna leidde

Ik U daaruit. a Ex. 3 : 10, enz ; 12 : 37.

6. Als Ik uwe vaders uit Egypte ge-

voerd had, zoo kwaamt gij aan de
zee, «en de Egyptenaars jaagden uwe
vaderen na met wagens, en met rui-

ters, tot de Schelfzee. a Ex. 14 : 1, enz.

7. Zij nu riepen tot den HEERE, en Hij

stelde eene duisternisse tusschen u en
tusschen de Egyptenaars, en Hij bracht
de zee over hen, en bedekte ze; en
uwe oogen hebben gezien, wat Ik in

Egypte gedaan heb. Daarna hebt gij

vele dagen in de woestijn gewoond.
8. «Toen bracht ik u in het land der

A'morieten, die over gene zijde van den
Jordaan woonden ; die streden tegen
u, maar Ik gaf ze in uwe hand ; en
gij bezat hun land erfelijk, en Ik ver-

delgde ze voor ulieder aangezichte.
a Num. 21 : 21, 33.

9. «Ook maakte zich Balak op, de

zone Zippors, de koning der Móabieten,

en hij streed tegen Israël ; en hij zond

henen, en deed Büeam, den zone Béors,

roepen, opdat hij u vervloeken zoude.
a Num. 22. 5. Deut. 23: 4. Richt. 11: 25.

10. Maar Ik wilde Brleam niet hoo*

ren. Dies zegende hij u gestadiglijk, en

Ik verloste u uit zijne hand.

11. «Toen gij over den Jordaan ge-

trokken waart, en te Jericho kwaamt,
zoo krijgden de burgers van Jéricho

tegen u, de A'morieten, en de Phére-

zieten, en de Kanaanieten, en de Hé-

thieten, en de Girgazieten, de Hévieten,

en de Jébusieten ; Moch Ik gaf ze la

ulieder hand.
a Joz. 3 : 14 ; 6 : 1. fe Joz. 6 : 20 ; 10 . 8 ; 11 : 8.

12. En «Ik zond horzelen voor u he-

nen ; die dreven ze weg van ulieder

aangezichte, [gelijk] ^de beide koningen
der A'morieten, niet door uw zwaard,
noch door uwen boog.

u Ex. 23 : 28. Deut. 7 : 20. 5 Ps. 44: 4,
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13. «Das heb Ik u een land gege-

ven, waaraan gij niet gearbeid hebt,

en steden, die gij niet gebouwd hebt,

e.n gij woont daarin
;

gij eet van de

wijngaarden en olijfboomen, die gij

niet geplant hebt. a Deut. 6 : lO, il. 12.

14. En nu, vreest den HEERE, en

dient Hem in oprechtigheid en in waar-

heid ; en doet weg de goden, die uwe
vaders gediend hebben, aan gene zijde

der rivier, en in Egypte ; en dient den
HEERE.

15. Doch zoo het kwaad is in uwe
oogen, den HEERE te dienen, kiest u

heden, wien gij dienen zult, hetzij de

goden, welke uwe vaders, die aan de

andere zijde der rivier waren, gediend

hebben, of de goden der A'morieten,

in welker land gij woont; maar aan-

gaande mij, en mijn huis, wij zullen

den HEERE dienen.

16. Toen antwoordde het volk en

zeide* Het zij verre van ons, dat wij den
HEERE verlaten zouden, om andere

goden te dienen.

17. Want de HEERE is onze God.

Hij is het, die ons en onze vaderen uit

den lande van Egypte, uit den dienst-

huize, heeft opgebracht, en die deze

groote teekenen voor onze oogen ge-

daan heeft, en ons heeft bewaard op
al den weg, door welken wij getogen
zijn, en onder alle volken, door welker
midden wij getrokken zijn.

18. En de HEERE heeft voor ons
aangezicht uitgestooten alle die volken,

zelfs den A'moriet, inwoner des lands.

Wij zullen ook den HEERE dienen,

want Hij is onze God.
19. Toen zeide Jozua tot het volk :

Gij zult den HEERE niet kunnen die-

nen, want Hij is een heilig God ; Hij

is een ijverig God; Hij zal uwe over-

tredingen en uwe zonden niet vergeven.

20. Indien gij den HEERE verlaten

en vreemde goden dienen zult, «zoo

zal Hij zich omkeeren, en Hij zal u
kwaad doen, en Hij zal u verdoen, na-

dat Hij u goed gedaan zal hebben.
a Joz. 23: 15.

21. Toen zeide het volk tot Jozua :

Neen,maar wij zullen den HEEREdienen.
22. Jozua nu zeide tot het volk :

Gij zijt getuige over uzelven, dat gij

u den HEERE verkoren hebt, om Hem te.

—>-§^

dienen. En zij zeiden : Wij zijn getuigen.

23. En nu, doet de vreemde goden
weg, die in het midden van u zijn, en
neigt uwe harten tot den HEERE- den
God Israels.

24. En het volk zeide tot Jozua : Wij
zullen den HEERE onzen God dienen, en
wij zullen zijner stemme gehoorzamen.

25. Alzoo «maakte Jozua op dien-

zelven dag een verbond met het volk
;

en hij stelde het hun tot eene inzet-

ting en recht te Sïchem. a Ex. 15 : 25.

26. En Jozua schreef deze woorden
in het wetboek Gods ; en hij nam eenen
groeten steen, en hij richtte dien daar
op onder den eik, die bij het heiligdom
des HEEREN was.

27. En Jozua zeide tot het gansche
volk : Ziet, deze steen zal ons tot eene
getuigenisse zijn, want hij heeft ge-

hoord alle de reden des HÉEREN. die

Hij tot ons gesproken heeft; ja hij zal

tot eene getuigenisse tegen ulieden zijn,

opdat gij uwen God niet liegt.

28. Toen zond Jozua het volk weg,
een ieder naar zijn erfdeel.

29. En het geschiedde na deze din-

gen, dat Jozua, de zoon van Nun, de

knecht des HEEREN, stierf, oud zijnde

honderd en tien jaren.

30. En zij begroeven hem in de land-

pale zijns erfdeels, «te Thimnath-Sérah,
hetwelk is op eenen berg van Ephraïm,
aan het noorden van den berg Gaiis.

a Joz. 19: 50. Richt. 2: 9.

31. Israël nu diende den HEERE alle

de dagen van Jozua, en alle de dagen
van de oudsten, die lang na Jozua

leefden, en die al het werk des HEE-
REN wisten, hetwelk Hij aan Israel

gedaan had.

32. Zij begroeven ook de beenderen

van Jozef, «die de kinderen Israels uit

Egypte opgebracht hadden, te Sichem,
in "dat stuk velds, hetwelk Jakob ge-

kocht had van de kinderen van Hémor,
den vader van Sichem, voor honderd
stukken gelds; want zij waren den
kinderen .lozefs ter erfcnisse geworden.

. a Gen. 50: 25. Ex. 13: 10.

33. Ook stierf Eleazar. de zone Aarons;

en zij begroeven hem op den heuvel

van Pinehas, zijnen zoon, die hem ge-

geven was geweest op het gebergte

Ephraïms.

^K



HET BOEK

DER

RIGHTEREN

HET I KAPITTEL.

Xjii het geschiedde na den dood van
Jozua, dat de kinderen Israels den
HEERE vraagden, zeggende: «Wie zal

onder ons het eerst optrekken naar de
Kanaanieten, om tegen hen te krij-

gen? a Richt. 20: 18.

2. En de HEERE zeide: Juda zal

optrekken; zie, Ik heb dat land in zijne

hand gegeven.
3. Toen zeide Juda tot zijnen broe-

der Simeon: Trek met mij op in mijn
lot, en laat ons tegen de Kanaanieten
krijgen, zoo zal ik ook met u optrek-
ken in uw lot. Alzoo toog Simeon met
hem.

4. En Juda toog op, en de HEERE
gaf de Kanaanieten en de Phérezieten
in hunne hand; en zij sloegen ze bij

Bézek, tien duizend man.
5. En zij vonden Adóni-Bézek te Bé-

zek, en streden tegen hem ; en zij sloe-

gen de Kanaanieten en de Phérezieten.
6. Doch Adóni-Bézek vluchtte; en zij

jaagden hem na, en zij grepen hem,
en hieuwen de duimen zijner handen
en zijner voeten af.

7. Toen zeide Adóni-Bézek: Zeventig
koningen, met afgehouwene duimen
van hunne handen en van hunne voe-
ten, waren onder mijne tafel, [de krui-

men] oplezende; gelijk als ik gedaan
heb, alzoo heeft mij God vergolden. En
zij brachten hem te Jeruzalem, en hij

stierf aldaar.

8. Want de kinderen van Juda had-
den tegen Jeruzalem gestreden, en had-
den het ingenomen, en met de scherpte
des zwaards geslagen; en zij hadden de
stad in het vuur gezet.

9. «En daarna waren de kinderen van

Juda afgetogen, om te krijgen tegen de
Kanaanieten, wonende in het gebergte,

en in het zuiden, en in de laagte.
a Joz. 10: 36. 11: 21. 15: 13.

10. «En Juda was henengetogen te-

gen de Kanaanieten, die te Hebron
woonden (de naam nu van Hebron
was tevoren Kirjath-A'rba), en zij sloe-

gen Sésai, en Ahi'man, en Thalmai.
a Joz. 15: 14.

11. En vandaar was hij henengetogen
tegen de inwoners van «Débir; de naam
nu van Débir was te voren Kirjath-

Sépher. a Joz. 15: 15, enz.

12. En Caleb zeide: Wie Kirjath-

Sépher zal slaan, en nemen het in,

dien zal ik ook mijne dochter A'chsa

tot eene vrouwe geven.

13. Toen nam O'thniël het in, de

zoon van Kénaz, broeder van Caleb,

die jonger was dan hij; en [Caleb] gaf

hem A'chsa, zijne dochter, tot eene

vrouwe.
14. En het geschiedde, als zij [tot

hem] kwam, dat zij hem aanporde, om
van haren vader een veld tebegeeren;

en zij sprong van den ezel af; toen

zeide Caleb tot haar: Wat is u?
15. En zij zeide tot hem: Geef mij

eenen zege-n; dewijl gij mij een dor

land gegeven hebt, geef mij ook water-

wellingen. Toen gaf haar Caleb hooge

wellingen en lage wellingen.

16. De kinderen van den Kéniet,

Mozes' schoonvader, togen ook uit de

Palmstad op met de kinderen van Ju-

da, naar de woestijn van Juda, die te-

gen het zuiden van Harad is; en zij

gingen henen en woonden met het

volk.

17. Juda dan toog met zijnen- broe-

der Simeon, en zij sloegen de Kana-
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anieten, wonende te Zéphath, en zij ver-

banden ze; en men noemde den naam
dezer stad Hórma.

18. Daartoe nam Juda Gaza in, met
zijne landpale, en A'skelon met zijne

landpale, en Ekron met zijne land-

pale,

19. En de HEERE was met Juda, dat

hij [de inwoners] van het gebergte ver-

dreef; maar hij [ging niet voort], om de

inwoners des dals te verdrijven, omdat
zij ijzeren wagenen hadden.

2Ó. En zij gaven Hebron aan Caleb,

gelijk als «Mozes gesproken had; en
hij verdreef van daar de drie zonen
Énaks. a Num. 14: 24. Joz. 14: 13.

21, Doch de kinderen Beniamins heb-

ben de Jébiisieten, te Jeruzalem wo-
nenden, niet verdreven ; maar de Jébu-

sieten woonden met de kinderen Ben-
jamins te Jeruzalem, tot op dezen dag.

22 En het huis Jozefs toog ook op
naar Bethel. En de HEERE was met
hen.

23. En het huis Jozefs bestelde ver-

spieders bij Bethel; de naam nu dezer

stad awas te voren LUZ, a Gen. 28: 19.

24. En de wachters zagen eenen man,
uitgaande uit de stad; en zij zeiden tot

hem; Wijs ons toch den ingang der

stad, en wij zullen weldadigheid bij u
doen.

25. En als hij hun den ingang der

stad gewezen had, zoo sloegen zij de
stad met de sciA^^pte des zwaards; maar
dien man en zijn gansche huisgezin

lieten zij gaan,
26. Toen toog deze man in het land

der Héthieten; en hij bouwde eene
stad, en noemde haren naam Luz; dit

is haar naam tot op dezen dag.

27. «En Manasse verdreef Béth-Séan
niet, noch zijne onderhoorige plaatsen,

noch Thaanach met zijne onderhoorige
plaatsen, noch de inwoners van Dor
met zijne onderhoorige plaatsen, noch
de inwoners van Jibleam met zijne

onderhoorige plaatsen, noch de inwo-
ners van Megïddo met zijne onderhoo-
rige plaatsen; en de Kanaanieten wil-

den wonen in datzelve land.
a Joz. 17: 11, 12.

28. En het geschiedde, als Israël

sterk werd, dat hij de Kanaanieten op
cüns stelde; maar hij verdreef ze niet

ganschelijk.

29. «Ook verdreef Ephraïm de Kana-
anieten niet, die te Gézer woonden;
maar de Kanaanieten woonden in het
midden van hem, te Gézer, a Joz. i6: lo.

30. Zebulon verdreef de inwoners van
Kïtron niet, noch de inwoners van
Nahalol; maar de Kanaanieten woon-
den in het midden van hem, en waren
cijnsbaar.

31. Asei' verdreef de inwoners van
A'cco niet, noch de inwoners van Si-

don, noch A'chlab, noch A'chsib, noch
Chélba, noch A'phik, noch Réchob;

32. Maar de Aserieten woonden in

het midden der Kanaanieten, die in

den lande woonden; want zij verdre-

ven ze niet.

33. Naphthali verdreef de inwoners
van Beth-Sémes niet, noch de inwoners
van Beth-A'nath, maar woonde in het

midden der Kanaanieten, die in den
lande woonden ; doch de inwoners van
Beth-Sémes en Beth-A'nath werden hun
cijnsbaar.

34. En de A'morieten drongen de kin-

deren van Dan in het gebergte; want
zij lieten hun niet toe, af te komen in

het dal.

35. Ook wilden de A'morieten wonen
op het gebergte van Héres, teA'jalon,

en te Saalbim ; maar de hand van het

huis Jozefs werd zwaar, zoodat zij

cijnsbaar werden,
36. En de landpale der Amorieten

was van den opgang van A'krab^ira,

van den Rotssteen, en opwaarts henen.

HET II KAPITTEL.

En een Engel des HEEREN kwam
opwaarts van Gilgal tot Bóchim, en
Hij zeide: Ik heb ulieden uit Egypte
opgevoerd, en u gebracht in het land,

dat Ik uwen vaderen gezworen heb,

en gezegd: «Ik zal mijn verbond met
ulieden niet verbreken in eeuwigheid.

d Gen. 17: 7. Deut. 29: 14, 15.

2. En ulieden aangaande, gij zult

geen «verbond maken met de inwoners
dezes lands; hunne ^'altaren zult gij

afbreken. Maar gij zijt mijner stemme
niet gehoorzaam geweest Waarom hebt

gij dit gedaan? a Dent. 7: 2. b Deut. 12: 3.

3, Daarom heb Ik ook gezegd: «Ik

zal ze voor uw aangezichte niet uit-

drijven; maar zij zullen u aan de zij-
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Sen zijn, en himne goden zullen u &tot

eenen strik zyn. aJoz. 23: 13.

Ö Ex. 23: 33; 34: 12. Deut. 7: 16.

4. En het geschiedde, als de Engel
des HEEREN deze woorden tot alle

kinderen Israels gesproken had, zoo
hief het volk zijne stemme op, en
weende.

5. Daarom noemden zij den naam
dier plaatse Bóchim; en zij offerden

aldaar den HEERE.
6. «Als Jozua het volk had laten

gaan, zoo waren de kinderen Israels

henen gegaan, een ieder tot zijn erf-

deel, om het land erfelijk te bezitten.
a Joz. 24: 28.

7. En het volk diende den HEERE,
alle de dagen van Jozua, en alle de
dagen der oudsten, die lang geleefd

hadden na Jozua; die gezien hadden al

dat groote werk des HEEREN, dat Hij

aan Israël gedaan had.

8. Maar als Jozua, de zoon van Nun,
de knecht des HEEREN, gestorven was,
honderd en tien jaren oud zijnde;

9. En zij hem begraven hadden in de
landpale zijns erfdeels, te Thimnath-
Héres, op eenen berg Ephraïms, tegen
het noorden van den berg Gaas;

10. En al datzelve geslacht ook tot

zyne vaderen vergaderd was; zoo stond
er een ander geslacht na hen op, dat
den HEERE niet kende, noch ook het
werk, dat Hij aan Israël gedaan had.

11. Toen deden de kinderen Israels

dat kwaad was in de oogen des HEE-
REN, en zij dienden de Baals.

12. En zij verlieten den HEERE,
hunner vaderen God, die ze uit Egyp-
teland had uitgevoerd, en volgden an-

dere goden na, van de goden der vol-

ken, die rondom hen waren, en bogen
zich voor die; en zij verwekten den
HEERE tot toorn.

13. "Want zij verlieten den HEERE,
en dienden den Baal en A'stharoth.

14. Zoo ontstak des HEEREN toorn
tegen Israël, en Hij gaf ze in de hand
der roevers, die ze beroofden ; «en Hij

verkocht ze in de hand hunner vijan-

den rondom; en zij konden niet meer
bestaan voor het aangezicht hunner
vijanden. a Ps. 44: i3. Jès. 50: 1.

15. Overal, waarhenen zij uittogen,

was de hand des HEEREN tegen hen
ten kwade, «gelijk als de HEERE ge-

sproken, en gelijk als de HEERE huri

gezworen had ; en hun was zeer bange.
a Lev. 26. Deut. 28.

16. En de HEERE verwekte Richte-
ren, die ze verlosten uit de hand der-

genen, die ze beroofden;

17. Doch zij hoorder! ook niet naar
hunne Richteren, maar hoereerden an-
dere goden na, en bogen zich voor die.

Haastiglijk weken zij af van den weg,
dien hunne vaderen gewandeld had-
den, hoorende de geboden des HEE-
REN; alzoo deden zij niet.

18. En wanneer de HEERE hu a
Richteren verwekte, zoo was de HEE-
RE met den Richter, en verloste ze uit

de hand hunner vijanden, alle de dagen
des Richters; want het berouwde den
HEERE, huns zuchtens halve vanwege
degenen, die ze drongen en die ze
drukten.

19. «Maar het geschiedde met het
sterven des Richters, dat zij omkeer-
den, en verdierven het meer dan hunne
vaderen, navolgende andere goden, die

dienende, en zich voor die buigende,;
zij lieten niets vallen van hunne wer-
ken, noch van dezen hunnen harden
weg. a Richt. 3: 12.

20. Daarom ontstak de toorn des
HEEREN tegen Israël, dat Hij zeide:

Omdat dit volk mijn verbond heeft
overtreden, dat Ik hunnen vaderen ge-

boden lieb, en zij naar mijne stemme
niet gehoord hebben

;

21. «Zoo zal Ik ook niet voortvaren
voor hun aangezichte iemand uit de
bezitting te verdrijven, van de heide-

nen, die Jozua heeft achtergelaten, als

hij stierf. a Joz. 23: 13.

22. Opdat Ik Israël door hen ver-

zoeke, of zij den weg des HEEREN
zullen houden, om daarin te wandelen,
gelijk als hunne vaderen [dien] gehou-
den hebben, of niet.

23. Alzoo liet de HEERE deze hei-

denen blijven, dat Hij ze niet haaste-

lijk uit de bezitting verdreef, die Hij

in de hand van Jozua niet had over-

gegeven.ö"=ö

D
HET III KAPITTEL.

it nu zijn de heidenen, die de HEE-
RE liet blijven, om door hen Israël te
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beproeven, allen, die niet wisten van
alle de krijgen Kanaiins.

2. Alleenlijk, opdat de geslachten der

kinderen Israels [die] wisten, opdat Hij

hun den krijg leerde, ten minste den-

genen, die daar tevoren niet van wisten.

3. Vijf vorsten der Philistijnen, en
alle de Kanaanieten, en de Sidóniërs,

en de Hévieten, wonende in het ge-

bergte des Libanons, van den berg
Baal-Hérmon, tot daar men komt te

Hamath.
4. Deze dan waren, om Israël door

hen te verzoeken ; opdat men wiste, of

2ij de geboden des HEEREN zouden
hooren, die Hij hunnen vaderen door
de hand van Mozes geboden had.

5. Als nu de kinderen Israels woon-
den in het midden der Kanaanieten,
der Héthieten, en der A'morieten, en
der Phérezieten, en der Hévieten, en
der Jébusieten;

6. Zoo namen zij zich hunne doch-
ters tot vrouwen, en gaven hunne
dochters aan de zonen van deze; en
zij dienden hunne goden.

7. En de kinderen Israels deden dat
fcwaad was in de oogen des HEEREN,
en vergaten den HEERE hunnen God,
en zij dienden de Baals en de bosschen,

8. Toen ontstak de toorn des HEB-
EEN tegen Israël; en hij verkocht ze
in de hand van Cüschan Rlschathaïm,
koning van Mesopotamië; en de kin-

deren Israels dienden Cüschan Rlscha-
thaïm acht jaren.

9. Zoo riepen de kinderen Israels

tot den HEERE; en de HEERE ver-

wekte den kinderen Israels eenen ver-

losser,, die ze verloste: O'thniël, zoon
Van Kénaz, broeder van Caleb, die jon-

ger was dan hij.

10. En de Geest des HEEREN was
over hem, en hij richtte Israël, en toog
uit ten strijde; en de HEERE gaf Cüschan
Rischathaïm, den koning van Syrië,

in zijine hand, dat zijne hand sterk
werd over Cüschan Rischathaïm.

11. Toen was het land veertig jaren
stil. En O'thniël, de zoon van Kénaz,
stierf.

12. Maar de kinderen Israels voeren
voort te doen, dat kwaad was in de
©ogen des HEEREN. Toen sterkte de
HEERE Églon, den koning der Móa-
bieten, tegen Israël, omdat zy deden

dat kwaad was in de oogen des
HEEREN.

13. En hij vergaderde tot zich de
kinderen Ammons en de Amalekieten;
en hij toog henen, en sloeg Israël, en
zij namen de Palmstad in bezit.

14. En de kinderen Israels dienden
Églon, koning der Móabieten, achttien
jaren.

15. Toen riepen de kinderen Israels
tot den HEERE; en de HEERE ver-
wekte hun eenen verlosser, Éhud, den
zoon van Géra, eenen zoon van Jémini,
eenen man, die linksch was. En de
kinderen Israels zonden door zijne hand
een geschenk aan Églon, den koning
der Móabieten.

16. En Éhud maakte zich een zwaard,
dat twee scherpten had, welks lengte
eene elle was; en hij gordde dat on-
der zijne kleederen, aan zijne rechter-
heup.

17. En hij bracht aan Églon, den
koning der Móabieten, dat geschenk;
Églon nu was een zeer vet man.

18. En het geschiedde, als hij ge-

ëindigd had, het geschenk te leveren,

zoo leidde hij het volk uit, die het ge-

schenk gedragen hadden;
19. Maar hij zelf keerde wederom

van de gesnedene beelden, die bij Gilgal

waren, en zeide: Ik heb eene hoime-
lijke zake aan u, o koning; dewelke
zeide: Zwijg. En allen, die om hem
stonden, gingen van hem uit.

20. En Éhud kwam tot hem in, daar
hij was zittende in eene koele opper-

zaal, die hij voor zich alleen had. Zoo
zeide Éhud: Ik heb een woord Gods
aan u. Toen stond hij op van den
stoel.

21. Éhud dan strekte zijne linker-

hand uit, en nam het zwaard van zij-

ne rechterheup, en stak het in zijnen

buik,

22. Dat ook het hecht achter het
lemmer inging, en het vet om het
lemmer toesloot (want hij trok het

zwaard niet uit zijnen buik), en de drek
uitging.

23. Toen ging Éhud uit naar de voor-

zaal, en sloot de deuren der opperzaal
voor zich toe, en deed [ze] in het slot.

24. Als hij uitgegaan was, zoo kwa-
men zijne knechten, en zagen toe, en
zie, de deuren der opperzaal waren in
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het slot gedaan ; zoo zeiden zij : Zeker,
hij bedekt zijne voeten in de verkoel-

kamer.
25. Als zij nu tot schamens toe ge-

beid hadd«n, zie, zoo opende bij de
deuren der opperzaal niet. Toen namen
zij den sleutel en deden open; en
zie, hunlieder heere lag ter aarde
dood.

26. En Éhud ontkwam, terwijl zij

vertoefden; want hij ging voorbij de
gesnedene beelden, en ontkwam naar
Sehirath.

27. En het geschiedde, als hij aan-
kwam, zoo blies hij met de bazuin op
het gebergte van Ephraïm; en de kin-

deren Israels togen met hem af van
het gebergte, en hij zelf voor hun aan-
gezicht henen.

28. En hij zeide tot hen: Volgt mij

na, want de HEERE heeft uwe vijan-

den, de Móabieten, in ulieder hand
gegeven. En zij togen af hem na, en
namen de veren van den Jordaan in

naar Móab, en lieten niemand over-

gaan.
29. En zij sloegen de Móabieten te

dien tijde, omtrent tien duizend man,
allen vette en allen strijdbare man-
nen, dat er niet één man ontkwam.

30. Alzoo werd Móab te dien dage
onder Israels hand ten onder ge-

bracht; en het land was stil tachtig

jaren.

31. Na hem nu was Samgar, een
zoon van Anath; die sloeg de Phi-

listijnen, zes honderd man, met eenen
ossenstok. Alzoo verloste ook hij Israël.

HET IV KAPITTEL.

Maar de kinderen Israels voeren voort
te doen dat kwaad was in de oogen
des HEEREN, als Éhud gestorven
was.

2, Zoo verkocht ze de HEERE in

de hand van Jabin, koning der Ka-
naanieten, die te Hazor regeerde; en
zijn krijgsoverste was «Sïsera ; deze nu
woonde te Haróseth der heidenen.

a 1 Sam. 12 : 9.

3. Toen riepen de kinderen Israels

tot den HEERE; want hij had negen
hoaderd ijzeren wagenen, en hij had
de kinderen Israels met geweld onder-
drukt, twintig jaar.

4. Debóra nu, eene vrouw, die eene
profetesse was, de huisvrouwe vau
Lappidoth, deze richtte te dien tijde

Israël.

5. En zij woonde onder den palm-
boom van Debóra, tusschen Rama en
tusschen Bethel, op het gebergte Éphra-
ïms; en de kinderen Israels gingen op
tot haar ten gerichte.

6. En zij zond henen en riep «Barak,
den zone Abinóams, van Kédes-Naph-
thali; en zij zeide tot hem: Heeft de
HEERE, de God Israels, niet geboden:
Ga henen en trek [tot u] op den berg
Thabor en neem met u tien duizend
man, van de kinderen van Naphthali,
en van de kinderen Zebulons;

a Hebr. 11: 32,

7. En Ik zal aan de beek «Kisontot
u trekken Sïsera, Jabins krijgsoverste,

met zijne wagenen en zijne menigte,
en Ik zal hem in uwe hand geven?

o Ps. S3: 10,

8. Toen zeide Barak tot haar: Indien
gij met mij trekken zult, zoo zal ik

henentrekken ; maar indien gij niet met
mij zult trekken, zoo zal ik niet trek-

ken.

9. En zij zeide : Ik zal zekerlijk met
u trekken, behalve dat de eere uwe
niet zal zijn op dezen weg, dien gij

wandelt: want de HEERE zal Sisera
verkoopen in de hand eener vrouw.
Alzoo maakte Debóra zich op, en toog
met Barak naar Kédes.

10. Toen riep Barak Zebulon en Naph-
thali bijeen te Kédes, en hij toog op,

op zijne voeten, [met] tien duizend man ;

ook toog Debóra met hem op.

11. Hébir nu, de Kéniet, had zich
afgezonderd van Kaïn, uit de kinde-

ren «van Hóbab, Mozes' schoonvader;
en hij had zijne tenten opgeslagen tofc

aan den eik in Zaanannim, die bij Ké-
des is. «Num. 10: 29.

12. Toen boodschapten zij Sïsera, dat
Barak, de zoon van Abinóam, op den
berg Thabor getogen was.

13. Zoo riep Sïsera alle zijne wage-
nen bijeen, negen honderd ijzeren wa-
genen, en al het volk, dat met hem
was, van Haróseth der heidenen tot de
beek Kïson.

14. Debóra dan zeide tot Barak : Maak
u op, want dit is de dag, in welken
de HEERE Sïsera in uwe hand gego-
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ven heeft. Is de HEERE niet voor uw
aangezicht henen uitgetogen ? Zoo trok
Barak van den berg Thabor af, en tien

duizend man achter hem.
15. «En de HEERE versloeg Sisera,

met alle [zijne] wagenen, en het gan-
sche heirleger, door de scherpte des
zwaards, voor Baraks aangezicht; dat
Sisera van den >vagen afklom, en
vluchtte op zijne voeten. « ps. 83: lo.

16. En Barak jaagde ze na, achter
de wagenen en achter het heirleger,

tot aan Haróseth der heidenen. En het
gansche heirleger van Sisera viel door
de scherpte des zwaards, dat er -niet

overbleef tot één toe.

17. Maar Sisera vluchtte op zijne

voeten naar de tent van Jael, de huis-
vrouwe van Héber, den Kéniet; want
er was vrede tusschen Jabin, den ko-:

ning van Hazor, en tusschen het huis
van Héber, den Kéniet.

18. Jaël nu ging uit, Sisera te^-emoet,
en zeide tot hem: Wijkin, mijn heere,
wijk in tot mij, vrees niet. En hij week
tot haar in detent, en zij bedekte hem
met eeue deken.

19. «Daarna zeide hij tot haar: Geef
mij toch een weinig waters te drinken,
Avant mij dorst. Toen opende zij eene
melkflesch, en gaf hem te drinken, en
dekte hem toe. a Eicbt.-ö: 25.

20. Oisk zeide hij tot.haar : Sta in de
deure derjtent; en hetzij, -zoo iemand
zal komen, en u vragen, en zeggen:
Is hier iemand? dat gij zegt: Nie-
mand.

21. Daarna nam. Jaël, Hébers huis-
vrouwe, eene pinne der tent, en greep
eenen hamer in hare hand, en ging
stillekens tot hem in, en dreef de pinne
in den slaap zijns hoofds, dat zij inde
aarde vast werd. Hij nu was met eenen
diepen slaap ^bevangen, en vermoeid,
en stierf.

22. En zie. Barak vervolgde. Sisera.;

en Jaël ging uit hem te gemoet, en
zeide tot hem: Kom, en ik zal u den
man wijzen, dien gij^zoekt. Zoo kwam
hij tot -haar :1n, en zie, .Sisera.;lagdood,
en de pinne was in den slaap zijns
hoofds.

23.,Alzoo heeft God te dien dage
Jai)in,^den koning vaUvKanaan, ten-
onder gebracht, voor het aangezicht
der kinderen Israels.

24. En de hand der kinderen Israels
^ing steeds voort, en werd hard over
Jabin, den koning van Kanaan, totdat
zij Jabin, den koning van Kanaan, had-
den uitgeroeid.

HET V KAPITTEL.

Vcoorts zong Bebóra, en Barak, de zone
Abinóams, ten zeiven dage, zeggende:

2. Looft den HEERE, vanwege het
wreken der wraken in Israël, vanwege
dat het volk zich gewillig heeft aan-
geboden.

3. Hoort, gij koningen, neemt ter

oore, gij vorsten. Ik, den HEERE zal

ik zingen, ik zal den HEERE den God
Israels psalmzingen.

4. HEERE, toen Gij voorttoogt van
Séir, toen Gij daarhenen traadt van den
velde Edoms, «beefde de aarde, ook
droop de hemel, ook'dropen de wolken
van water. a Ps. GS: 8, 9.

5. «De bergen vervloten van het
aangezichbe des HEERElSf-; zelfs ^Si-

naï van het aangezichte des HEEREN,
des Gods Israels.

« Ps. 68: 25, 16,. 17; 97: 5. ^ Ex. 19: 18.

6. In de dagen van'Samgar, denzoon
van A'nath, in dOidagen van Jaël, hiel-

den de wegen op,- en die op paden
wandelden, gingen kromme wegen,

7. De dorpen hielden op in Israël, zij

hielden op totdat ik, Debóra, opstand,
dat-ik opstond, eene moeder in Israël.

8. Verkoos hij nieuwe goden, dan
was er krijg in de poorten; werd er

ook een schild gezien, of eene spiese,

onder veertig duizend in Israël?

9. Mijn harte is tot de wetgevers van
Israël, die zich gewillig aangeboden
hebben onder den volke. Looft den
HEERE.

10. Gij, die op witte ezehnnen rijdt,

gij, die aan het gericht zit, en gij, die

•iOver weg wandelt, spreekt er van.

11. Van het .gedrursch der schutters,

tusschen de plaatsen, waar men water
schept, spreekt aldaar te zamen van
-de gerechtigheden des HEEREN, van
de gerechtigheden, [öeioesm] aan zyne
dorpen in ^Israël. Toen ging des HEB-
REN volk' af tot de poorten.

12. Waak op, waak op, Debóra, waak
op, waak op, spreek een lied. Maak u op,
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Barak, en leid uwe gevangenen gevan-
gen, gij zone Abinóams.

13. Toen deed Hij den overgeblevene
heersclien over de heerlijken [onder]

den volke. De HEERE doet mij heer-

sclien over de geweldigen.
14. Uit Ephraïm was hun wortel te-

gen A'malek. Achter u was Benjamin
onder uwe volken. Uit Machir zijn de
wetgevers afgetogen, en uit Zebulon,
trekkende door den staf des schrijvers.

15. Ook waren de vorsten in Issa-

schar met Debóra ; en [gelijk] Issaschar,

alzoo was Barak ; op zijne voeten werd
hij gezonden in het dal. In Rubens ge-

deelten waren de inbeeldingen des har-

ten groot.

16. Waarom bleeft gij zitten tusschen
de stallingen, om te hooren de blatingen

der kudden? De gedeelten van Ruben
hadden groote onderzoekingen des har-

ten.

17. Gilead bleef aan gene zijde van
den Jordaan. En Dan, waarom onthield
hij zich in schepen ? Aser zat aan de
zeehaven, en bleef in zijne gescheurde
plaatsen.

1 8. Zebulon, het is een volk, [dat] zijne

ziel versmaad heeft ter dood ; insge-

lijks Naphthali, op de hoogten des velds.

19. De koningen kwamen, zij streden
;

toen streden de koningen van Kanaan, te

Thaanach aan de wateren van Megid-
do; zij bracliten geen gewin des zilvers

daarvan.
20. Van den hemel streden zij, de

sterren uit hare loopplaatsen streden
tegen Sisera.

21. De beek Kison- wentelde ze weg,
de beek Kedümim, de beek Kison

;

vertreed, o mijne ziele, de sterken.

22. Toen werden de paardenhoeven
verpletterd, van het rennen, het rennen
zijner machtigen.

23. Vloekt Méroz, zegt de Engel des
HEEREN, vloekt hare inwoners aldoor;
omdat zij niet gekomen zijn tot de
hulpe des HEEREN, tot de 'hulpe des
HEEREN, met de helden.

24. Gezegend zij boven de vrouwen
Jaël, Hébers, desKenieters, huisvrouwe

;

gezegend zij ze boven de vrouwen in

de tente.

25. Water eischte hij, melk gaf zij;

in eene heerenschaal bracht zij boter.

26. Hare hand sloeg zij aan de pinne,

en hare rechterhand aan den hamer
der arbeidslieden; en zij klopte Sisera,

zij streek zijn hoofd af, als zij zijnen
slaap had doornageld en doorboord.

27. Tusschen hare voeten kromde
hij zich, viel henen, lag daar neder,
tusschen hare voeten kromde hij zich

,

hij viel; alwaar hij zich kromde, daar
lag hij geheel geschonden.

28. De moeder van Sisera keek uit

door het venster, en schreeuwde door
de traliën: Waarom vertoeft zijn wagen
te komen? waarom blijven de gangen
zijner wagenen achter?

29. De wij sten harer staatsvrouwen
antwoordden; ook beantwoordde zij

hare reden aan zichzelve:

30. Zouden zij dan den buit niet
vinden [en] deelen? Een liefken, [of]

twee liefkens, voor een iegelijken man?
Voor Sisera eenen buit van verschei-

dene verven, eenen buit van verschei-

dene verven, gestikt; van verscheidene
verf, aan beide zijden gestikt, voor de
halzen van den buit?

31. Alzoo moeten omkomen alle uwe
vijanden, o HEERE. Die Hem daaren-
tegen liefhebben, [moeten zijn] als wan-
neer de zon opgaat in hare kracht. En
het land was stil, veertig jaar,

HET VI KAPITTEL.

Maar de 'kinderen Israels deden dat
kwaad was in de oogen des HEEREN;
zoo gaf ze de HEERE in de hand der
Midianieten, zeven jaren.

2. Als nu de hand der Midianieten
sterk werd over Israël, maakten zich

de kinderen Israels, vanwege de Mi-

dianieten, de holen, die in de bergen
zijn, en de spelonken, en de vestingen.

3. Want het geschiedde, als Israël

gezaaid had, zoo kwamen de Midianie-

ten op, en de A'malekieten; en die

van het oosten kwamen ook op tegen
hem.

4. En zij legerden zich tegen hen,

en verdierven de opkomst des lands,

tot daar gij komt te Gaza; en zij lie-

ten geenen leeftocht overig in Israël,

noch klein vee, noch rund, noch ezel.

5. Want zij kwamen op met hun
vee en hunne tenten; zij kwamen ge-

lijk de sprinkhanen in menigte, dat

men hen en hunne kemelen niet tellen
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kon; en zij kwamen in het land, om
dat te verderven.

6. Alzoo werd Israël zeer verarmd,
vanwege de Midianieten. Toen riepen

de kinderen Israels tot den HEERE.
7. En het geschiedde, als de kinderen

Israels tot den HEERE riepen, ter

oorzake van de Midianieten;
8. Zoo zond de HEERE eenen man,

die een profeet was, tot de kinderen
Israels. Die zeide tot hen: Alzoo zegt

de HEERE de God Israels: Ik heb u
uit Egypte doen opkomen, en u uit den
diensthuize uitgevoerd

;

9. En Ik heb u verlost van de hand
der Egyptenaren, en van de hand van
allen, die u drukten; en Ik heb ze

voor uw aangezichte uitgedreven, en u
hun land gegeven;

10. En Ik zeide tot ulieden : Ik ben
de HEERE uw God; «vreest de goden
der A'morieten niet, in welker land gij

woont; maar gij zijt mijner stemme
niet gehoorzaam geweest.

a 2 Kon. 17: 35, 38.

11. Toen kwam een Engel des HEE-
REN, en zette zich onder den eik, die

te O'phra is, welke Jóas, den A'bi-

ezrieter, toekwam ; en zijn zoon Gideon
dorschte tarwe bij de pers, om [daar-

mede] te vluchten voor het aangelicht
der Midianieten.

12. Toen verscheen hem de Engel
des HEEREN, en zeide tot hem: De
HEERE is met u, gij strijdbare held.

13. Maar Gideon zeide tot Hem:
Och, mijn Heer, zoo de HEERE met
ons is, waarom is ons dan dit alles

wedervaren? En waar zijn alle zijne

wonderen, die onze vaders ons verteld

hebben, zeggende : Heeft ons de HEERE
niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu
heeft ons de HEERE verlaten, en heeft
ons in der Midianieten hand ge-

geven.
14. Toen keerde zich de HEERE tot

hem, en zeide; «Ga henen in deze uwe
kracht, en gij zult Israël uit der Mi-

dianieten hand verlossen. Heb Ik u
niet gezonden? a i Sam. 12: ii.

Hebr. 11: 32.

15. En hij zeide tot Hem : Och mijn
Heer, waarmede zal ik Israël verlossen ?

Zie, mijn duizend is het armste in Ma-
nasse, en ik ben de kleinste in mijns
vaders huis.

16. En de HEERE zeide tot hem'
Omdat Ik met u zal zijn, zoo zult gij

de Midianieten slaan, als eenen eenigen
man.

17. En hij zeide tot Hem: Indien ik
nu genade gevonden heb in uwe oogen,
zoo doe mij een teeken, dat Gij het
zijt, die met mij spreekt.

18. "Wijk toch niet van hier, totdat
ik tot U kome, en mijn geschenk uit-

brenge, en U voorzette. En Hij zeide:
Ik zal blijven, totdat gij wederkomt.

19. En Gideon ging in, en bereidde
een geiteboksken toe, en ongezuurde
[koeken] van eene E'pha meels; het
vleesch lelde hij in eenen korf, en het
sop deed hij m eenen pot; en hij

bracht het tot Hem uit, tot onder den
eik, en zette het nader.

20. Doch de Engel Gods zeide tot

hem: Neem het vleesch en de onge-
zuurde [koeken], en leg ze op dien rots-

steen, en giet het sop uit. En hij deed
alzoo.

21. En de Engel des HEEREN stak
het uiterste van den staf uit, die in

zijne hand was, en roerde het vleesch

en de ongezuurde [koeken] aan; toen
ging er vuur op uit de rots, en ver-

teerde het vleesch en de ongezuurde
[koeken]. En de Engel des HEEREN
verdween uit zijne oogen.

22. Toen zag Gideon, dat het een
Engel des HEEREN was; en Gideon
zeide: Ach, Heere HEERE, daarom,
omdat ik eenen Engel des HEEREN
gezien heb van aangezichte tot aan-

gezichte.

23. Doch de HEERE zeide tot hem:
Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet

sterven.

24. Toen bouwde Gideon aldaar den
HEERE een altaar, en noemde het: De
HEERE is vrede. Het is nog tot op
dezen dag in O'phra der A'bi-ezrieten.

25. En het geschiedde in dienzelven
nacht, dat de HEERE tot hem zeide:

Neem eenen var van de runderen, die

uws vaders zijn, te weten, den tweeden
var, van zeven jaar; en breek af het

altaar van Baiil, dat uws vaders is, en
houw af het bosch, dat daarbij is.

26. En bouw den HEERE uwen God
een altaar, op de hoogte dezer sterkte,

in eene bekwame plaats; en neem den
tweeden var, en offer een brandoffeï
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met het hout der hage, die gij zult

hebben afgehouwen.
27. Toen nam Gideon tien mannen

uit zijne knechten, en deed, gelijli als

de HEERE tot hem gesproken had.

Doch het geschiedde, dewijl hij zijns

vaders huis- en de mannen van die stad
vreesde, van het te doen bij dag, dat
hij het deed bij nacht.

28. Als nu de mannen van die stad
des margens vroeg opstonden, zie, zoo
was Baals altaar omgeworpen, en de
hage, die daarbij was, afgehouwen, en
die. tweede var was op het gebouwde
altaar geofferd.

29. Zoo zeiden zij, de een tot den
ander : Wie heeft dit stuk gedaan ? En
als zij onderzochten en navraagden,
zoo zeide men: G-ideon, de zoon van
Jóas, heeft dit stuk gedaan.

30. Toen zeiden de mannen van die

stad tot Jóas: Breng uwen zoon uit,

dat hij sterve, omdat hij het altaar

van Baal heeft omgeworpen, en omdat
hij de hage. die daarbij was, afgehou-
wen heeft.

31. Jóas daarentegen zeide tot allen,

die bij hem stonden : Zult gij voor
Baal twisten? zult gij hem verlossen?
Die voor he-m zal twisten, zal nog dezen
morgen gedood worden. Indien hij een
God is, hij twiste voor zich zelven,

omdat men zijn altaar heeft omge-
worpen.

32. Daarom noemde hij hem te dien
dage Jerüb-Baal, zeggende: Baal twiste
tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft

omgeworpen.
33. Alle Midianieten nu, en A'ma-

lekieten, en de kinderen van het Oosten,
waren samenvergaderd, en zij trokken
over, en legerden zich in het dal
Jizreëls.

34. Toen toog de Geest des HEEREN
Gïdeon aan, en hij blies met de bazuin,

en de A'bi-ezrieten werden achter hem
bijeengeroepen.

35. Ook zond hij boden in gansch
Manasse, en die werden ook achter
hem bijeengeroepen. Desgelijks zond
hij boden in Aser, en in Zebulon, en in

Naphthali; en zij kwamen op, hun te

gemoet.
36. En Gideon zeide tot God: Indien

Gij Israël door mijne hand zult ver-

lossen, gelijk als Gij gesproken hebt;

37. Zie, ik zal een wollen vlies op
den vloer leggen; indien er dauw op
het vlies alleen zal zijn, en droogte op
de gansche aarde, zoo zal ik weten,
dat Gij Israël door mijne hand zult

verlossen, gelijk als Gij gesproken
hebt.

38. En het geschiedde alzoo; want
hij stond des anderen daags vroeg op,

en drukte het vlies uit, en hij wrong
den dauw uit het vlies, eene schaal
vol waters.

39. En Gïdeon zeide tot God: «Uw
toorn ontsteke niet tegen mij, dat ik

alleenlijk ditmaal spreke; laat mij toch
alleenlijk ditmaal met het vlies de
proeve nemen: er zij toch droogte op
het vlies alleen, en op de gansche aarde
zij dauw. a Gen. 18: 32.

40. En God deed alzoo in denzelven
nacht; want de droogte was op het
vlies alleen, en op de gansche aarde
was dauw.

HET VII KAPITTEL.

Toen stond Jerübbaal (dewelke is Gi-

deon) vroeg op, en al het volk, dat
met hem was; en zij legerden zich
aan de fontein van Harod ; dat hij het
heirleger der Midianieten had tegen
het noorden, achter den heuvel More,
in het dal.

2. En de HEERE zeide tot Gideon:
Des volks is te veel, dat met u is, dan
dat Ik de Midianieten in hunne hand
zoude geven; opdat zich Israël niet

tegen Mij beroeme, zeggende: Mijne
hand heeft mij verlost.

3. Nu dan, roep nu uit voor de ooren
des volks, zeggende: «Wie bloode en
versaagd is, die keere weder, en spoede
zich naar het gebergte Gileads! Toen
keerden uit het volk weder twee en
twintig duizend, dat er tien duizend
overbleven. a Deut. 20 : 8.

4. En de HEERE zeide tot Gideon

:

Nog is des volks te veel ; doe ze afgaan
naar het water, en Ik zal ze u aldaar
beproeven; en het zal geschieden, van
welken Ik tot u zeggen zal: Deze zal

met u trekken ; die zal met u trekken
;

maar al degene, van welken Ik zeg-

gen zal : Deze zal niet met u trekken
;

die zal niet trekken.

5. En hij deed het volk .afgaan naar

10
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het water. Toen zeide de HEERE tot

Gideon: Al wie met zijne tong uitliet

water zal lekken, gelijk als een hond
zoude lekken, dien zult gij afzonder-

lijk stellen; desgelijks al wie op zijne

knieën zal bukken om te drinken.
6. Toen was het getal dergenen, die

met hunne hand tot hunnen mond ge-

lekt hadden, drie honderd man; maar
alle overigen des volks hadden op hun-
ne knieën gebukt om water te drinken.

7. En dö HEERE zeide tot Gideon:
Door deze drie honderd mannen, die

gelekt hebben, zal Ik ulieden verlos-

sen, en de Mïdianieten in uwe hand
geven; daarom laat al dat volk weg-
gaan, een ieder naar zijne plaatse.

8. En [zij], het volk, namen den
teerkost in hunne hand, en hunne ba-

zuinen; en hij liet alle die mannen
van Israël gaan, een iegelijk naar zijne

tente; maar die drie honderd man be-

hield hij. En hij had het heirleger der
Mïdianieten beneden in het dal.

9. En het geschiedde in denzelven
nacht, dat de HEERE tot hem zeide:

Sta op, ga henen af in het leger,

want Ik heb het in uwe hand ge-

geven.
10. Vreest a;ij dan nog af te gaan,

zoo ga af, gij, en Püra, uw jongen,
naar het leger.

11. En gij zult hooren wat zij zullen

spreken, en daarna zullen uwe handen
gesterkt worden, dat gij aftrekken zult

in het leger. Toen ging hij af, met
Püra, zijnen jongen, tot het uiterste

der schildwachten, die in het leger
waren.

12. «En de Mïdianieten, en de A'ma-
lekieten, en alle de kinderen van Oosten
lagen in het dal, gelijk sprinkhanen
in menigte, en hunne kemelen waren
ontelbaar, gelijk het zand, dat aan den
oever der zee is, in menigte.

a Eich. 6: 3, 5, 33.

13. Toen nu Gideon aankwam, zie,

zoo was er een man, die zijnen met-
gezel eenen droom vertelde, en zeide:

Zie, ik heb eenen droom gedroomd, en
zie, een geroost gerstenbrood wentel-
de zich in het leger der Mïdianieten,
en het kwam tot aan de tent, en sloeg
ze, dat zij viel, en keerde ze om, het
onderste boven, dat de tente daar lag,

14. En zijn metgezel antwoordde en

zeide: Dit is niet anders, dan het
zwaard van Gideon, den zoon van Jóas,
den Israëhtischen man; God heeft de
Mïdianieten en ditgansche leger in zijne
hand gegeven.

15. En het geschiedde als Gideon de
vertelling dezes drooms, en zijne uit-

legging hoorde, zoo aanbad hij. En hij

keerde weder tot het leger Israels, en
zeide: Maakt u op, want de HEERE
heeft het leger der Mïdianieten in ulie-

der hand gegeven,
16. En hij deelde de drie honderd

man in drie hoopen; en hij gaf een
iegelijk eene bazuin in zijne hand, en
ledige kruiken, en fakkelen in het mid-
den der kruiken.

17. En hij zeide tot hen : Ziet naai-

mij en doet alzoo ; en ziet, aAs ik zal
komen aan het' uiterste des legers, zoo
zal het geschieden, gdijk als ik zal

doen, alzoo zult gy doen.
18. Als ik met de bazuin zal blazen,

ik en allen, die met mij zijn, dan zult

gijlieden ook met ds bazuin blazen,
rondom het gansche leger, en gij zult

zeggen: Voor den HEERE en voor
Gïdeon !

19. Alzoo kwam Gïdeon, en honderd
mannen, die met hem waren, in het
uiterste des legers, in het begin van
de middelste nachtwaak, als zij maar
even de wachters gesteld hadden; en
zij bliezen met de bazuinen, ook sloe-

gen zij de kruiken, die in hu-nne hand
waren, in st«4fken.

20. Alzoo bliezen de drie heopen
met de bazuinen, en braken de krai-

ken; en zij hielden met iiunne linter-

hand de fakkelen, en Hiet humierecfa-
teihand de bazuinen om te blazen ; en
zij riepen: Plet zwaard des HEEREN
en Gideons!

21. En zij stonden, een iegelyk in

zijne plaatse, rondom het leger. Toen
verliep het gansche leger, en zij

schreeuwden en vloden.

22. Als de drie honderd met de ba-

zuinen bliezen, «zoo zette de HEERE
het zwaa^rd des éénen tegen-den ander,
en [dat] in het ga.nsche leger. En het
leger vluchtte tot Béth-Sïtta toe naar
Tserédath, tot aan de grens van Alael-

Mehóla, boven Tahbath. a Ps. 83: lo.

23. Toen werden de mannen van
Israël bijeengeroepen, uit Naphthali,
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en uit Aser, en uit gansch Manasse;

en zij jaagden de Midianieten ach-

terna.

24. Ook zond Gideon boden in het

gansche gebergte van Ephraïm, zeggen-

de: Komt af den Midianieten te ge-

moet, en beneemt hunlieden de wate-

ren, tot aan Betli-Bara, te weten, den
Jordaan. Alzoo werd alle man van
Ephraïm bijeengeroepen, en zij bena-

men [hun] de wateren tot aan Betli-

Bcira, en den Jordaan.
25. «En zij vingen twee vorsten der

Midianieten, O'reb en Zéëb, en doodden
O'reb op den rotssteen O'reb, en Zéëb
doodden zij in de perskuip van Zéëb,

en vervolgden de Midianieten; en zij

brachten de hoofden van O'reb en Zeëb
tot Gideon, over den Jordaan.

a Ps. S3: 12. Jes. 10: 26.

HET VIII KAPITTEL.

Toen zeiden de mannen van «Epbraïm
tot hem: Wat stak is dit, dat gij ons
gedaan hebt, dat gij ons niet riept,

toen gij henentoogt, om te strijden te-

gen de Midianieten? En zij twistten
sterk met hem. a Richt. 12 : 1.

2. HiJ cTaarentegen zeide tot hen:
Wat heb ik nu gedaan, gelijk gijlie-

den? Zijn niet Ephraïms nalezingen
beter dan de wijnoogst van A'bi-ézer?

3. God heeft de vorsten der Midia-
nieten, O'reb en Zéëb, in uwe hand
gegeven; wat heb ik dan kunnen doen,
gelijk gijlieden? Toen liet hun toorn
van hem af, als hij dit woord sprak.

4. Als nu Gideon gekomen was aan
den Jordaan, ging hij over, met de
drie honderd mannen, die bij hem
waren, zijnde moede, nochtans vervol-
gende.

5. En hij zeide tot de lieden van
Süccoth: Geeft toch eenige bollen broods
aan het volk, dat mijne voetstappen
volgt; want zij zijn moede, en ik jaag
Zébah en Tsalmuna, de koningen der
Midianieten, achterna.

6. Maar de oversten van Süccoth zei-

den: Is dan de handpalm van Zébah
en Tsalmuna aireede in uwe hand, dat
wij aan uw heir brood zouden geven ?

7. Toen zeide Gideon: Daarom, als

de HEERE Zébah en Tsalmuna in

mijne hand geeft, zoozalik uw vleesch

dorschen, met doornen der woestijn en
met distelen.

8. En hij toog van daar op naar
Pnüël, en sprak tot hen desgelijks. En
de lieden van,,Pnüël antwoordden hem,
gelijk als de lieden van Süccoth ge-

antwoord hadden.
9. Daarom sprak hij ook tot de lie-

den van Pnüël, zeggende: Als ik met
vrede wederkome, zal ik dezen toren
afwerpen.

10. Zébah nu en Tsalmuna waren te
Karkor, en hunne legers met hen, om-
trent vijftien duizend, alle de overge-
blevenen van het gansche leger der
kinderen van het Oosten; en de ge-

vallenen waren honderd en twintig
duizend mannen, die het zwaard uit-

trokken.

11. En Gideon toog opwaarts, den
weg dergenen, die in tenten wonen,
tegen het oosten van Nóbah en Jóg-
beha; en hij sloeg dat leger, want het
leger was zorgeloos.

12. En Zébah en Tsalmuna vloden;
doch hij jaagde ze na; en hij "vingde
beide koningen der Midianieten, Zébah
en Tsalmuna, en verschrikte het gan-
sche leger. a Ps. 83: 12.

13. Toen nu Gideon, de zoon van
Jóas, van den strijd wederkwam, vóór
der zonne opgang,

14. Zoo ving hij eenen jongen van
de lieden te Süccoth op, en onder-
vraagde hem. Die schreef hem op de
oversten van Süccoth, en hunne oud-
sten, zeven en zeventig mannen.

15. Toen kwam hij tot de lieden van
Süccoth, en zeide: Ziedaar Zébah en
Tsalmuna, van dewelke gij mij smade-
lijk verweten hebt, zeggende: Is de
handpalm van Zébah en Tsalmuna ai-

reede in uwe hand, dat wij aan uwe
mannen, die moede zijn, brood zouden
geven?

16. En hij nam de oudsten dier stad,

en doornen der woestijn en distelen,

en deed het den lieden van Süccoth
door deze verstaan.

17. En den toren van Pnüël wierp
hij af, en doodde de lieden der stad.

18. Daarna zeide hij tot Zébah en
Tsalmuna: Wat waren het voor man-
nen, die gij te Thabor doodsloegt?
En zij zeiden: Gelijk gij, alzoo waren
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zij, eenerlei, van gedaante als konings-
zonen.

19. Toen zeide hij: Het waren mijne
broeders, mijner moeders zonen; [zoo

waarlijk als] de HEERE leeft, zoo gij

ze hadt laten leven, ik zoude ulieden

niet dooden.
20. En hij zeide tot Jéther, zijnen

eerstgeborene: Sta op, dood ze; maar
de jongeling trok zijn zwaard niet uit,

want hij vreesde, dewijl hij nog een
jongeling was.

21. Toen zeiden Zébah en Tsalmuna :

Sta gij op en val op ons aan, want
naar dat de man is, zoo is zijne

macht. «Zoo stond Gideon op, en doodde
Zébah en Tsalmuna, en nam de maan-
kens, die aan de halzen hunner ke-

melen waren. « Ps. 83: 12.

22. Toen zeiden de mannen van Is-

raël tot Gideon : Heersch over ons, zoo
gij, als uw zoon en uws zoons zoon,
dewijl gij ons van der Midianieten hand
verlost hebt.

23. Maar Gideon zeide tot hen: Ik

zal over u niet heerschen, ook zal mijn
zoon over u niet heerschen; de HEE-
RE zal over u heerschen.

£4. Voorts zeide Gideon tot hen:
Eene begeerte zal ik van u begeeren;
geeft mij maar een iegelijk een voor-

hoofdsiersel van zijnen roof; want zij

hadden gouden voorhoofd sierselen ge-

had, dewijl zij Ismaëlieten waren.
25. En zij zeiden: Wij zullen ze

gaarne geven. En zij spreidden een
kleed uit, en wierpen daarop een iege-

lijk een voorhoofdsiersel van zijnen

roof.

26. En het gewicht der gouden voor-

hoofdsierselen, die hij begeerd had, was
duizend en zeven honderd [Sikkelen]

gouds, zonder de maankens, en kete-

nen, en purperen kleederen, die de
koningen der Midianieten aangehad
hadden, en zonder de halsbanden, die

aan de halzen hunner kemelen geweest
waren.

27. En Gideon maakte daarvan eenen
E'phod, en stelde dien in zijne stad, te

O'phra;- en gansch Israël hoereerde
aldaar dien na; en het werd Gideon
en zijnen huize tot eenen valstrik.

28. Alzoo werden de Midianieten ten
onder gebracht voor het aangezicht der
kinderen Israels, en hieven hun hoofd

niet meer op. En het land was stil

veertig jaar, in de dagen Gideons.
29. En Jerübbaal, de zoon van Jóas^

ging henen en woonde in zijn huis.

30. Gideon nu had zeventig zonen^
die uit zijne heupe voortgekomen wa-
ren; want hij had vele vrouwen.

31. En zijn bij wij f, hetwelk te Sichem
was, die baarde hem ook eenen zoon;
en hij noemde zijnen naam Abimé-
lech.

32. En Gfdeon, de zoon van Jóas^
stierf in goeden ouderdom, en hij- werd
begraven in het graf zijns vaders Jóas,
te O'phra des A'bi-ézrieters.

33. En het geschiedde, als Gideon
gestorven was, dat de kinderen Israels

zich omkeerden, en de Baals nahoe-
reerden ; en zij stelden zich Baal-Berith
tot eenen God.

34. En de kinderen Israels dachten
niet aan den HEERE hunnen God, die

ze gered had van de hand van alle

hunne vijanden van rondom.
35. En zij deden geene weldadigheid

bij het huis van Jerübbaal, [dat is]i

Gideon, naar al het goede, dat hij bij

Israël gedaan had.

HET IX KAPITTEL.

Abimélech nu, de zoon van Jerüb-

baal, ging henen naar Sichem, tot de
broeders zijner moeder; en hij sprak
tot hen, en tot het gansche geslacht

van den huize des vaders zijner moe-
der, zeggende :

2. Spreekt toch voor de ooren aller

burgeren van Sichem: Wat is u -beter,

dat zeventig mannen, alle zonen van
Jerübbaal, over u heerschen, of dat
één man over u heersche? Gedenkt
ook, dat ik uw been en uw vleesch

ben.

3. Toen spraken de broeders zijner

moeder van hem, voor de ooren aller

burgeren van Sichem, alle deze woor-
den; en hun hart neigde zieh naar
Abimélech, want zij zeiden : Hij is onze
broeder.

j

4. En zij gaven hem zeventig zilver- |

lingen, uit het huis van Baal-Berith
;

en Abimélech huurde daarmede ijdele

en lichtvaardige mannen, die hem na-

volgden.
5. En hij kwam in zyns vaders huis
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te O'phra, en doodde zijne broederen,

de zonen van Jerübbaal, zeventig man-
nen, op éénen steen ; doch Jótham, de
jongste zoon van Jerübbaal werd over-

gelaten, want hij had zich verstoken.

6. Toen vergaderden zich alle burge-

ren van Sichem, en het gansche huis

van Millo, en gingen henen en maak-
ten Abimélech ten koning, «bij den
hoogen eik, die bij Sïchem Is.

a Joz. 24 : 26.

7. Als zij dit Jótham aanzeiden, zoo
ging hij henen, en stond op de hoogte des
bergs Gerizim, en verhief zijne stem, en
riep, en hij zeide tothen: Hoortnaarmij,
gij burgeren van Sïchem, en God zal

naar ulieden hooren.

8. De boomen gingen eens henen, om
«enen koning over zich te zalven ; en
zij zeiden tot den olijfboom : Wees gij

koning over ons.

9. Maar de olijfboom zeide tot hen :

Zoude ik mijne vettigheid verlaten, die

God en de menschen in mij prijzen ?

en zoude ik henengaan om te zweven
over de boomen ?

10. Toen zeiden de boomen tot den
vijgeboom : Kom gij, wees koning over
ons.

11. Maar de vijgeboom zeide tot hen :

Zoude ik mijne zoetigheid en mijne
goede vrucht verlaten ? en zoude ik

henengaan om te zweven over de boo-
men ?

12. Toen zeiden de boomen tot den
wijnstok: Kom gij, wees koning over
ons.

13. Maar de wijnstok zeide tot hen:
Zoude ik mijnen most verlaten, die

God en menschen vroolijk maakt ? en
zoude ik henengaan om te zweven
over de boomen ?

14. Toen zeiden alle de boomen tot

den doornenbosch : Kom gij, wees ko-

ning over ons.

15. En de doornenbosch zeide tot de
boomen : Indien gij mij in waarheid
tot eenen koning over u zalft, zoo
komt, vertrouwt u onder mijne scha-
•duw ; maar indien niet, zoo ga vuur
uit den doornenbosch, en vertere de
cederen van den Libanon.

16. Alzoo nu, indien gij het in waar-
heid en oprechtigheid gedaan hebt, dat
gy Abimélech koning gemaakt hebt,

en indien gij welgedaan hebt bij Jerüb-

baal en bij zijnen huize, en indien gy
hem naar de verdienste zijner handen
gedaan hebt

;

17. (Want mijn vader heeft voor u-
lieden gestreden, en hij heeft zijne ziel

verre weggeworpen, en u uit der Midia-
nieten hand gered

;

18. Maar gij zijt heden opgestaan te-

gen het huis mijns vaders, en hebt zijne
zonen, zeventig mannen, op éénen steen
gedood; en gij hebt Abimélech, eenen
zoon zijner dienstmaagd, koning ge-
maakt over de burgeren van Sichem,
omdat hij uw broeder is)

;

19. Indien gij dan in waarheid en
in oprechtigheid bij Jerübbaal en bij

zijnen huize te dezen dage gehandeld
hebt; zoo weest vroolijk over Abimé-
lech, en hij zij ook vroolijk over u-
lieden.

20. Maar indien niet, zoo ga vuur uit
van Abimélech, en vertere de burge-
ren van Sichem, en het huis van Millo;
en vuur ga uit van de burgeren van
Sichem, en van het huis van Millo, en
vertere Abimélech.

21. Toen vlood Jótham, en vluchtte,
en ging naar Béër; en hij woonde al-

daar vanwege zijnen broeder Abimélech.
22. Als nu Abimélech driejaren over

Israël geheerscht had,
23. Zoo zond God eenen boozen geest

tusschen Abimélech en tusschen de
burgeren van Sichem

; en de burgeren
van Sichem handelden trouwelooslijk
tegen Abimélech

;

24. Opdat het geweld, [gedaan] aan
de zeventig zonen van Jerübbaal, kwa-
me, en opdat hun bloed gelegd wierd
op Abimélech, hunnen broeder, die ze
gedood had, en op de burgeren van
Sichem, die zijne handen gesterkt had-
den om zijne broeders te dooden.

25. En de burgeren van Sichem be-

stelden tegen hem [lieden], die op de
hoogten der bergen lagen leiden, en al

wie voorbij hen op den weg doorging,
beroofden zij ; en het werd Abimélech
aangezegd.

26. Gaal, de zoon van E'bed, kwam
ook met zijne broederen, en zij gingen
over in Sichem ; en de burgeren van
Sichem verlieten zich op hem.

27. En zij togen uit in het veld, en
lazen hunne wynbergen af, en traden
[de druiven], en maakten lofliedekens

;
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en zij gingen in het huis huns gods, en
aten en dronken, en vloekten Abimé-
lech.

28. En Gaal, de zoon van E'bed, zei-

de : Wie is Abimélech, en wat is Si-

chem, dat wij hem dienen zouden ? Is

hij niet een zoon van Jerübbaiil ? en
Zébul zijn bevelhebber ? Dient [lieve?-]

de mannen van Hémor, den vader van
Sichem ; want waarom zouden wij hem
dienen ?

29. Och dat dit volk in mijne hand
ware ! ik zoude Abimélech

.
wel ver-

drijven. En tot Abimélech zeide hij :

Vermeerder uw heir, en trek uit.

30. Als Zébul, de overste der stad,
de woorden van Gaal, den zoon van
E'bed, hoorde, zoo ontstak zijn toorn.

31. En hij zond listiglijk boden tot

Abimélech, zeggende : Zie, Gaal, de
zoon van E'bed, en zijne broeders, zijn

te Sichem gekomen, en zie, zij, met
deze stad, handelen vijandelijk tegen u.

32. Zoo maak u nu op bij nacht, gij

en het volk, dat met u is, en leg la-

gen in het veld.

33. En het geschiede in den morgen,
als de zon opgaat, zoo maak u vroeg
op, en overval deze stad ; en zie, zoo
hij en het volk, dat met hem is, totu
uittrekken, zoo doe hem, gelijk als uwe
hand vinden zal.

34. Abimélech dan maakte zich op,
en al het volk, dat met hem was, bij

nacht; en zij leiden lagen op Sichem,
met vier hoopen.

35. En Gaal, de zoon van E'bed, ging
uit, en stond aan de deur van de stads-

poort ; en Abimélech rees op, en al het
volk, dat met hem was, uit 'de achter-
lage.

36. Als Gaal dat volk zag, zoo zeide
hij tot Zébul: Zie, er komt volk af van
de hoogten der bergen. Zébul daaren-
tegen zeide tot hem : Gij ziet de scha-
duw der bergen voor menschen aan.

37. Maar Gaal voer wijders voort te

spreken, en zeide : Ziedaar volk afko-
mende uit het midden des lands, en
één hoop komt van den weg van den
eik Meónenim.

38. Toen zeide Zébul tot hem : Waar
is nu uw mond, waarmede gij zeidet :

"Wie is Abimélech, dat wij h(..m zou-
den dienen ? Is niet dit het voU, dat gij

veracht hebt? Trek toch nu uit en
strijd tegen hem.

39. En Gaiil trok uit voor het aan-
gezicht der burgeren van Sichem, en
hij streed tegen Abimélech.

40. En Abimélech jaagde hem na,
want hij vlood voor zijn aangezicht;
en er vielen vele verslagenen lot aan
de deur der [sto(Zs]poorte.

41. Abimélech nu bleef te A'ruma;
en Zébul verdreef Gaal en zijne broede-
ren^ dat zij te Sichem niet mochten
wonen.

42. En het geschiedde des anderen
daags, dat het volk uittrok in het veld,

en zij zeiden het Abimélech aan.
43. Toen nam hij het volk, en deelde

ze in drie hoopen, en hij leide lagen
in het veld ; en hij zdg toe, en zie, het
volk trok uit de stad; zoo maakte hij

zich legen hen op, en sloeg ze.

44. "Want Abimélech en de hoopen,
die bij hem waren, overvielen ze, en
bleven staan aan de deur der stads-

poorte ; en de twee [midere] hoopen
overvielen allen, die in het veld waren,
en sloegen ze.

45. Voorts streed Abimélech tegen de
stad dienzelven ganschen dag, en nam,
de stad in, en doodde het volk, dat'

daarin was ; en hij brak de stad af, en
bezaaide ze met zout.

46. Als alle burgeren des torens van
Sichem dat hoorden, zoo gingen zij in

de sterkte, in het huis van den god Be-

rith.

47. En het werd Abimélech aange-
zegd, dat alle burgeren des torens van
Sichem zich verzameld hadden.

48. Zoo ging Abimélech op den berg,

Zalmon, hij en al het volk, dat met
hem was ; en Abimélech nam eene
bijl in zijne hand, en hieuw eenentak
van de boomen, en nam hem op, en
leide hem op zijnen schouder ; en hi>i

zeide tot het volk, dat bij hem was:'
Wat gij mij hebt zien doen, haast u,

doet als ik.

49. Zoo hieuw ook al het volk, een
iegelijk zijnen tak af, en zij volgden
Abimélech na, en leiden ze aan de
sterkte, en verbrandden daardoor de
sterkte met vuur ; dat ook alle lieden

des torens van Sichem stierven, om-
trent duizend mannen en vrouwen.

50. Voorts toog Abimélech naar Thé-
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bez, en hij legerde zich tegen Thébez,

en nam het in.

51. Doch er was een sterke toren in

het midden der stad ; zoo vloden daar-

henen alle de mannen en de vrouwen,
en alle burgeren van de stad, en sloten

voor zich toe ; en zij klommen op het

dak des torens.

52. Toen kwam Abimélech tot aan
den toren, en bestormde dien; en hij

genaakte tot aan de deur des torens,

om die met vuur te verbranden.

53. Maar eene «vrouw wierp een stuk

van eenen molensteen op Abimélechs
hoofd; en zij verpletterde zijne hersen-

pan, a 2 Sam. 11: 21.

54. Toen riep hij haastelijk den jon-

den, die zijne wapenen droeg, -en zeide

tot hem : Trek uw zwaard uit, en dood
mij, opdat zij niet van mij zeggen:

Eene vrouw lieeft hem gedood. En zijn

jongen doorstak hem, dat hij stierf.

55. Als nu de mannen van Israël

zagen, dat Abimélech dood was, zoo

gingen zij, een iegelijk naar zijne

plaats.

56. Alzoo deed God wederkeeren het
kwaad van Abimélech, dat hij aan
zijnen vader gedaan had, doodende
zijne zeventig broederen.

57. Desgelijks al het kwaad der lie-

den van Sichem deed God wederkee-
ren op hun hoofd ; en de vloek van
Jótham, den zoon van Jerübbaal, kwam
over hen.

HET X KAPITTEL.

PI a Abimélech nu stond op, om Israël

te behouden, Thóla, een zoon van Püa,
zoon van Dodo, een man van Issaschar;

en hij woonde te Samir, op het ge-

bergte Ephraïm.
2. En hij richtte Israël drie en twintig

jaar; en hij stierf, en werd begraven
te Samir.

3. En na hem stond op Jaïr, de
Gileadiet; en hij richtte Israël twee en
twintig jaar.

4. En hij had dertig zonen, rijdende
op dertig ezelveulens, en die hadden
dertig steden, die zij noemden Hav-
voth-Jaïr, tot op dezen dag, dewelke in

het land van Gilead zijn.

5. En Jaïr stierf, en werd begraven
te Kamon.

6. Toen voeren de kinderen Israels
voort te .doen dat «kwaad was in de
oogen des HEEREN, en dienden de
Baals, en- A'stharoth, en de goden van
Syrië, en de goden van Sidon, en de
goden van Móab, en de goden der kin-
deren A'mmons, mitsgaders de goden
der Philistijnen; en zij verlieten den
HEEPbE, en dienden Hem niet.

a Richt. 2: 11; 3: 7; 4: 1; 6: 1.

7. Zoo ontstak de toorn des HEE-
REN tegen Israël; en Hij verkocht ze
in de hand der Philistijnen, en in de
hand der kinderen A'mmons.

8. En zij onderdrukten en vertraden
de kinderen Israels in datzelve jaar;
achttien jaar [onderdrukte'o zij] alle de
kinderen Israels, die aan gene zijde

van den Jordaan waren, in het land
der A'morielen, dat in Gilead is.

9. Daartoe togen de kinderen A'm-
mons over den Jordaan, om te krijgen,
zelfs tegen Juda, en tegen Benjamin,
en tegen het huis van Ephraïm; zoo-
dat het Israël zeer bange werd.

10. Toen riepen de kinderen Israels
tot den HEERE, zeggende: Wij hebben
tegen U gezondigd, zoo omdat wij on-
zen God hebben verlaten, als dat wij

de Baals gediend hebben.
11. Maar de HEERE zeide tot de

kinderen Israels: Heb Ik u niet van
de Egyptenaren, en van de A'morieten,
en van de kinderön A'mmons, en van
de Philistijnen,

12. En de Sidóniërs, en A'malekie-
ten, en Maonieten, [dié] u onderdruk-
ten, toen gij tot Mij riept, alsdan uit

hunne hand verlost?

13. Nochtans hebt gij Mij «verlaten,
en andere goden gediend; daarom zal

Ik u niet meer verlossen.
a Deut. 32: 15. Jer. 2: 13.

14. Gaat henen en roept tot de go-
den, die gij verkoren hebt; laten dieu
verlossen, ten tijde uwer benauwdheid.

15. Maar de kinderen Israels zeiden
tot den HEERE: Wij hebben gezon-
digd; doe Gij ons, naar alles, dat goed
is in uwe oogen; alleenlijk verlos ons
toch te dezen dage.

16. En zij deden de vreemde goden
uit hun midden weg, en dienden den
HEERE. Toen werd zijne ziele verdrie-

tig over den arbeid van Israël.

17. En de kinderen A'mmons werden
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bijeengeroepen, en legerden zich in

Gilead; daarentegen werden de kinde-

ren Israels vergaderd, en legerden zich

te Mïzpa.
18. Toen zeiden het volk, de over-

sten van Gilead, de een tot den an-

der: Wie is de man, die beginnen zal

te strijden tegen de kinderen A'm-
mons? "Die zal tot een hoofd zijn over
alle inwoners van Gilead.

a Richt. 11: 6, 9, 10, 11.

HET XI KAPITTEL.

J éphtha nu, de Güeadiet, was een strijd-

baar held, maar hij was een hoere-

kind; doch Gilead had Jéphtha gege-

nereerd, a Hebr. 11: 32.

2. Gileads hiüsvrouwe baarde hem
ook zonen; en de zonen dezer vrouwe,
groot geworden zijnde, stieten Jéphtha
uit, en zeiden tot hem : Gij zult in het

huis onzes vaders niet erven, want gij

zijt een zoon van eene andere vrouw.
3. Toen vlood Jéphtha voor het aan-

gezicht zijner broederen, en woonde in

den lande Tob; en ijdele mannen ver-

gaderden zich tot Jéphtha, en togen
met hem uit.

4. En het geschiedde na eenige da-

gen, dat de kinderen A'mmons tegen
Israël krijgden.

5. Zoo geschiedde het, als de kinderen
A'mmons tegen Israël krijgden, dat de
oudsten van Gilead henengingen, om
Jéphtha te halen uit den lande Tob.

6. En zij zeiden tot Jéphtha: Kom,
en wees ons tot eenen overste, opdat
wij strijden tegen de kinderen A'm-
mons.

7. Maar Jéphtha zeide tot de oudsten
van Gilead: Hebt gijlieden mij niet

gehaat, en mij uit mijns vaders huis
verstooten? Waarom zijt gij dan nu tot

mij gekomen, terwijl gij in benauwd-
heid zijt?

8. En de oudsten van Gilead zeiden
tot Jéphtha: Daarom zijn wij nu totu
wedergekomen, dat gij met ons trekt,

en tegen de kinderen A'mm.ons strijdt;

en gij zult ons tot een hoofd zijn, over
alle inwoners van Gilead.

9. Toen zeide Jéphtha tot de oudsten
van Gilead: Zoo gijlieden mij weder-
haalt, om te strijden tegen de kinde-
ren A'mmons, en de HEERE hen voor

mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan
tot een hoofd zijn?

10. En de oudsten van Gilead zeiden
tot Jéphtha: De HEERE zij toehoor-
der tusschen ons, indien wij niet alzoo
naar uwen woorde doen.

11. Alzoo ging Jéphtha met de oud-
sten van Gilead, en het volk stelde

hem tot een hoofd en overste over
zich. En Jéphtha sprak alle zijne woor-
den voor het aangezichte des HEEREN
te Mizpa.

12. Voorts zond Jéphtha boden tot

den koning der kinderen A'mmons,
zeggende: Wat hebben ik en gij met
malkanderen te doen, dat gij tot mij
gekomen zijt, om tegen mijn land te

krijgen?
13. En de koning der kinderen A'm-

mons zeide tot de boden van Jéphtha:
Omdat Israël, als hij uit Egypte op-

toog, mijn land genomen heeft, van de
A'rnon af tot aan de Jabbok, en tot

aan den Jordaan ; zoo geef mij dat nu
weder met vrede,

14r. Maar Jéphtha voer wijders voort,

en zond boden tot den koning der kin-

deren A'mmons,
15. En hij zeide tot hem: Zoo zegt

Jéphtha: «Israël heeft het land der
Móabieten en het land der kinderen
A'mmons niet genomen.

a Num. 21: 13. Deut. 2: 9, 19.

16. Want als zij uit Egypte optogen,
zoo wandelde Israël door de woestijn

tot aan de Schelfzee, en kwam te Ka-
des.

17. En Israël zond boden tot den
koning der E'domieten, zeggende : «Laat
mij toch door uw land doortrekken;
maar de koning der E'domieten gaf
geen gehoor. En hij zond ook tot den
koning der Móabieten, die ook niet

wilde. Alzoo bleef Israël in Kades.
a Num. 20: 17.

18. Daarna wandelde hij in de woes-
tijn, en toog om het land der E'do-

mieten en het land der Móabieten, en
kwam van den opgang der zon aan
het land der Móabieten, en zij legerden

zich op gene zijde van de A'rnon; maar
zij kwamen niet binnen de landpale

der Móabieten, want de A'rnon is de
landpale der Móabieten.

19. «Maar Israël zond boden tot Sï-

hon, den koning der A'morieten, koning
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van Hésbon, en Israël zeide tot hem

:

i>Laat ons toch door uw land doortrek-

ken tot aan mijne plaatse.
a Deut. 2: 26. 6 Num. 21: 22.

20. Doch Si'hon betrouwde Israël niet

door zijne landpale door te trekken;
maar Sihon verzamelde al zijn volk,

en zij legerden zich te Jaza; en hij

streed tegen Israël.

21. En de HEERE, de God Israels,

gaf Sihon met al zijn volk in Israels

hand, dat zij ze sloegen; alzoo nam
Israël erfelijk in het gansche land der
A'morieten, die in datzelve land woon-
den.

22. En zij namen erfelijk in de gan-

sche landpale der A'raorieten, «van de
A'rnon af tot aan de Jabbok, en van
de woestijn tot aan den Jordaan.

a Deut. 2: 36.

23. Zoo heeft nu de HEERE, de God
Israels, de A'morieten voor het aan-
gezicht zijns volks Israël uit de bezit-

ting verdreven; en zoudt gij hunlieder
erfgenaam zijn?

24. Zoudt gij niet dengene erven,
dien uw god Camos voor ii uit de be-

zitting verdreef? Alzoo zullen wij al

dengene erven, dien de HEERE onze
God voor ons aangezicht uit de bezit-

ting verdrijft.

25. «Nu voorts, zijt gij veel beter
dan Balak, de zoon van Zippor, de
koning der Móabieten ? Heeft hij ooit

met Israël getwist ? Heeft hij ook ooit

tegen hen gekrijgd? a Num. 22: 2, enz.

26. Terwijl Israël drie honderd jaar
gewoond heeft in Hésbon en in zijne

stedekens, en in A'roër en in zijne

stedekens, en in alle de steden, die

aan de zyde van de A'rnon zijn; waar-
om hebt gij het dan in dien tijd niet
gered ?

27. Ook heb ik tegen u niet gezon-
digd, maar gij doet kwalijk bij mij,

dat gij tegen mij krijgt; de HÉERÉ,
die Rechter is, richte heden tusschen
de kinderen Israels en tusschen de
kinderen A'mmons.

28. Maar de koning der kinderen
A'mmons hoorde niet naar de woorden
van Jéphtha, die hij tot hem gezonden
bad.

29. Toen kwam de Geest des HEE-
REN op Jéphtha, dat hij Gilead en
Manasse doortrok; want hij trok door

tot Mizpe in Gilead, en van Mi'zpe in

Gilead trok hij door tot de kinderen
A'mmons.

30. En Jéphtha beloofde den HEERE
eene gelofte, en zeide: Indien Gij de
kinderen A'mmons ganschelijk in mijne
hand zult geven;

31. Zoo zal het uitgaande, dat uit

de deur mijns huizes mij te gemoet
zal uitgaan, als ik met vrede van de
kinderen A'mmons wederkome, dat zal

des HEEREN zijn, en ik zal het offeren
ten brandoffer.

32. Alzoo trok Jéphtha door naar de
kinderen A'mmons, om tegen hen te

strijden ; en de HEERE gaf ze in zijne

hand.
33. En hij sloeg ze van A'roër af tot

daar gij komt te Minnith, twintig ste-

den, en tot aan A'bel-Kéramim, met
eenen zeer groeten slag. Alzoo werden
de kinderen A'mmons ten onder ge-

bracht voor het aangezicht der kinde-
ren Israels.

34. Toen nu Jéphtha te Mi'zpa bij zijn

huis kwam, zie, zoo ging zijne dochter
uit, hem te gemoet, met trommelen
en reien. Zij nu was alleen, een eenig
[kind] ; hij had uit zich [anders] geen
zoon of dochter.

35. En het geschiedde, als hij haar
zag, zoo verscheurde hij zijne kleede-
ren, en zeide: Ach, mijne dochter, gij

hebt mij ganschelijk nedergebogen, en
gij zijt onder degenen, die mij beroe-
ren, want ik heb mijnen mond open-
gedaan tot den HEERE, en ik zal niet

kunnen teruggaan.
36. En zij zeide tot hem: Mijn vader,

hebt gij uwen mond opengedaan tot

den HEERü,, doe mij, gelijk als uit

uwen mond gegaan is; naardien u de
HEERE volkomene wrake gegeven
heeft van uwe vijanden, van de kinde-
ren A'mmons.

37. Voorts zeide zij tot haren vader:
Laat deze zaak aan mij geschieden;
laat twee maanden van mij af, dat ik
henenga, en ga af tot de bergen, en
beweene mijnen maagdom, ik en mijne
gezellinnen.

38. En hij zeide: Ga henen; en hij liet

ze twee maanden gaan. Toen ging zij

henen met hare gezellinnen, en be-

weende haren maagdom op de bergen.
39. En het geschiedde ten einde van

10"



298 RICHTEREN XI, XII, XIII.

twee maanden, dat zij tot haren vader
wederkwam, die aan haar volbracht
zijne gelofte, die hij beloofd had; en
zij heeft geenen man bekend. Voorts
werd het eene gewoonheid in Israël,

40. [Dat] de dochteren Israels van
jaar tot jaar henengingen, om de doch-

ter van Jéphtha, den Qileadiet, aan te

spreken, vier dagen in het jaar.

HET XII KAPITTEL.

J_oen werden de mannen van Ephraïm
bijeengeroepen, en trokken over naar
het noorden ; en zij zeiden tot Jéphtha :

«^Waarom zijt gij doorgetogen om te

strijden tegen de kinderen A'mmons,
en hebt ons niet geroepen, om met u
te gaan? Wij zullen uw huis, met u,

met vuur verbranden. a Eicht. S: i.

2. En .Jéphtha zeide tot hen: Ik en
mijn volk waren zeer twistig mei de
kinderen A'mmons; en ik heb ulieden

geroepen, maar gij hebt mij uit hunne
hand niet verlost.

3. Als ik nu zag, dat gij niet ver-

lostet, zoo stelde ik mijne zielin mijne
hand, en toog door tot de kinderen
A'mmons, en de HEERE gaf ze in

mijne hand; waarom zijt gij dan te

dezen dage tot mij opgekomen, om
tegen mij te strijden?

4. En Jéphtha vergaderde alle man-
nen van Gilead, en streed met Ephra-
ïm; en de mannen van Gïlead sloegen
Ephraïm; want de Gileadieten, zijnde
tusschen' Ephraïm [en] tusschen Ma-
nasse, zeiden: G-ijlieden zijt vluchtelin-
gen van Ephraïm.

5. Want de (.-iïleadieten namen den
Ephraïmieten de veren van den Jordaan
af; en het geschiedde, als de vluchte-
lingen van Ephraïm zeiden: Laat mij
overgaan; zoo zeiden de mannen van
Gïlead tot hem: Zijt gij een Ephra-
thiet? Wanneer hij zeide: Neen;

6. Zoo zeiden zij tot hem: Zeg nu
Schibboleth ; maar hij zeide : Sibboleth

;

en kon het alzoo niet recht spreken;
zoo grepen zij hem, en versloegen hem
aan de veren van den Jordaan, dat te
dien tijde van Ephraïm vielen twee en
veertig duizend.

7. Jéphtha nu richtte Israël zes ja-

ren; en Jéphtha, de Gïleadiet, stierf,

en werd begraven in de steden van
Gïlead.

8. En na hem richtte Israël Ebzan,
van Bethlehem.

9. En hij had dertig zonen; en hij

zond dertig dochteren naar buiten, en
bracht dertig dochteren van buiten in
voor zijne zonen; en hij richtte Israël
zeven jaren.

10. Toen stierf E'bzan, en werd be-

graven te Bethlehem.
11. En na hem richtte Israël E'lon,

de Zebuloniet; en hij richtte Israël tien

jaren.

12. En E'lon, de Zebuloniet, stierf,

en werd begraven te Ajalon, in den
lande van Zebulon.

13. En na hem richtte Israël A'bdon,
een zoon van Hïllel, de Pïrhathoniet.

14. En hij had veertig zonen, en
dertig zoonszonen, rijdende op zeven-
tig «ezelveulens; en hij richtte Israël
acht jaren. aPdcht. lO: 4.

15. Toen stierf A'bdon, een zoon van
Hïllel, de Pïrhathoniet; en hij werd
begraven te Pïrhathon, in het land
van Ephraïm, op den berg des A'ma-
lekiets.

HET XIII KAPITTEL.

En de kinderen Israels voeren voort
«te doen dat kwaad was in de oogen
des HEEREN; zoo gaf ze de HEERE
in de hand der Philistijnen veertig

jaar. a Richt, 2: 11; 3: 7; 4: 1; 6: 1; 10: 6.

2. En er was een man van Zóra,

uit het geslacht eens Daniets, wiens
naam was Manóah; en zijne huis-

vrouwe was onvruchtbaar, en baarde
niet.

3. En een Engel des HEEREN ver-

scheen aan deze vrouwe, en hij zeide

tot haar : Zie nu, gij zijt onvruchtbaar,
,

en hebt niet gebaard; maar gij zult

zwanger worden, en eenen zoon baren,

4. Zoo wacht u toch nu, en drink
geenen <iwijn noch sterken drank, en
eet niets onreins. a Num. 6: 2, 3.

5. Want zie, gij zult zwanger wor-
den, en eenen zoon baren, «op wiens i

hoofd geen scheermes zal komen : want
*

dat knechtken zal een Naziréër Gods
zijn, van [moeders] buik af; en hij zal

beginnen Israël te verlossen uit der Phi-

listijnen hand. a Num. 6: 5. 1 Sam. 1: 11.
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6. Toen kwam deze vrouwe in, en
sprak tot haien man, zeggende: Er
kwam een man Gods tot mij, wiens
aanzicht was als het aanzicht van
eenen Engel Gods, zeer vreeselijk; en
ik vraagde hem niet, van waar hij

was, en zijnen naam gaf hij mij niet

te kennen.
7. Maar hij zeide tot mij: Zie, gij

zult zwanger worden, en eenen zoon
baren; zoo drink nu geenen wijn noch
sterken drank, en eet niets onreins,

want dat knechtken zal een Naziréër
Gods zijn, van [moeders] buik af, tot

op den dag zijns doods.
8. Toen aanbad Manóah den HEERE

vuriglijk, en zeide: Och Heere, dat toch

de man Gods, dien Gij gezonden hebt,

i weder tot ons kome, en ons leere, wat
wij dat knechtken doen zullen, dat ge-

boren zal worden.
9. En God verhoorde de stem van

Manóah; en de Engel Gods kwam
wederom tot de vrouwe. Zij nu zat in

het veld, doch haar man Manóah was
niet bij haar.

10. Zoo haastte de vrouwe, en liep,

en gaf het haren man te kennen; en
zij zeide tot hem : Zie, die man is mij
verschenen, dewelke op dien dag tot

mij kwam.
11. Toen stond Manóah op, en ging

zijne huisvrouwe na; en hij kwam tot

dien man, en zeide tot hem: Zijt gij

die man, dewelke tot deze vrouwe
gesproken hebt? En hij zeide: Ik
ben het.

12. Toen zeide Manóah: Nu, dat uwe
woorden komen; [maar] wat zal des
knechtkens wijze en zijn werk zijn?

13. En de Engel des HEEREN zeide

tot Manóah: Van alles, dat ik tot de
vrouwe gezegd heb, zal zij zich wachten.

14. Zij zal niet eten van iets, dat
van den wijnstok des wijns voort-

komt; en wijn en sterken drank zal

zij niet drinken, noch iets onreins
eten; al wat ik haar geboden heb, zal

zij onderhouden.
15. Toen zeide Manóah tot den Engel

des HEEREN: Laat ons u toch op-

houden, en een geiteboksken voor uw
aangezicht bereiden.

16. Maar de Engel des HEEREN
zeide tot Manóah: Indien gij mij zult

ophouden, ik zal van uw brood niet

eten ; en indien gij een brandoffer zult
doen, dat zult gij den HEERE offeren.

Want Manóah wist niet, dat het een
Engel des HEEREN was.

17. En Manóah zeide tot den Engel
des HEEREN: Wat is uw naam, opdat
wij u vereeren, wanneer uw woord
zal komen?

18. En de Engel des HEEREN zeide
tot hem : Waarom vraagt gij' dus naar
mijnen naam ? Die is toch Wonderlijk.

19. Toen nam Manóah een geite-

boksken, en het spijsoffer, en offerde
het op den rotssteen, den HEERE. En
Hij handelde wonderlijk in [zijn] doen;
en Manóah en zijne huisvrouwe zagen
toe.

20. En het geschiedde, als de vlam
van het altaar opvoer naar den hemel,
zoo voer de Engel des HEEREN op in
de vlamme des altaars. Als Manóah
en zijne huisvrouwe [dat] zagen, zoo
vielen zij op hunne aangezichten ter
aarde.

21. En de Engel des HEEREN ver-
scheen niet meer aan Manóah en aan
zijne huisvrouwe. Toen bekende Ma-
nóah, dat het een Engel des HEEREN
was.

22. En Manóah zeide tot zijne huis-
vrouwe: Wij zullen zekerlijk «sterven,
omdat wij God gezien hebben.

a Ex. 33. 20. Deut. 5: 26. Richt. 6: 22, 23.

^. Maar zijne huisvrouwe zeide tot
hem: Zoo de HEERE lust had ons te"^

dooden. Hij had het brandoffer en
spijsoffer van onze hand niet aange-
nomen, noch ons dit alles getoond,
noch ons om dezen tijd laten hooren
[zulks] als dit is.

24. Daarna baarde deze vrouwe eenen
zoon, en zij noemde zijnen naam aQim-
son; en dat knechtken werd groot, en
de HEERE zegende het. «Hebr. ii:32,

25. En de Geest des HEEREN begon
hem bij wijlen te drijven, in het leger
Dan, tusschen Zóra en tusschen Es-
thaol.

HET XIV KAPITTEL.

iljn Sïmson ging af naar Thimnath,
en gezien hebbende eene vrouw te
Thimnath,

.
van de dochteren der Phi-

listijnen,
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2. Zoo ging hij opwaarts, en gaf het

zijnen vader en zijner moeder te ken-

nen, en zeide: Ik heb eene vrouw-

gezien te Thimnath, van de dochteren
der Philistijnen; nu dan, neemt mij die

tot eene vrouwe.

3. Maar zijn vader zeide tot hem,
mitsgaders zijne moeder: Is er geene
vrouw onder de dochteren uwer broe-

deren, en onder al mijn volk, dat gij

henengaat, om eene vrouwe te nemen
van de Philistijnen, die onbesnedenen?
En Sïmson zeide tot zijnen vader: Neem
mij die, want zij is bevallig in mijne
oogen.

4. Zijn vader nu en zijne moeder
wisten niet, dat dit van den HEERE
was, dat hij gelegenheid zocht van
de Philistijnen; want de Philistijnen

heerschten te dien tijde over Israël.

5. Alzoo ging Simson, met zijnen

vader en zijne moeder, henen af naar
Thimnath. Als zij nu kwamen tot aan
de wijngaarden van Thimnath, ziedaar,

een jonge leeuw, brullende hem tege-
moet.

6. Toen werd de Geest des HEEREN
vaardig over hem, dat hij hem vaneen
scheurde, gelijk men een boksken van-
een scheurt, en er was niets in zijne

hand; doch hij gaf zijnen vader en
zijner moeder niet te kennen, wat hij

gedaan had.

7. En hij kwam af, en sprak tot* de
vrouw, en zij beviel in Simsons oogen.

8. En na sommige dagen kwam hij

weder, om haar te nemen; toen week
hij af, om het aas des leeuwen te be-

zien; en zie, een bijenzwerm was in

het lichaam des leeuwen, met honig.

9. En hij nam dien in zijne handen,
en ging voort, al gaande en etende;
en hij ging tot zijnen vader en tot

zijne moeder, en g^,ï hun [daarvan],

en zij aten; doch hij gaf hun niet te

kennen, dat hij den honig uit het lichaam
des leeuwen genomen had.

10. Als nu zijn vader afgekomen was
tot die vrouw, zoo maakte Sïmson
aldaar eene bruiloft; want alzoo plach-
ten de jongelingen te doen.

11. En het geschiedde, als zy hem
zagen, zoo namen zij dertig metgezel-
len, die bij hem zouden zijn.

12. Sïmson dan zeide tot hen: Ik

zal nu uheden een raadsel te raden
geven ; indien gij mij dat in de zeven
dagen dezer bruiloft wel zult verklaren
'en uitvinden, zoo zal ik ulieden geven
dertig fijne lijnwaadskleederen, en der-
tig wisselkleederen.

13. En indien gij het mij niet zult
kunnen verklaren, zoo zult gijlieden

mij geven dertig fijne lijnwaadskleede-
ren, en dertig wisselkleederen. En zij.

zeiden tot hem: Geef uw raadsel te

raden, en laat het ons hoeren.
14. En hij zeide tot hen: Spijze ging

uit van den eter, en zoetigheid ging
uit van den sterke. En zij konden
dat raadsel in drie dagen niet ver-

klaren.

15. Daarna geschiedde het op den
zevenden dag, dat zij tot Simsons huis-

vrouwe zeiden: Overreed uwen man,
dat hij ons dat raadsel verklare, opdat
wij niet misschien u en uws vaders
huis met vuur verbranden. Hebt gij-

lieden ons genoodigd, om het onze te

bezitten? Is het zoo niet?

16. En Simsons huisvrouwe weende
voor hem, en zeide: Gij haat mij maar,
en hebt mij niet lief; gij hebt den
kinderen mijns volks een raadsel te

raden gegeven, en hebt het mij niet

verklaard. En hij zeide tot haar: Zie,

ik heb het mijnen vader en mijner
moeder niet verklaard, zoude ik het u
dan verklaren?

17. En zij weende voor hem op den
zevende der dagen, in dewelke zij deze

bruiloft hadden; zoo geschiedde het op
den zevenden dag, dat hij het haar
verklaarde, want zij perste hem; en
zij verklaarde dat raadsel den kinderen
haars volks.

"18. Toen zeiden de mannen der stad

tot hem, op den zevenden dag, eer de
zon onderging: Wat is zoeter dan ho-

nig ? en wat is sterker dan een leeuw ?

En hij zeide tot hen: Zoo gij met mijn
kalf niet hadt geploegd, gij zoudt mijn
raadsel niet hebben uitgevonden.

19. Toen werd de Geest des HEEREN
vaardig over hem, en hij ging af naar
de A'skelonieten, en sloeg van hen
dertig man; en hij nam hun gewaad,
en gaf de wisselkleederen aan degenen,
die dat raadsel verklaard hadden ; doch
zijn toorn ontstak, en hij ging op in

zijns vaders huis.
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20. En Sïmsons huisvrouwe werd
zijns metgezels, die hem vergezelschapt
had.

HET XV KAPITTEL.

E.jn het geschiedde na [sommige] da-

gen, in de dagen van den tarweoogst,
dat Sïmson zijne huisvrouwe bezocht
met een geiteboksken, en hij zeide :

Laat mij tot mijne huisvrouwe ingaan
in de kamer; maar haar vader liet

hem niet toe in te gaan.
2. Want haar vader zeide: Ik sprak

zeker, dat gij haar ganschelijk haattet,

zoo heb ik ze uwen metgezelle gege-

ven. Is niet hare kleinste zuster schoo-

ner dan zij ? Laat ze u toch zijn in

plaats van haar.

3. Toen zeide Sïmson van henlie-

den: Ik ben ditmaal onschuldig van
de Philistijnen, wanneer ik aan hen
kwaad doe.

4. En Sïmson ging henen, en ving
drie honderd vossen; en hij nam fak-

kelen, en keerde staart aan staart, en
deed ééne fakkel tusschen twee staar-

ten in het midden.
5. En hij stak de fakkelen aan met

vuur, en liet ze loopen in het staande
koren der Philistijnen; en hij stak in

brand zoowel de korenhoopen als het
staande koren, zelfs tot de wijngaarden
[en] olijfboomen toe.

6. Toen zeiden de Philistijnen : Wie
heeft dit gedaan ? En men zeide : Sïm-
son, de schoonzoon van den Thimniet,
omdat hij zijne huisvrouwe heeft ge-

nomen, en heeft ze aan zijnen metge-
zel gegeven. Toen kwamen de Phili-

stynen op, en verbrandden haar en
haren vader met vuur.

7. Toen zeide Sïmson tot hen : Zoudt
gij alzoo doen? Zeker, als ik mij aan
u gewroken heb, zoo zal ik daarna op-

houden.
8. En hij sloeg ze, den schenkel en

de heupe, [met] eenen groeten slag; en
hij ging af, en woonde op de hoogte
van de rots E' tam.

9. Toen togen de Philistijnen op, en
legerden zich tegen Juda, en breidden
zich uit in Léchi.

10. En de mannen van Juda zeiden:
Waarom zijt gijlieden tegen ons opge-
togen? En zij zeiden: Wij zyn opge-

togen om Sïmson te binden, om hem
te doen, gelijk als hij ons gedaan heeft.

11. Toen kwamen drie duizend man-
nen af uit Juda tot het hol der rotse
E'tam, en zeiden tot Sïmson: Wist gij

niet, dat de Philistijnen over ons heer-
schen ? Waarom hebt gij ons dan dit
gedaan? En hij zeide tot hen: Gelijk
als zij mij gedaan hebben, alzoo heb
ik hunlieden gedaan.

12. En zij zeiden tot hem: Wij zijn

afgekomen om u te binden, om u over
te geven in de hand der Philistijnen.
Toen zeide Sïmson tot hen: Zweert
mij, dat gijlieden op mij niet zult aan-
vallen.

13. En zi^j spraken tot hem, zeggen-
de: Neen, maar wij zullen u wel bin-
den, en u in hunlieder hand overge-
ven; doch wij zullen u geenszins doe-
den. En zij bonden hem met twee
nieuwe touwen en voerden hem op
van de rots.

14. Als hij kwam tot Léchi, zoo
juichten de Philistijnen hem te gemoet;
maar de Geest des HEEREN werd
vaardig over hem; en de touwen, die
aan zijne armen waren, werden als
linnen draden, die van het vuur ge-
brand zijn, en zijne banden versmolten
van zijne handen.

15. En hij vond een vochtig ezels-

kinnebakken, en hij strekte zijne hand
uit, en nam het, en sloeg daarmede
duizend man.

16. Toen zeide Sïmson: Met een
ezelskinnebakken, eenen hoop, twee
hoopen, met een ezelskinnebakken heb
ik duizend man geslagen.

17. En het geschiedde, als hij ge-
ëindigd had te spreken, zoo wierp
hij het kinnebakken uit zijne hand,
en hij noemde dezelve plaats Ramath-
Léchi.

18. Als hem nu zeer dorstte, zoo
riep hij tot den HEERE, en zeide: Gij
hebt door de' hand van uwen knecht
dit groote heil gegeven; zoude ik dan
nu van dorst sterven, en vallen in de
hand dezer «onbesnedenen?

a iSam. 17: 26. 36. 2 Sam. 1: 20.

19. Toen kloofde God de holle plaats,
die in Léchi is, en er ging water uit van
haar, en hij dronk. Toen kwam zijn geest
weder en hij werd levend. Daarom noem-
de hij haren naam : De fontein des aan-
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roepers, die in Lechi is, tot op dezen dag.

20. En hij riclitte Israël, in de dagen
der Pliiiistijnen, twintig jaar.

HET XVI KAPITTEL.

{^imson nu ging henen naar Gaza;
en hij zag aldaar eene vrouw, die eene
hoer was; en hij ging tot haar in.

2. Toen werd den Gazieten gezegd:
Simson is hier ingekomen. Zoo gingen
zij rondom, en leiden hem den gan-
schen nacht lagen in de stadspoorte;
doch zij hielden zich den ganschen
nacht stil, zeggende : Tot aan het mor-
genlicht, dan zullen wij hem dooden.

3. Maar Simson lag tot middernacht
toe ; toen stond hij op ter middernacht,
en hij greep de deuren der stadpoorte
met de beide posten, en nam ze weg
met den grendelboom, en leide ze op
zijne schouderen, en droeg ze opwaarts
op de hoogte des bergs, die in het ge-

zicht van Hebron is.

4. En het geschiedde daarna, dat hij

eene vrouw lief kreeg, aan de beek
Sórek, welker naam was Delila.

5. Toen kwamen de vorsten der
Philistijnen tot haar op, en zeiden tot

haar: Overreed hem, en zie, waarin
zijne groote kracht zij, en waarmede
wij hem zouden machtig worden, en
hem binden, om hem te plagen; zoo
zullen wij u geven, een iegelijk, dui-

zend en honderd zilverlingen.

6. Delila dan zeide tot Simson : Ver-
klaar mij toch, waarin uwe groote
kracht zij, en waarmede gij zoudt kun-
nen gebonden worden, dat men u plage.

7. En Simson zeide tot haar: Indien
zij mij bonden met zeven versche ze-

len, die niet verdroogd zijn, zoo zoude
ik zwak worden, en wezen als een
ander mensch.

8. Toen brachten de vorsten der
Philistijnen tot haar op zeven versche
zelen, die niet verdroogd waren ; en zij

bond hem daarmede.
9. De achterlage nu zat bij haar in

eene kamer. Zoo zeide zij tot hem : De
Philistijnen over u, Simson ! Toen ver-

brak hij de zelen, gelijk als een snoer-
tje van grof vlas verbroken wordt, als

het vuur riekt. Alzoo werd zijne kracht
niet bekend.

10. Toen zeide Delila tot Simson:
Zie, gij hebt met mij gespot, en leuge-
nen tot mij gesproken; verklaar mif
toch nu, waarmede gij zoudt kunnen
gebonden worden?

11. En hij zeide tot haar: Indien zy
mij vastbonden met nieuwe touwen,
met dewelke geen werk gedaan is, zoo
zoude ik zwak worden, en wezen als

een ander mensch.
12. Toen nam Delila nieuwe tou-

wen, en bond hem daarmede, en zeide^

tot hem: De Philistijnen over u, Sim-
son! (De achterlage nu was zittende
in eene kamer.) Toen verbrak hij ze
van zijne armen, als eenen draad.

13. En Delila zeide tot Simson: Tot
hiertoe hebt gij met mij gespot, en
leugenen tot mij gesproken; verklaar
mij [toch nu], waarmede gij zoudt kun-
nen gebonden worden. En hij zeide

tot haar: Indien gij de zeven haarlok-
ken mijns hoofds vlochtet aan eenen
weversboom.

14. En zij maakte ze vast met eene
pin, en zeide tot hem: De Philistijnen

over u, Simson! Toen waakte hij op
uit zijnen slaap, en nam weg de pin
der gevlochtene [haarlokken] en den
weversboom.

15. Toen zeide zij tot hem: Hoe zult

gij zeggen: Ik heb u lief ; daar uw hart
niet met mij is? Gij hebt nu driemaal
met mij gespot, en mij niet verklaard,
waarin uwe groote kracht zij.

16. En het geschiedde, als zij hem
alle dagen met hare woorden perste,

en hem moeiel ijk viel, dat zijne ziele

verdrietig werd tot stervens toe
;

17. Zoo verklaarde hij haar zijn

gansche hart, en zeide tot haar : Er is

nooit scheermes op mijn hoofd geko-
men, want ik ben een Naziréër Gods
van mijner moeders buik af; indien ik

geschoren werd, zoo zoude mijne kracht
van mij wijken, en ik zoude zwak wor-
den, en wezen als alle de men-
schen.

18. Als nu Delila zag, dat hij haar
zijn gansche hart verklaard had, zoo
zond zij henen, en riep de vorsten der
Philistijnen, zeggende : Komt ditmaal
op, want hij heeft mij zijn gansche
hart verklaard. En de vorsten der
Philistijnen kwamen tot haar op, en
brachten dat geld in hunne hand.
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19. Toen deed zij hem slapen op hare
knieën, en riep eenen man, en het hem
de zeven haarlokken zijns hoofds af-

scheren, en zij begon hem te plagen
;

en zijne kracht week van hem.
20. En zij zeide : De Philistijnen over

11, Simson ! En hij ontw^aakte uit zijnen

slaap, en zeide : Ik zal ditmaal uitgaan,

als op andere malen, en mij uitschud-

den; want hij wist niet, dat de HEERE
van hem geweken was.

21. Toen grepen hem de Philistijnen

en groeven zijne oogen uit ; en zij

voerden hem af naar Gaza, en bonden
hem met twee koperen ketenen, en hij

was malende in het gevangenhuis.
22. En het haar zijns hoofds begon

[weder] te wassen, gelijk toen hij ge-

schoren werd.
23. Toen verzamelden zich de vor-

sten der Philistijnen, om hunnen god
Dagon een groot offer te offeren, en
tot vroolijkheid ; en zij zeiden : Onze
god heeft onzen vijand Simson in onze
hand gegeven.

24. Desgelijks als hem het volk
zag, loofden zij hunnen god ; want zij

zeiden : Onze god heeft in onze hand
gegeven onzen vijand, en die ons land
verwoestte, en die onzer verslagenen
velen maakte.

25. En het geschiedde, als. hun hart
vroolijk was, dat zij zeiden : Roept Sim-
son, dat hij voor ons spele. En zij rie-

pen Simson uit het gevangenhuis; en
hij speelde voor hunne aangezichten,
en zij deden hem staan tusschen de pi-

laren.

26. Toen zeide Simson tot den jon-

gen, die hem bij de hand hield : Laat
mij gaan, dat ik de pilaren betaste, op
dewelke het huis gevestigd is, dat ik

daaraan lene.

27. Het huis nu was vol mannen en
vrouwen ; ook waren daar alle vorsten
der Philistijnen ; en op het dak waren
omtrent di'ie duizend mannen en vrou-
wen, die toezagen, als Simson speelde.

28. Toen «riep Simson tot den HEE-
RE, en zeide : Heere, HEERE, gedenk
toch mijner, en sterk mij toch alleen-

lijk ditmaal, o God ; dat ik mij met
eene wrake voor mijne twee oogen
aan de Philistijnen wreke.

a Hebr. 11 : 32, enz.

29. En Sim.son vatte de twee middel-

ste pilaren, op dewelke het huis wa?
gevestigd, en waarop het steunde, den
éénen met zijne rechterhand, en den
anderen met zijne linkerhand

;

30. En Simson zeide ; Mijne ziel ster
ve met de Philistijnen ! en hij boog zich
met kracht, en het huis viel op de
vorsten, en op al het volk, dat daarin
was. En de dooden, die hij in zijn ster-
ven gedood heeft, waren meer, dan die
hij in zijn leven gedood had,

31. Toen kwamen zijne broeders af,
en het gansche huis zijns vaders, en
namen hem op, en brachten [hem] op-
waarts, en begroeven hem tusschen
Zóra en tusschen Esthaol, in het graf
van zijnen vader Manóah. Hij nu had
Israël gericht twintig jaar.

HET XVII KAPITTEL.

E/n er was een man van het gebergte
van Ephraïm, wiens naam was Micha.

2. Die zeide tot zijne moeder : De
duizenden honderd zilverlingen, die u
ontnomen zijn, om dewelke gij ge-
vloekt hebt, en ook voor mijne ooren
gesproken hebt, zie, dat geld is bij mij,
ik heb dat genomen. Toen zeide zijne
moeder : Gezegend zij mijn zoon den
HEERE.

8. Alzoo gaf hij aan zijne moeder de
duizend en honderd zilverlingen weder.
Doch zijne moeder zeide : Ik heb dat
geld den HEERE ganschelijk geheiligd
van mijne hand, voor mijnen zoon, om
een gesneden beeld en een gegoten
beeld te maken ; zoo zal ik het u nu
wedergeven.

4. Maar hij gaf dat geld aan zijne
moeder weder. En zijne moeder nam
twee honderd zilverlingen, en gaf ze
den goudsmid ; die maakte daarvan een
gesneden beeld en een gegoten beeld ;

dat was in het huis van Micha.
5. En de man Micha had een gods-

huis; en hij maakte eenen E'pho'd,en
Téraphim, en vulde de hand van eenen
uit zijne zonen, dat hij hem toteenen
priester ware.

6. «In- diezelve dagen was er geen
koning in Israël; een iegelijk deed,
wat recht was in zijne oogen.

a Richt. 18: 1 ; 21 : 25.

7. Nu was er een jongeling van Beth-
lehem Juda, van het geslacht van .Ju-
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da , deze was een Leviet, en verkeerde
aldaar als vreemdeling.

8. En deze man was uit die stad,

uit Bethlehem Jiida, getogen, om te

verkeeren, waar hij [gelegenheid] zoude
vinden. Als hij nu kwam aan het ge-

bergte Ephraïms tot aan het huis van
Mïcha, om zijnen weg te gaan,

9. Zoo zeide Micha tot hem: Van
waar komt gij ? En hij zeide tot hem :

Ik ben een Leviet van Bethlehem Juda,
en ik wandel, om te verkeeren, waar
Ik [gelegenheid] zal vinden.

10. Toen zeide Micha tot hem : Blijf
bij mij, en wees mij tot eenen vader,
en tot eenen priester; en ik zal u jaar-
lijks geven tien zilverlingen, eii be-
zorging van kleederen, en uwen leef-

tocht; alzoo ging de Leviet [met hem].
11. En de Leviet bewilligde bij dien

man te blijven; en de jongeling was
hem als een van zijne zonen.

12. En Micha vulde de hand van den
Leviet, dat hij hem tot eenen priester
wierd ; alzoo was hij in het huis van
Micha.

13. Toen zeide Micha: Nu weet ik,

dat de HEERE mij weldoen zal, omdat
ik dezen Leviet tot eenen priester heb.

HET XVHI KAPITTEL.

In die dagen was er «geen koning in

Israël; en in dezelve' dagen zocht de
stam der Danieten voor zich eene erfe-

nisse om te wonen ; want hun was tot

op dien dag onder de stammen Israels

niet [genoegzaam] ter erfenisse toege-
vallen. . a Richt. 17 : 6 ; 21 : 25.

2. Zoo zonden de kinderen van Dan
uit hun geslacht vijf mannen uit hunne
einden, mannen, die strijdbaar waren,
van Zóra en van Esthaol, om het land
te verspieden, en dat te doorzoeken

;

en zij zeiden tot hen : Gaat, doorzoekt
het land. En zij kwamen aan het ge-

bergte Ephraïms, tot aan het huis van
Micha, en vernachtten aldaar.

3. Zijnde bij het huis van Micha,
zoo kenden zij de stem van den jon-
geling, den Leviet ; en zij weken daar-
henen, on zeiden tot hem: Wie heeft
u hier gebracht, en wat doet gij alhier,
en wat hebt gij hier?

4. En hij zeide tot hen: Zoo en zoo
heeft Mïcha mij gedaan; en hij heeft

mij gehuurd, en ik ben hem tot eenen
priester.

5. Toen zeiden zij tot hem: Vraag
toch God, dat wij mogen weten, of onze
weg, op welken wij wandelen, voor-
spoedig zal zijn.

6. En de priester zeide tot hen: Gaat
in vrede; uw weg, welken gij zult he-

nentrekken, is voor den HEERE.
7. Toen gingen die vijf mannen he-

nen, en kwamen te Laïs; en zij zagen
het volk, hetwelk in zijn midden was,
zijnde gelegen in zekerheid, naar de'

wijze der Sidóniërs, stil en zeker zijnde
;

en er was geen erfheere, die [iemand]
om eenige zaak schande aandeed in dat
land; ook waren zij verre van de Sidó-

niërs, en hadden niets to doen met
eenigen mensch.

8. En zij kwamen tot hunne broede-
ren te Zóra en te Esthaol; en hunne
broederen zeiden tot hen: Wat [z>'gt]

gij lieden?

9. En zij zeiden: Maakt u op, en laat

ons tot hen optrekken, want wij heb-

ben dat land bezien, en zie, het is zeer

goed; zoudt gij dan stil zijn? Weest
niet traag om te trekken, dat gij henen
inkomt, om dat land in erfelijke bezit-

ting te nemen
;

10. (Als gij daarhenen komt, zoo zult

gij komen tot een zorgeloos volk, en
dat land is wijd van ruimte) want God
heeft het in uwe hand gegeven; eene
plaats, alwaar geen gebrek is van eenig

ding, dat op de aarde is.

11. Toen reisden van daar uit het
geslacht der Danieten, van Zóra en van
Esthaol, zes honderd man, aangegord
met krijgswapenen.

12. En zij togen op, en legerden zich

bij Kïrjath-Jearim, in Juda; daarom
noemden zij deze plaats «Machane-Dan,
tot op dezen dag ; zie, het is achter
Kirjath-Jearim. a Eicht. i3: 25.

13. En van daar togen zij door naar
het gebergte Ephraïms, en zij kwamen
tot aan het huis van Mïcha.

14. Toen antwoordden de vijf man-
nen, die gegaan waren, om het land van
Laïs te verspieden, en zeiden tot hun-
ne broederen: Weet gijlieden ook, dat

in die huizen een E'phod is, en Téra-

phim, en een gesneden en een gegoten
beeld? Zoo weet nu, wat u te doen zij.

15. Toen weken zij daarhenen, en
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kwamen aan het huis van den jonge-

ling, den Leviet, ten huize van Mïcha
;

«n zij vraagden hem naar vrede.

16. En de zes honderd mannen, die

van de kinderen van Dan waren, met
hunne krijgswapenen aangegord, bleven
staan aan de deur van de poorte.

17. Maar de vijf mannen, die gegaan
waren, om het land te verspieden,
gingen op, kwamen daarhenen in, [en]

namen weg het gesneden beeld, en den
E'phod, en de Téraphim, en het ge-

goten beeld. De priester nu, die bleef

staan aan de deur van de poorte, met
de zes honderd mannen, die met krijgs-

wapenen aangegord waren.
18. Als die nu ten huize van Mïcha

waren ingegaan, en het gesneden beeld,

den E'phod, en de Téraphim, en het

gegoten beeld weggenomen hadden, zoo

zeide de priester tot hen: Wat doet

gijlieden?
19. En zij zeiden tot hem : Zwijg, leg

uwe hand op uwen mond, en ga met
ons, en wees ons tot eenen vader en
tot eenen priester. Is het beter, dat gij

«en priester zijt voor ééns mans huis,

of dat gij priester zijt voor eenen stam
en een geslacht in Israël?

20. Toen werd het hart des priesters

vroolijk, en hij nam den E'phod, en
de Téraphim, en het gesneden beeld,

en hij kwam in het midden des volks.

21. Alzoo keerden zij zich, en togen
voort; en zij stelden de kinderkens,
en het vee, en de bagage vóór zich.

22. Als zij nu verre van Micha's huis
gekomen waren, zoo werden de man-
nen, zijnde in de huizen, die bij het
huis van Mïcha waren, bijeengeroepen,
en zij achterhaalden de kinderen van
Dan.

23. En zij riepen de kinderen van
Dan na, dewelke hunne aangezichten
omkeerden, en zeiden tot Mïcha: Wat
is u, dat gij bijeengeroepen zijt?

24. Toen zeide hij : Gijlieden hebt
mijne goden, die ik gemaakt had, weg-
genomen, mitsgaders den priester, en
zijt weggegaan; wat heb ik nu meer?
Wat is het dan, dat gij tot mij zegt:
Wat is u?

25. Maar de kinderen van Dan zeiden
tot hem: Laat uwe stem bij ons niet

hoeren, opdat niet misschien mannen
van bitteren gemoede op u aanvallen.

en gij uw leven verliest, en het leven
uws huizes.

26. Alzoo gingen de kinderen van
Dan huns weegs; en als Mïcha zag,
dat zij sterker waren dan hij, zoo keerde
hij om, en kwam weder tot zijn

huis.

27. Zij dan namen wat Mïcha gemaakt
had, en den priester, dien hij gehad
had, en kwamen te Laïs, tot een stil

en zeker volk, en sloegen ze met de
scherpte des zwaards, en de stad ver-
brandden zij met vuur.

28. En er was niemand, die ze ver-
loste, want zij was verre van Sïdon,
en zij hadden niets met eenigen mensch
te doen; en zij [lag] in het dal, dat bij

Béth-Réchob is. Daarna herbouwden zij

de stad, en woonden daarin.
29. «En zij noemden den naam der

stad Dan, naar den naam huns vaders
Dan, die aan Israël geboren was; hoe-
wel de naam dezer stad te voren Laïs
was. a Joz. 19: 47.

30. En de kinderen van Dan richtten
voor zich dat gesneden beeld op; en
Jonathan, de zoon van Gérsom, den
zoon van Manasse, hij en zijne zonen
waren priesters voor den stam der Da-
nieten, tot den dag toe, dat het land
gevankelijk is weggevoerd.

31. Alzoo stelden zij onder zich het
gesneden beeld van Mïcha, dat hij ge-

maakt had, alle de dagen, dat het huis
Gods te Sïlo was.

HET XIX KAPITTEL.

liet geschiedde ook in die dagen, «als
er geen koning was in Israël, dat er
een Levietisch man was, verkeerende
als vreemdeling aan de zijden van het
gebergte Ephraïms, die zich eene vrouw,
een bijwijf, nam van Bethlehem Juda.

o Richt. 17: 6; 18: 1; 21: 25.

2. Maar zijn bijwijf hoereerde, bij hem
zijnde, en toog van hem weg naar haars
vaders huis, naar Bethlehem Juda; en
zij was aldaar eenige dagen, [te weten]
vier maanden.

3. En haar man maakte zich op, en
toog haar na, om naar haar hart te
spreken, om haar weder te halen; en
zijn jongen was bij hem, en een paar
ezelen. En zij bracht hem in het huis
haars vaders. En als de vader van de
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jonge vrouw hem zag, werd hij vroolijk

over zijne ontmoeting.

4. En zijn schoonvader, de vader van
de jonge vrouw, hield hem, dat hij drie

dagen bij hem bleef; en zij aten en
dronken, en vernachtten aldaar.

5. Op den vierden dag nu geschiedde

het, dat zij des morgens vroeg op wa-
ren, en hij opstond om weg te trekken.

Toen zeide de vader van de jonge vrouw
tot zijnen schoonzoon: Sterk uw hart

met eene bete broods, en daarna zult

gijlieden wegtrekken.
6. Zoo zaten zij neder, en zij beiden

aten te zamen, en dronken. Toen zeide

de vader van .de jonge vrouw tot den
man : Bewillig toch en vernacht, en
laat uw hart vroolijk zijn.

7. Maar de man stond op, om weg
te trekken. Toen drong hem zijn schoon-

vader, dat hij aldaar wederom ver-

nachtte.

8. Als hij op den vijfden dag des

morgens vroeg op was, om weg te

trekken, zoo zeide de vader van de

jonge vrouw: Sterk toch uw hart. En
zij vertoefden totdat de dag zich neigde

;

en zij beiden aten [te zamen].

9. Toen maakte zich de man op, om
weg te trekken, hij, en zijn bij wijf, en

zijn jongen; en zijn schoonvader, de

vader van de jonge vrouw, zeide: Zie

toch, de dag heeft afgenomen, dat het

avond zal worden, vernacht toch; zie,

de dag gaat liggen, vernacht hier, en
laat uw hart vroolijk zijn, en maak u
morgen vroeg op uws weegs, en ga
naar uwe tent.

10. Doch de man wilde niet vernach-
ten, maar. stond op, en trok weg, en
kwam tot tegenover Jébus (hetwelk is

Jeruzalem), en met hem het paar ge-

zadelde ezelen; ook was zijn bijwyf

met hem.
11. Als zij nu bij Jebus waren, zoo

was de dag zeer gedaald; en de jongen
zeide tot zijnen heer: Trek toch voort,

en laat ons in deze stad der Jébusieten

wijken, en daarin vernachten.
12. Maar zijn heer zeide tot hem:

Wij zullen herwaarts niet wijken tot

eene vreemde stad, die niet is van de
kinderen Israels, maar wij zullen voort-

trekken tot Gibea toe.

13. Voorts zeide hij tot zijnen jongen :

Ga voort, dat wij tot eene van die

plaatsen naderen, en te Gïbea of te

Rama vernachten.
14. Alzoo togen zij voort en wan-

delden; en de zon ging hun onder bij

Gibea, hetwelk Benjamins is.

15. En zij weken daarhenen, dat zij

inkwamen om in Gibea te vernachten.
Toen hij nu inkwam, zat hij neder in
eene straat der stad, want er was
niemand, die ze in huis nam om te

vernachten.
16. En zie, een oud man kwam van

zijn werk van het veld in den avond,
welke man ook was van het gebergte
Ephraïms, doch als vreemdeling ver-

keerende te Gïbea; maar de lieden
dezer plaats waren kinderen van Jemini.

17. Als hij nu zijne oogen ophief,

zoo zag hij dien reizenden man op de
straat der stad; en de oude man zeide:

Waar trekt gij henen, en van waar
komt gij?

18. En hij zeide tot hem: Wij trek-

ken door van Béthlehem-Juda tot aan
de zijden van het gebergte Ephraïms,
van waar ik ben; en ik was naar
Béthlehem-Juda getogen, maar ik trek
[mi] naar het huis des HEEREN; en
er is niemand, die mij in huis neemt;

19. Daar toch onze ezelen zoowel
stroo als voeder hebben, en er ook brood
en wijn is voor mij, en voor uwe
dienstmaagd, en voor den jongen, [die]

|

bij uwe knechten is; er is geens dings ''

gebrek.

20. Toen zeide de oude man: Vrede
zij u; al wat u ontbreekt, is toch bij

mij; alleenlijk vernacht niet op de
straat.

21. En hij bracht hem in zijn huis,

en gaf aan de ezelen voeder; en hunne
voeten gewasschen hebbende, zoo aten

en dronken zij.

22. Toen zij nu hun hart vroolijk

maakten, zie, zoo omringden de man-
nen van die stad «(mannen, die Bélials- \

kinderen waren) het huis, kloppende
|

op de deur; en zij spraken tot den
ouden man, den heere des huizes,

zeggende: Breng den man, die in uw
huis gekomen is, uit, opdat wij hem
bekennen, a Gen. 19 : 4, enz. Hos. 9 : 9; 10 : 9.

23. En de man, de heere des huizes,

ging tot hen uit, en zeide tot hen:

Niet, mijne broeders, doet toch [zoo]

kwalijk niet; naardien deze man in.
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mijn huis gekomen is, zoo doet zulke
dwaasheid niet.

24. Ziet, mijne dochter, die maagd
is, en zijn bijwijf, die zal ik nu uit-

brengen, dat gij die schendt, en haar
doet, wat goed is in uwe oogen;maar
doet aan dezen man zulk een dwaas
ding niet.

25. Maar de mannen wilden naar
hem niet hooren. Toen greep de man
zijn bijwijf, en bracht ze uit tot hen
daarbuiten; en zij bekenden haar, en
waren met haar bezig den ganschen
nacht tot aan den morgen, en lieten

ze gaan, als de dageraad oprees.

26. En deze vrouw kwam tegen het

aanbreken van den morgenstond, en

viel neder voor de deur van het huis

des mans, waar haar heere in was,

totdat het licht werd.
27. Als nu haar heere des morgens

opstond, en de deuren van het huis

opendeed, en uitging om zijns weegs
te gaan, zie, zoo lag 'de vrouw, zijn

bij wijf, aan de deur van het huis, en
hare handen op den dorpel.

28. En hij zeide tot haar: Sta op,

en laat ons trekken; maar niemand
antwoordde. Toen nam hij haar op
den ezel, en de man maakte zich op,

en toog naar zijne plaatse.

29. Als hij nu in zijn huis kwam,
zoo nam hij een mes, en greep zijn

bijwijf, en deelde ze ji:iet hare been-

deren in twaalf stukken; en hij zond
ze in alle landpalen Israels.

30. En het geschiedde, dat al wie het

zag, zeide : Zulks is niet geschied noch
gezien, van dien dag af, dat de kin-

deren Israels uit Egypteland zijn opge-

togen, tot op dezen dag; \egti\w [hart]

daarop, geeft raad en spreekt.

HET XX KAPITTEL.

loen togen alle kinderen Israels uit,

en de vergadering verzamelde zich, als

een éénig man, van Dan af tot aan
Berséba toe, ook het land van Gilead,

tot den HEERE te Mizpa.

2. En [uü] de hoeken des ganschen
volks stelden zich alle de stammen
Israels in de vergadering van Gods
volks, vier honderd duizend man te

voet, die het zwaard uittrokken.

3. (De kinderen Benjamins nu hoor-

den, dat de kinderen Israels opgetogen
waren naar Mizpa). En de kinderen
Israels zeiden: Spreekt, hoe is dit kwaad
geschied ?

4. Toen antwoordde de Levietische
man, de man van de vrouw, die gedood
was, en zeide: Ik kwam met mijn
bij wijf te Gibea, hetwelk Benjamins is,

om te vernachten.
5. En de burgers van Gibea maakten

zich tegen mij op, en omringden tegen
mij het huis bij nacht. Zij dachten mij
te dooden, en mijn bijwijf hebben zij

geschonden, dat zij gestorven is.

6. Toen greep ik mijn bij wij f, en
deelde ze, en zond ze in het gansche
land der erfenisse Israels, omdat zij

eene schandelijke daad en dwaasheid
in Israël gedaan hadden.

7. Ziet, gü allen zijt kinderen Israels,

geeft hier voor ulieden woord en raad.
8. Toen maakte zich al het volk op,

als een éénig man, zeggende: Wij zullen
niet gaan, een ieder naar zijne tent,

noch wijken, een ieder naar zijn huis;
9. Maar nu, dit is de zake, die wij

aan Gibea zullen doen : Tegen haar bij

het lot.

10. En wij zullen tien mannen nemen
van honderd, van alle stammen Israels,

en honderd van duizend, en duizend
van tien duizend, om teerkost te nemen
voor het volk, opdat zij, komende te

Géba-Benjamins, [daaraan] doen naar
al de dwaasheid, die het in Israël ge-

daan heeft.

11. Alzoo werden alle mannen Israels

verzameld tot deze stad, verbonden als

een éénig man.
12. En de stammen Israels zonden

mannen door den ganschen stam van
Benjamin, zeggende: Wat voor een
kwaad is dit, dat onder ulieden ge-

schied is?

13. Zoo geeft nu die mannen, die

«kinderen Bélials, die te Gibea zijn, dat
wij ze dooden, en het kwaad uit Israël

wegdoen. Doch de [kinderen] Benjamins
wilden niet hooren naar de stem hunner
broederen, der kmderen Israels.

a Richt. 19:22. b Hos. 9:9;. 10: 9.

14. Maar de kinderen Benjamins ver-

zamelden zich uit de steden naar Gibea,

om uit te trekken ten strijde tegen
de kinderen Israels.

15. En de kinderen Benjamins wer-
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den te dien dage geteld uit de steden,

zes en twintig duizend mannen, die

het zwaard uittrokken, behalve dat de

inwoners van Gibea geteld werden,
zeven honderd uitgelezene mannen.

16. Onder al dit volk waren zeven
honderd uitgelezene mannen, welke
«linksch waren: deze allen slingerden

met eenen steen op een haar, dat het

hun niet miste. a Richt. 3 : i5.

17. En de mannen Israels werden
geteld, behalve Benjamin, vier honderd
duizend mannen, die het zwaard uit-

trokken; deze allen waren mannen
van oorlog.

18. En de kinderen Israels maakten
zich op, en togen opwaarts ten huize

Gods, en vraagden God, en zeiden :

Wie zal onder ons vooraan optrekken
ten strijde tegen de kinderen Benja-

mins? En de HEERE zeide: Juda
vooraan.

19. Alzoo maakten zich de kinderen
Israels in den morgenstond op, en

legerden zich tegen Gibea.

20. En de mannen Israels togen uit

ten strijde tegen Benjamin; voorts

schikten de mannen Israels den strijd

tegen hen bij Gibea.

21. Toen togen de kinderen Benja-

mins uit van Gibea. en zij vernielden

ter aarde op dien dag van Israel twee
en twintig duizend man.

22. Doch het volk versterkte zich, [te

weten] de mannen Israels, en zij schik-

ten de slagorde wederom ter plaatse,

waar zij [die] des vorigen daags ge-

schikt hadden.
23. En de kinderen Israels togen op,

en weenden voor het aangezichte des
HEEREN tot op den avond, en vraag-

den den HEERE, zeggende : Zal ik we-
der genaken ten strijde tegen de kin-

deren Benjam.ins, mijns broeders? En
de HEERE zeide: Trekt tegen hem op.

.24. Zoo naderden de kinderen Israels

tot de kinderen Benjamins, des ande-
ren daags.

25. En die van Benjamin trokken
uit hun te gemoet, uit Gibea, op den
tweeden dag, en velden van de kinde-

ren Israels nog achttien duizend man
neder ter aarde; alle die trokken het
zwaard uit.

. 26. Toen togen alle kinderen Israels

en al het volk op, en kwamen ten

huize Gods, en weenden, en bleven al-

daar voor het aangezichte des HEEREN,
en vastten dien dag tot op den avond;
en zij offerden brandofiferen en dank-
offeren voor het aangezichte des HEE-
REN.

27. En de kinderen Israels vraagden
den HEERE, want aldaar was de Arke
des Verbonds Gods in die dagen.

28. En Pinehas, de zone Eleazars,
des zoons van Aaron , stond voor zyn
aangezichte in die dagen, zeggende:
Zal ik nog meer uittrekken ten strijde

tegen de kinderen Benjamins, mijns
broeders, of zal ik ophouden? En de
HEERE zeide: Trekt op, want morgen
zal Ik hem in uwe hand geven.

29. Toen bestelde Israel «achterlagen
op Gibea rondom. « Joz. 8: 4.

30. En de kmderen Israels togen op,

aan den derden dag, tegen de kinderen
Benjamins; en zij richtten [den strijd]

op Gibea, als de andere malen.
31. Toen togen de kinderen Benja-

mins uit, het volk te gemoet, [en] wer-
den van de stad afgetrokken; en zy

begonnen te slaan van het volk [en]

te doorsteken, gelijk de andere malen,
op de straten, waarvan de ééne opgaat
naar het huis Gods, en de andere naar
Gibea, in het veld, omtrent dertig man
van Israël.

32. Toen zeiden de kinderen Benja-
mins: Zij zijn voor ons aangezicht ge-

slagen, als tevoren ; maar de kinderen
Israels zeiden: Laat ons vlieden, en
hem van de stad aftrekken naar de
straten.

33. Toen maakten zich alle mannen
Israels op uit hunne plaatsen, en be-

schikten [den strijd] te Baal-Thamar;
ook brak Israels achterlage op uit hare
plaats, na de ontblooting van Géba.

34. En tien duizend uitgelezene man-
nen van gansch Israël kwamen van
tegenover Gibea, en de strijd werd
zwaar; doch zij wisten niet, dat het

kwaad hen treffen zoude.

35. Toen sloeg de HEERE Benjamin
voor Israels aangezicht, dat de kinderen
Israels op dien dag van Benjamin ver-

nielden vijf en twintig duizend en hon-

derd mannen; alle die trokken het

zwaard uit.

36. En de kinderen Benjamins zagen,

dat zij geslagen waren ; want de man-
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nen Israels gaven den Benjaminieten
plaats, omdat zij vertrouwden op de
achterlage, die zij tegen Gïbea gesteld

hadden.
37. En de achterlage haastte, en brak

voorwaarts naar Gibea toe; ja de achter-

lage trok recht door, en sloeg de gan-

sche stad met de scherpte des zwaards.
38. En de mannen Israels hadden

eenen bestemden tijd met de achter-

lage, wanneer zij eene groote verheffing

van rook van de stad zouden doen op-

gaan,
39. Zoo keerden zich de mannen

Israels om in den strijd; en Benjamin
had begonnen te slaan [ew] te doorste-

ken van de mannen Israels omtrent
dertig man; want zij zeiden: Immers
is hij zekerlijk voor ons aangezicht ge-

slagen, als in den vorigen strijd.

40. Toen begon de verheffing op te

gaan van de stad, [als] een pilaar van
rook. Als nu Benjamin achter zich

omzag, zie, zoo ging de brand der stad

op naar den hemel.
41. En de [mannen Israels keerden

zich om; en de mannen Benjamins
werden verbaasd, want zij zagen, dat
het kwaad hen treffen zoude.

42. Zoo wendden zij zich voor het

aangezicht der mannen van Israël naar
den weg der woestijn; maar de strijd

kleefde ze aan, en die uit de steden
vernielden ze in hun midden.

43. Zij omringden Benjamin, zij ver-

volgden hem, zij vertraden hem gemak-
kelijk, tot voor Gibea, tegen den opgang
der zon.

44. En er vielen van Benjamm acht-

tien duizend mannen; deze allen waren
strijdbare mannen.

45. Toen keerden zij zich, en vloden
naar de woestijn, tot den rotssteen van
Rimmon; maar zij deden eene nalezing
onder hen op de straten, van vijf dui-

zend man. Voorts kleefden zij ze achter-

aan tot aan Gideom, en sloegen van
hen twee duizend man.

46. Alzoo waren allen, die op dien
dag van Benjamin vielen, vijfentwin-
tig duizend mannen, die het zwaard
uittrokken, alle die waren strijdbare

mannen.
47. Doch zes honderd mannen keer-

den zich, en vloden naar de woestijn,
tot den «rotssteen van Rimmon , en

j

bleven in den rotssteen van Rimmon,
vier maanden. a Richt. 21 : 13.

48. En de mannen Israels keerden
weder tot de kinderen Benjamins, en
sloegen ze met de scherpte des zwaards,
die van de geheele stad tot de beesten
toe, ja al wat gevonden 'werd ; ook
zetten zij alle steden, die gevonden
werden, in het vuur.

HET XXI KAPITTEL.

JJe mannen Israels nu hadden te Mïz-
pa gezworen, zeggende: Niemand van
ons zal zijne dochter aan de Benjaminie-
ten ter vrouwe geven.

2. Zoo kwam het volk tot het huis
Godes, en zij bleven daar tot op den
avond, voor Gods aangezichte; en zij

hieven hunne stem op en weenden met
groot geween,

3. En zeiden: O HEERE, God van
Israël, waarom is dit geschied in Israël,
dat er heden één stam van Israël ge-
mist wordt?

4. En het geschiedde des anderen
daags, dat zich het volk vroegopmaakte,
en bouwde aldaar een altaar; en zij of-

ferden brandofferen en dankofferen.
5. En de kinderen Israels zeiden : Wie

is er, die niet is opgekomen in de ver-
gadering uit alle de stammen Israels
tot Iden HEERE? Want er was een
groote eed geschied aangaande dengene,
die niet opkwam tot den HEERE te
Mizpa, zeggende: Hij zal zekerlijk ge-
dood worden.

6. En het berouwde den kinderen
Israels over Benjamin, hunnen broeder;
en zij zeiden: Heden is één stam van
Israël afgesneden.

7. Wat zullen wij, belangende de
vrouwen, doen aan degenen, die over-
gebleven zijn ? Want wij hebben bij den
HEERE gezworen, dat wij hun van
ónze dochteren geene tot vrouwen zul-

len geven.
8. En zij zeiden : Is er iemand van

de stammen Israels, die niet opgekomen
is tot den HEERE te Mizpa? En zie,

van Jabes in Gilead was niemand op-
gekomen in het leger, tot de gemeente.

9. Want het volk werd geteld, en
zie, daar was niemand van de inwoners
van Jabes in Gilead.

10. Toen zond de vergadering daar-
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henen twaalf duizend mannen, van de
strijdbaarste; en zy geboden hun,
zeggende: Trekt henen, en slaat met
de scherpte des zwaards de inwoners
van Jabes in Gilead, met de vrouwen
en de kinderkens.

11. Doch dit is de zake, die. gij doen
zult: «al wat mannelijk is, en alle

vrouwen, die de bijligging eens mans
bekend hebben, zult gij verbannen.

a Num. 31 : 17.

12. En zij vonden onder de inwoners
van Jabes in Gilead vier honderd jonge
dochteren, die maagden waren, die

geenen man bekend hadden in bijligging

des mans; en zij brachten die in het
leger te Silo, hetwelk is in het land
Kan aan.

13. Toen zond de gansche vergadering
henen, en sprak tot de kinderen Ben-
jamins, die in den «rotssteen van
Rïmmon waren, en zij riepen hun vrede
toe. « Richt. 20: 47.

14. Alzoo kwamen de Benjaminieten
ter zelver tijd weder; en zij gaven hun
de vrouwen, die zij in het leven behou-
den hadden van de vrouwen van Jabes
in Gilead: maar alzoo waren er nog
niet genoeg voor hen.

15. Toen berouwde het den volkeover
Benjamin, omdat de HEERE eene scheu-

re gemaakt had in de stammen Israels.

16. En de oudsten der vergadering
zeiden: Wat zullen wij, belangende de
vrouwen, doen aan degenen, die over-

gebleven zijn? Want de vrouwen zijn

uit Benjamin verdelgd.

17. Wijders zeiden zij: De erfenisse

dergenen, die ontkomen zyn, is van
Benjamin, en er moet geen stam uitge-

delgd worden uit Israël.

18. Maar wij zullen hun geene vrou-

wen van onze dochteren kunnen geven;
want de kinderen Israels hebben ge-

zworen, zeggende : Vervloekt zij, die
den Benjaminieten eene vrouw geeft.

19. Toen zeiden zij : Zie, er is een
feest des HEEREN te Silo, van jaar
tot jaar, dat [gehouden wordt] tegen het
noorden van het huis Godes, tegen den
opgang der zon, aan den hoogen weg,
die opgaat van het huis Gods naar Si-

chem, en tegen het zuiden van Le-
bóna.

20. En zij geboden den kinderen Ben-
jamins zeggende; Gaat henen, en loert

in de wijngaarden,
21. En let erop ; en ziet, als de doch-

ters van Silo zullen uitgegaan zijn om
met reien te dansen, zoo komt gij voort
uit de wijngaarden, en schaakt u, een
ieder zijne huisvrouwe, uit de dochte-
ren van Silo ; en gaat henen in het land
van Benjamin.

22. En het zal geschieden, wanneer
hare vaders of hare broeders zullen

komen, om voor ons te rechten, dat wy
tot hen zullen zeggen; Weest hun om
onzentwille genadig, omdat wij geene
huisvrouwe voor een ieder van hen in

dezen krijg genomen hebben ; want gij-

lijden hebt ze hun niet gegeven, dat gij

te dezer tijd schuldig zoudt zijn.

23. En de kinderen Benjamins deden
alzoo, en voerden naar hun getal vrou-

wen v/eg, van de reiende dochteren, die

zij roofden; en zij togen henen, en keer-

den weder tot hunne erfenisse, en her-

bouwden de steden, en woonden daarin.

24. Ook togen de kinderen Israels te

dier tijd van daar, een iegelijk naar
zijnen stam en naar zijn geslacht; alzoo

togen zij uit van daar, een iegelijk naar
zijne erfenisse,

25. «In die dagen was er geen koning
in Israël; een iegelijk deed wat recht

was in zijne oogen.

a Richt. 17: 6; 18; 1 ; 19; 1



HET BOEK

RUTH.

HET I KAPITTEL.

I..n 'de dagen als de Richters richtten,

zoo geschiedde het, dat er honger in

den lande was; daarom toog een man
van Béthlehem-Juda, als vreemdeling
te verkeeren in de velden Móabs, hij,

en zijne huisvrouwe, en zijne twee
zonen.

2. De naam nu dezes mans wasEli-
mélech, en de naam zijner huisvrouwe
Naomi, en de naam zijner twee zonen
Machlon en Chfljon, Éphrathieten, van
Béthlehem-Juda; en zij kwamen in

de velden Móabs, en bleven aldaar.

3. EnElimélech, de man van Naomi,
stierf; maar zij werd overgelaten met
hare twee zonen,

4. Die namen zich Móabietische vrou-
wen; de naam der ééne was O'rpa, en
de naam der andere Ruth ; en zij bleven
aldaar omtrent tien jaren.

5. En die twee, Machlon en Chiljon,

stierven ook; alzoo werd deze vrouwe
overgelaten, na hare twee zonen, en na
haren man.

6. Toen maakte zij zich op met hare
schoondochters, en keerde weder uit

de velden Móabs: want zij had gehoord
in den lande Móabs, dat de HEERE
zyn volk bezocht had, gevende hun
brood.

7. Daarom ging zij uit van de plaat-

se, waar zij geweest was, en hare twee
schoondochters met haar. Als zij nu
gingen op den weg, om weder te keeren
naar het land Juda,

8. Zoo zeide Naomi tot hare twee
schoondocliters: Gaat henen, keert we-
der, een iegelijk tot haars moeders huis;
de HEERE doe bij u weldadigheid, ge-
lijk als gij gedaan hebt bij de dooden,
en .b,ij mij.

'

|

9. De HEERE geve u, dat gij ruste
vindt, een iegelijk in haars mans huis.
En als zij ze kuste, hieven zij hare
stemme óp, en weenden;

10. En zij zeiden tot haar : Wij zullen
zekerlijk met u wederkeeren tot uw
volk.

11. Maar Naomi zeide: Keert weder,
mijne dochters; waarom zoudt gij met
mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn
lichaam, dat zij u tot mannen zouden
zijn?

12. Keert weder, mijne dochters, gaat
henen; want ik ben te oud om eenen
man te hebben. Wanneer ik al zeide:
Ik heb hoop, of ik ook in dezen nacht
eenen man had, ja ook zonen baarde;

13. Zoudt gij daarnaar wachten, tot-
dat zij zouden groot geworden zijn;
zoudt gij daarnaar opgehouden worden,
om geenen man te nemen? Niet [afeoo],
mijne dochters, want het is mi] veel
bitterder dan u; maar de hand des
HEEREN is tegen mij uitgegaan.

14. Toen hieven zij hare stemme op,
en weenden wederom; en O'rpa kuste
hare schoonmoeder, maar Ruth kleefde
haar aan.

15. Daarom zeide zij: Zie, uwe zwa-
gerin is wedergekeerd tot haar volk en
tot hare goden; keer gij ook weder,
uwe zwagerin na.

16. Maar Ruth zeide : Stel u niet tegen
mij, dat ik u zoude verlaten, om van
achter u weder te keeren; want waar
gij zult henengaan, zal ik ook henen-
gaan, en waar gij zult vernachten, zal
ik vernachten; uw volk is mijn volk,
en uw God mijn God.

17. Waar gij zult sterven, zal ik
sterven, en aldaar zal ik begraven wor-
den. Alzoo doe mij de HEERE en alzoo
doe Hij daartoe, zoo niet de dood [alleen]



312 RUTH I, IL

zal scheiding maken tusschen mij en
tusschen u!

18. Als zij nu zag, dat zij vastelijk

voorgenomen had met haar te gaan,

zoo hield zij op tot haar te spreken.

19. Alzoo gingen die beiden, totdat

zij te Bethlehem kwamen. En het ge-

schiedde, als zij te Bethlehem inkwamen,
dat de gansche stad over haar beroerd

werd, en zij zeiden: Is dit Naomi?
20. Maar zij zeide tot henlieden:

Noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara

;

want de Almachtige heeft mij groote

bitterheid aangedaan,
21. Vol toog ik weg, maar ledig heeft

mij de HEERE doen wederkeeren.
Waarom zoudt gij mij Naomi noemen,
daar de HEERE tegen mij getuigd, en
de Almachtige mij kwaad aangedaan
heeft?

22. Alzoo kwam Naomi weder, en
Ruth, de Móabietische, hare schoon-
dochter, met haar, die uit de velden
Móabs wederkwam; en zij kwamen te

Bethlehem in het begin van den ger-

steoogst.

HET II KAPITTEL.

JM aómi nu had eenen bloedvriend haars
mans, eenen man, geweldig van ver-

mogen, van Elimélechs geslacht; en zijn

naam was «Bóaz. a Matth. i : 5.

2. En Ruth, de Móabietische, zeide

tot Naomi: Laat mij toch in het veld

gaan, en van de aren oplezen, achter

dien, in wiens oogen ik genade zal

vinden. En zij zeide tot haar: Ga henen,
mijne dochter.

3. Zoo ging zij henen, en kwam, en
las op in het veld, achter de maaiers;

en haar trof bij geval een deel des velds

van Bóaz, die van den geslachte Eli-

mélechs was.
4. En zie, Bóaz kwam van Bethlehem,

en zeide tot de maaiers : De HEERE zij

met ulieden: En zij zeiden tot hem:
De HEERE zegene u.

5. Daarna zeide Bóaz tot zijnen jon-

gen, die over de maaiers gezet was:
Wiens is deze jonge vrouw?

6. En de jongen, die over de maaiers
gezet was, antwoordde en zeide: Deze
is de Móabietische jonge vrouw, die

met Naomi wedergekomen is uit de
velden Móabs.

7. En zij heeft gezegd : Laat mij toch
oplezen, en [aren] bij de garven verza-
melen, achter de maaiers. Zoo is zij

gekomen en heeft gestaan van des
morgens af tot nu toe; nu is haar te

huis blijven weinig.

8. Toen zeide Bóaz tot Ruth: Hoort
gij niet, mijne dochter? Ga niet, om in
een ander veld op te lezen ; ook zult

gij van hier niet weggaan, maar hier
zult gij u houden bij mijne maagden.

9. Uwe oogen zullen zijn op dit veld,

dat zij maaien zullen, en gij zult achter
haarlieden gaan; heb ik den jongens
niet geboden, dat men u niet aanroere ?

Als u dorst, zoo ga tot de vaten, en
drink van hetgene de jongens zullen
geschept hebben.

10. Toen viel zij op haar aangezicht,
en boog zich ter aarde, en zij zeide tot

hem : Waarom heb ik genade gevonden
in uwe oogen, dat gij acht op mij slaat,

daar ik eene vreemde ben?
11. En Bóaz antwoordde en zeide tot

haar: Het is mij wel aangezegd, alles,

wat gij bij uwe schoonmoeder gedaan
hebt, na den dood uws mans, en hebt
uwen vader en uwe moeder, en het
land uwer geboorte verlaten, en zijt

henengegaan tot een volk, dat gij van
tevoren niet kendet.

12. De HEERE vergelde u uwe daad,

en uw loon zij volkomen, van den
HEERE, den God Israels, onder wiens
vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht

te nemen.
13. En zij zeide: Laat mij genade

vinden in uwe oogen, mijn heere, dewijl

gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar
het hart van uwe dienstmaagd gespro-

ken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk

eene uwer dienstmaagden.

14. Als het nu etenstijd was, zeide

Bóaz tot haar: Kom hier bij, en eet van
het brood, en doop uwe bete in den
azijn. Zoo zat zij neder aan de zijde

van de maaiers, en hij langde haar
geroost [Jcoren], en zij at, en werd ver-

zadigd, en hield over.

15. Als zij nu opstond, om op te lezen,

zoo gebood Bóaz zijnen jongens, zeg-

gende: Laat ze ook tusschen de garven
oplezen, en beschaamt ze niet.

16. Ja laat ook allengskens van de
handvollen voor haar wat vallen, en
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laat het liggen, dat zij het opleze, en
bestraft ze niet.

17. Alzoo las zij op in dat veld, tot

aar den avond; en zij sloeg uit wat zij

opgelezen had, en het was omtrent eene
É'pha gerst.

18. En zij nam het op, en kwam in

de stad ; en hare schoonmoeder zag wat
zij opgelezen had; ook bracht zij te

voorschijn, en gaf haar, wat zij van
hare verzadiging overgehouden had.

19. Toen zeide hare schoonmoeder
tot haar : Waar hebt gij heden opgelezen,

en waar hebt gij gearbeid? Gezegend
zij, die acht op u geslagen heeft. En zij

verhaalde hare schoonmoeder, bij wien
zij gearbeid had, en zeide: De naam
des mans, bij welken ik heden gearbeid
heb, is Bóaz.

20. Toen zeide Naomi tot hare schoon-
dochter: Gezegend zij hij den HEERE,
die zijne weldadigheid niet heeft nage-
laten aan de levenden en aan de dooden.
Voorts zeide Naomi tot haar: Die man
3s ons een nabestaande, hij is een van
onze lossers.

21. En Ruth, de Móabietische, zeide:

Ook, omdat hij tot mij gezegd heeft:

Gij zult u houden bij de jongens, die

ik heb, totdat zij den ganschen oogst,

dien ik heb, zullen hebben voleindigd.

22. En Naomi zeide tot hare schoon-
dochter Ruth : Het is goed, mijne
dochter, dat gy met zijne maagden
uitgaat, opdat zij u niet lastig vallen
in een ander veld.

28. Alzoo hield zij zich bij de maagden
van Bóaz, om op te lezen, totdat de
gersteoogst en tarweoogst voleindigd
waren; en zij bleef bij hare schoon-
moeder.

HET III KAPITTEL.

.Cjn Naomi, hare schoonmoeder, zeide
tot haar: Mijne dochter, zoude ik u
geene rust zoeken, dat het u welga?

2. Nu dan, is niet Bóaz, met wiens
maagden gij geweest zijt, [van] onze
bloed vriendschap? Zie, hij zal dezen
nacht gerst op den dorschvloer wannen.

3. Zoo baad u, en zalf u, en doe uwe
kleederen aan, en ga af naar den
dorschvloer; [maar] maak u den man
niet bekend, totdat hij geëindigd zal

hebben te eten en te drinken.

4. En het zal geschieden, als hij

nederligt, dat gij de plaats zult merken,
waar hij zal nedergelegen zijn; ga dan
in, en sla zijn voetdeksel op, en leg u;
zoo zal hij u te kennen geven, wat gij

doen zult.

5. En zij zeide tot haar: Al wat gij

[tot mij] zegt, zal ik doen.
6. Alzoo ging zij af naar den dorsch-

vloer, en deed naar alles, wat hare
schoonmoeder haar geboden had.

7. Als nu Bóaz gegeten en gedronken
had, en zijn hart vroolijk was, zoo
kwam hij om neder te liggen aan het
uiterste van een [koren]hoop. Daarna
kwam zij stillekens in, en sloeg zijn

voetdeksel op, en leide zich.

8. En het geschiedde ter middernacht,
dat die man verschrikte, en om zich
greep, en zie, eene vrouw lag aan zijn
voetdeksel.

9. En hij zeide: Wie zijt gij? En zij

zeide: Ik ben Ruth, uwe dienstmaagd
;

breid dan uwen vleugel uit over uwe
dienstmaagd, want gij zijt de losser.

10. En hij zeide: Gezegend zijt gij

den HEERE, mijne dochter; gij hebt
deze uwe laatste weldadigheid beter
gemaakt dan de eerste, dewijl gij geene
jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm
of rijk.

11. En nu, mijne dochter, vrees niet;
al wat gij gezegd hebt, zal ik udoen:
want de gansche stad mijns volks weet,
dat gij eene deugdelijke vrouw zijt.

12. Nu dan, wel is waar, dat ik een
losser ben ; maar er is nog een losser,

nader dan ik.

13. Blijf dezen nacht over; voorts in
den morgen zal het geschieden, indien
hij u lost, goed, laat hem lossen; maar
indien het hem niet lust u te lossen,
zoo zal ik u lossen, [zoo ivaarachtig als]

de HEERE leeft; leg u neder tot den
morgen toe.

14. Alzoo lag zij neder aan zijn

voetdeksel tot den morgen toe; en zij

stond op, eer dat een den ander ken-
nen kon; want hij zeide: Het worde
niet bekend, dat eene vrouw op den
dorschvloer gekomen is.

15. Voorts zeide hij : Lang den sluier,

die op u is, en houd dien ; en zij hield
hem; en hij mat zes [maten] gerst, en
leide ze op haar; daarna ging hij la
de stad.
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16. Zij nu kwam tot hare schoon-
moeder, dewelke zeide: Wie zyt gij,

mijne dochter? En zij verhaalde haar
alles, wat die man haar gedaan had

17. Ook zeide zij: Deze zes [maten]

gerst heeft hij mij gegeven; want h'j

zeide [tot mij]: Kom niet ledig tot uwe
schoonmoeder.

18. Toen zeide zij: Zit [stille], mijne
dochter, totdat gij weet, hoe de zaak
zal vallen; want die man zal niet rus-

ten, tenzij dat hij heden deze zaak
voleind hebbe.

HET IV KAPITTEL.

Xjn Bóaz ging op in de poorte, en zette

zich aldaar; en zie, de losser, van wel-

ken Bóaz gesproken had, ging voorbij
;

zoo zeide hij : Wijk herwaarts, zet u
hier, gij, zulk een. En hij week der-

waarts, en zette zich.

2. En hij nam tien mannen van de
oudsten der stad, en zeide: Zet u hier.

En zij zetten zich.

3. Toen zeide hij tot dien losser: Het
stuk lands, dat van onzen broeder Elimé-
lech was, heeft Naomi, die uit der Móa-
bieien land wedergekomen is, verkocht;

4. En ik heb gezegd : Ik zal het [voor]

uw oor openbaren, zeggende : Aanvaard
het in tegenwoordigheid der inwoners,
*en in tegenwoordigheid -der oudsten
mijns volks; zoo gij 'het zult lossen,

los het; en zoo men het ook niet zoude
lossen, verklaar het mij, dat ik het
wete; want er is niemand, behalve gij,

die het losse, en ik na u. Toen zeide

hij: Ik -Aal het lossen.

5. Maar Bóaz zeide: Ten dage, als

gij het land aanvaardt van de hand van
Naomi, zoo zult gij het ook aanvaar-
den van Ruth, de Móabietische, de huis-

vrouwe des verstorvenen, om den naam
des verstorvenen te verwekken over
zijn erfdeel.

6. Toen zeide die losser: Ik zal het
voor mij niet kunnen lossen, opdat ik

mijn erfdeel niet misschien verderve;
los gy mijne lossing voor u, want ik

zal niet kunnen lossen.

7. «Nu was dit van ouds [eene ge-

woonheid] in Israël, bij de lossing en
by de verwisseling, om de gansche zaak
te bevestigen, zoo trok de man zijnen
schoen uit, en gaf dien aan zijnen

naaste; en dit was tot een getuigenis
in Israël. a Deut. 25: 7-

8. Zoo zeide deze losser tot Bóaz :

Aanvaard gij het voor u; en hij trok
zjjnen schoen uit.

9. Toen zeide Bóaz tot de oudsten
en al het volk: Gijlieden zijt heden ge-

tuigen, dat ik aanvaard heb alles, wat
van Elimélech geweest is, en alles, wat
van Chiljon en Machlon geweest is, van
de hand van Naomi.

10. Daartoe aanvaarde ik mij ook
Ruth, de Móabietische, de huisvrouwe
van Machlon, tot een vrouwe, om den
naam des verstorvenen over zijn erf-

deel te verwekken, opdat de naam des
verstorvenen niet worde uitgeroeid van
zijne broederen, en van de poorte zij-

ner plaatse; gijlieden zijt heden getuigen.
11. Al het volk, dat in de poorte was,

mitsgaders de oudsten, zeiden: Wij zijn

getuigen ; de HEERE make deze vrou-
we, die in uw huis komt, als «Rachel
en als Léa, die beiden het huis van
Israel gebouwd hebben; en handel
kloekelijk in Ephratha, en maak [müewj
naam vermaard in Bethlehem.

a Gen. 29: 32, enz,; 30 : 24, 25; 35: 17, 18.

12. En uw huis zij, als het huis van
aPérez (dien Thamar aan Juda baarde),

van het zaad, da,t de HEERE u geven
zal uit deze jonge vrouw.

a Gen. 38 : 29. 1 Kron. 2 : 4. Matth. 1 : 3.

13. Alzoo nam Bóaz Ruth, en zy
werd hem ter vrouwe, en hij ging tot

haar in; en de HEERE gaf haar, dat.

zij zwanger werd en eenen zoon baarde.
14. Toen zeiden de vrouwen tot Na-

omi : Geloofd zij de HEERE, die niet

heeft nagelaten u heden eenen losser

te geven; en zijn naam worde ver-

maard in Israël.

15. Die zal u zijn tot eenen verkwik-
ker der ziele, en om uwen ouderdom
te onderhouden ; want uwe schoon-
dochter, die u liefheeft, heeft hem ge-

baard, dewelke u beter is dan zeven
zonen.

16. En Naomi nam dat kind, en zette

het op haren schoot, en werd zijner

voedster.

17. En de gebuurvrouwen gaven hem
eenen naam, zeggende: Aan Naomi is.

een zoon geboren; en zij noemden zij-

nen naam O'bed : deze is de vader van
I'sai, Davids vader.
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18. Dit nu zijn de geboorten van
Pérez: aPérez gewon Hézron;

a 1 Kron. 2 : 5. Matth. 1 : 3.

19. En Hézron gewon Ram;enEani
gewon Amminadab;

20. En Amminadab gewon Nahés-
son; en Nahésson gewon Salma;

21. En Salmon gewon Bóaz; en Bóaz
gewon O'bed;

22. En O'bed gewon I'saï; en I'saï

gewon David.

^

>»v-<w V — --^??^,

HET EERSTE BOEK

VAN

SAMUEL.

HET I KAPITTEL.

Jcjr was een man van Ramathaïm-
Zophim, van het gebergte Ephraïms,
wiens naam was «E'lkana, een zoon
van Jerócham, den zoon van E'lihii,

den zoon van Tóchu, den zoon van
Zuph, een E'phrathiet.

a 1 Kron. 6: 26, 27.

2. En hij had twee vrouwen ; de naam
van de ééne was Hanna, en de naam
van de andere was Peninna. Penïnna
nu had kinderen, maar Hanna had
geene kinderen.

3. «Deze man nu ging opwaarts uit

zyne stad van jaar tot jaar, om te aan-
bidden, en om te offeren den HEERE
der heirscharen te Silo; en aldaar wa-
ren priesters des HEEREN Hóphni en
Pinehas, de twee zonen van E'li.

aEx. 23: 14. Deut. 16: 16.

4. En het geschiedde op dien dag,
als E'lkana offerde, zoo gaf hij aan
Peninna, zijne huisvrouwe, en aan alle

hare zonen en hare dochteren, deelen.

5. Maar aan Hanna gaf hij een aan-
zienlijk deel, want hij had Hanna lief;

doch de HEERE had hare baarmoeder
toegesloten.

6. En hare tegenpartijdige tergde ze
ook met terging, om haar te vergram-
men, omdat de HEERE hare baarmoe-
der toegesloten had.

7. En alzoo deed hij jaar op jaar;
van dat zij opging tot het huis des
HEEREN, zoo tergde zij haar alzoo;
daarom weende zij, en at niet.

8. Toen zeide E'lkana, haar man :

Hanna, waarom weent gij ? en waar-
om eet gij niet? en waarom is uw
hart kwalijk gesteld? «Ben ik u niet

beter dan tien zonen? « Ruth. 4: 15.

9. Toen stond Hanna op, nadat [hij]

gegeten en nadat [Mj] gedronken had
te Silo. (En E'li, de priester, zat op
eenen stoel bij eenen post van den tem-
pel des HEEREN.)

10. Zij dan van ziele bitterlijk be-

droefd zijnde, zoo bad zij tot den HEE-
RE, en zij weende zeer.

11. En zij beloofde eene gelofte, en
zeide : HEERE der heirscharen, zoo Gij

eenmaal de ellende uwer dienstmaagd
aanziet, en mijner gedenkt, en uwe
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dienstmaagd niet vergeet, maar geeft

aan uwe dienstmaagd een mannelijk
zaad, zoo zal ik dat den HEERE geven
alle de dagen zijns levens, en er «zal

geen scheermes op zijn hoofd komen.
a Eicht. 13: 5.

12. Het geschiedde nu, als zij gesta-

dig bleef biddende voor het aangezich-

te des HEEREN, zoo gaf E'U acht op
haren mond.

13. Want Hanna sprak in haar hart
;

alleenlijk roerden zich hare lippen,

maar hare stemme werd niet gehoord
;

daarom hield E'li haar voor dronken.
14. En E'li zeide tot haar; Hoelang

zult gij u dronken aanstellen? Doe
uwen wijn van u.

15. Doch Hanna antwoordde en zei-

de: Neen, mijn heere, ik ben eene
vrouw, bezwaard van geest; ik heb
noch wijn noch sterken drank gedron-

ken; maar ik heb «mijne ziele uitgego-

ten voor het aangezichte des HEEREN.
a Ps. 62: 9.

16. Acht toch uwe dienstmaagd niet

voor eene dochter Bélials; want ik heb
tot nu toe gesproken uit de veelheid

mijner gedachten en mijns verdriets.

17. Toen antwoordde E'li en zeide :

Ga henen in vrede; en de God Israels

zal uwe bede geven, die gij van Hem
gebeden hebt.

18. En zij zeide- Laat uwe dienst-

maagd genade vinden in uwe oogen.

Alzoo ging die vrouw haars weegs ; en
zij at, en haar aangezicht was haar
[zoodanig] niet meer.

19. En zij stonden des morgens vroeg
op, en zij aanbaden voor het aange-
zichte des HEEREN, en zij keerden
weder, en kwamen tot hun huis te

Rama. En E'lkana bekende zijne huis-

vrouwe Hanna, en de HEERE gedacht
aan haar.

20. En het geschiedde na verloop van
dagen, dat Hanna bevrucht werd, en
baarde eenen zoon, en zij noemde zij-

nen naam Samuel: Want [zeide zij] ik

heb hem van den HEERE gebeden.
21. En die man, E'lkana, toog op met

zijn gansche huis, om den HEERE te

offeren het jaarlijksche offer, en zijne

gelofte.

22. Doch Hanna toog niet op, maar
zij zeide tot haren man: Als de jongen
gespeend is, dan zal ik hem brengen.

dat hij voor het aangezichte des HEE-
REN verschijne, en blyve daar tot in
eeuwigheid.

23. En E'lkana, haar man, zeide tot
haar : Doe wat goed is in uwe oogen,
blijf totdat gij hem zult gespeend heb-
ben; de HEERE bevestige maar zijn

woord. Alzoo bleef de vrouwe, en
zoogde haren zoon, totdat zij hem
speende.

24. «Daarna, als zy hem gespeend
had, bracht zij hem met zich opwaarts,

'

met drie varren, en ééne E'pha meels,
en eene flesch met wijn ; en zij bracht
hem in het huis des HEEREN te Silo

;

en het jongsken was [zeer] jong.
a Luc. 2: 41.

25. En zij slachtten eenen var. Alzoo
brachten zij het kind tot E'li.

26. En zij zeide : Och mijn heere,

[zoo ivaarachtig als] uwe ziele leeft, mijn
heere, ik ben die vrouw, die hier by u
stond, om den HEERE te bidden.

27. Ik bad om dit kind, en de HEE-
RE heeft mij mijne bede gegeven, die

ik van Hem gebeden heb.

28. Daarom heb ik hem ook den
HEERE overgegeven alle de dagen, die

hij wezen zal; hij is van den HEERE
gebeden. En hij bad aldaar den HEERE
aan.

HET II KAPITTEL.

Xoen bad Hanna en zeide: «Mijn hart
springt op van vreugde in den HEERE;
mijn hoorn is verhoogd in den HEERE;
mijn mond is wijd opengedaan over
mijne vijanden; want ik verheug mij

in uw heil. « Luc. i : 46,

2. Er is niemand heihg, gelijk de
HEERE: want «er is niemand dan Gy,
en er is geen rotssteen, gelijk onze God.

a Deut. 3 : 24. Ps. 86 : 8.

3. Maakt het niet te veel, dat gij

hooge, hooge zoudt spreken, dat iets

hards uit uwen mond zoude gaan ; want
de HEERE is een God der wetenschap-
pen, en zijne daden zijn recht gedaan.

4. De boog der sterken is gebroken;
en die struikelden, zijn met sterkte

omgord.
5. Die «verzadigd waren, hebben zich

verhuurd om brood, en die hongerig
waren, zijn het niet meer; totdat de
onvruchtbare zeven heeft gebaard, en
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die vele kinderen had, krachteloos is

geworden. a Ps. 34 : ii,

Klgld. 5 : 6. Luc. 1 : 53.

6. De «HEERE doodt en maakt levend;

Hij doet ter helle nederdalen, en Hij

doet [weder] opkomen, a Deut. 32: 39.

Ezech. 37 : 11, 12, enz.

7. De' HEERE maakt arm, en maakt
rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

8. «Hij verheft den geringe uit het

stof, [en] den nooddruftige verhoogt Hij

uit den drek, om te doen zitten bij de
vorsten, dat Hij ze den stoel der eere

doe beërven ; ^want de grondvesten des
aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft

de wereld daarop gezet, a Job 36: 15.

Ps. 113 : 7, 8. Luc. 1 : 52.

b Ps. 24: 2; 102: 26; 104 'p.

9. Hij zal de voeten zijner gunstge-

nooten bewaren, maar de goddeloozen
zullen zwijgen in duisternisse; want
een man vermag niet door kracht.

10. Die met den HEERE twisten,

zullen verpletterd worden. «Hij zal in

den hemel over hen donderen. De HEE-
RE zal de einden der aarde richten, en
zal zijnen ^Koning sterkte geven, en
den hoorn zijns. Gezalfden verhoogen.

a 1 Sam. 7: 10. ö Ps. 2: 6; 89: 25.

11. Daarna ging E'lkana naarRama
in zijn huis; maar de jongeling was den
HEERE dienende voor het aanschijn
van den priester E'li.

12. Doch de zonen van E'li waren
kinderen Bélials; zij kenden den HEE-
RE niet.

13. Want de wijze dier priesteren
met den volke was, dat, [wanneer]
iemand eene offerande offerde, des pries-

ters jongen kwam, terwijl het vleesch
kookte, met een drietandigen krauwel
in zijne hand,

14. En sloeg in de teile, of in den
ketel, of in de pan, of in den pot; al

wat de krauwel optrok, dat nam de
priester voor zich. Alzoo deden zij aan
alle de Israëlieten, die daar te Silo

kwamen.
15. Ook eer zij het vet aanstaken,

kwam des priesters jongen, en zeide
tot den man, die offerde: Geef dat
vleesch om te braden voor den priester;

want hij zal geen gekookt vleesch van
u nemen, maar rauw.

16. Wanneer nu die man tot hem
zeide: Zij zullen dat vet als heden

ganschelijk aansteken, zoo neem dan
voor u, gelijk als het uwe ziele lusten
zal; zoo zeide hij tot hem: Nu zult gij

het immers geven, en zoo niet, ik zal
het met geweld nemen.

17. Alzoo was de zonde dezer jonge-
lingen zeer groot voor het aangezichte
des HEEEEN; want de lieden veracht-
ten het spijsoffer des HEEREN.

18. Doch Samuel diende voor het
aangezichte des HEEREN, zijnde een
jongeling, omgord met den linnen lijf-

rok.

19. En zijne moeder maakte hem
eenen kleinen rok, en bracht hem dien
van jaar tot jaar, als zij opkwam met
haren man, om het jaarlijksche offer

te offeren.

20. En E'li zegende E'lkana en zijne
huisvrouwe, en zeide : De HEERE geve
u zaad uit deze vrouwe voor de bede,
die zij den HEERE afgebeden heeft.
En zij gingen naar zijne plaats.

21. Want de HEERE bezocht Hanna,
en zij werd bevrucht, en baarde drie

zonen en twee dochteren; en de jon-
geling Samuel werd groot bij den
HEERE.

22. Doch E'li was zeer oud, en hoorde
al wat zijne zonen aan gansch Israël

deden, en dat zij sliepen bij de vrouwen,
die met hoopen samenkwamen aan de
deur van de Teute der samenkomst.

23. En hij zeide tot hen: Waarom
doet gij al zulke dingen, dat ik deze
uwe booze stukken hoore van dit gan-
sche volk?

24. Niet [alzoo], mijne zonen ; want
dit is geen gued gerucht, dat ik hoore

;

gij maakt, dat het volk des HEEREN
overtreedt.

25. Wanneer een mensch tegen een
mensch zondigt, zoo zullen de Goden
hem oordeelen; maar wanneer een
mensch tegen den HEERE zondigt, wie
zal voor hem bidden ? Doch zij hoorden
de stemme huns vaders niet, want de
HEERE wilde ze dooden.

26. «En dejongeling Samuel nam toe,

en werd groot en aangenaam, beide

bij den HEERE en ook bij de menschen.
a Luc. 2: 52.

27. En er kwam een man Gods tot

E'h, en zeide tot hem: Zoo zegt de
HEERE: Heb Ik Mij niet klaarlijk ge-

openbaard den huize uws vaders, «toen
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zij in Egypte waren, in het huis van
PharaÖ? a Hand. 7:25, enz.

28. En Ik heb hem uit alle stammen
Israels Mij ten priester verkoren, om
te offeren op mijn altaar, om het reuk-

werk aan te steken, om den E'phod
voor mijn aangezichte te dragen; en

«heb aan het huis uws vaders gegeven
alle de vuurofferen van" de kinderen
Israels. . a Lev. 10 : 14.

29. Waarom slaat gijlieden «achteruit

tegen mijn slachtoffer en tegen mijn
spijsoffer, hetwelk Ik geboden heb [in]

de woning; en eert uwe zonen meer
dan Mij, dat gijlieden u mest van het

voornaamste van alle spijsofferen van
mijn volk Israël? a Deut. 32: 15.

30. Daarom spreekt de HEERE, de

God Israels: Ik had wel klaarlijk ge-

zegd: Uw «huis en uws vaders huis

zouden voor mijn aangezichte wandelen
tot in eeuwigheid; maar nu spreekt de

HEERE: Dat zij verre van Mij. Want
die Mij eeren, zal Ik eeren, maar die

Mij versmaden, zullen licht geacht
worden. a Ex. 28 : 43 ; 29 : 9.

31: Zie, de dagen komen, dat Ik uwen
arm zal afbouwen, en den arm van uws
vaders huis, dat er geen oud man in

uwen huize wezen zal.

32. En gij zult aanschouwen de be-

nauwdheid der woninge [Gods], in plaats

van al het goede, dat Hij Israël zoude
gedaan hebben; en er zal te geenen
dage een oud man in uwen huize zijn.

33. Doch de man, dien Ik u niet zal

tiitroeien van mijn altaar, zoude zijn

om uwe oogen te verteren, en om uwe
ziele te bedroeven; en al de menigte
uws huizes zal sterven, mannen gewor-
den zijnde.

34. Dit nu zal u een teeken zijn,

hetwelk over uwe beide zonen, over
Hóphni en Pinehas, komen zal: op
éénen dag zullen zij beiden sterven.

35. En Ik zal Mij eenen getrouwen
priester verwekken; die zal doen, gelijk

als in mijn hart en in mijne ziele zijn

zal. Dien zal Ik een bestendig huis

bouwen, en hij zal altijd voor het aan-

gezichte mijns gezalfden wandelen.
36. En het zal geschieden, dat al wie

van uwen huize zal overig zijn, zal

komen, om zich voor hem neder te

buigen voor een stuksken gelds en eene
bolle broods, en zal zeggen : Neem mij

toch aan tot eenige priesterlijke be-
diening, dat ik eene bete broods moge
eten.

HET III KAPITTEL.

rjn de jongeling Samuel diende den
HEERE voor het aangezicht van E'li;

en het woord des HEEREN was *duur
in die dagen, er was geen openbaar
gezicht.

2. En het geschiedde te dien dage,
als E'li op zijne plaatse uederlag (en

«zijne oogen begonnen donker te worden
dat hij niet zien kon), a i Sam. 4: 15.

3. En Samuel zich ook nedergelegd
had, eer de lampe Gods uitgedaan werd,
in den tempel des'^HEEREN, waar de
Arke Gods was,

4. Dat de HEERE Samuel riep ; en hy
zeide: Zie, [hier] ben ik.

5. En hij liep tot E'h en zeide: Zie,

[hier] ben ik, want gij hebt mij geroe-

pen. Doch hij zeide : Ik heb niet geroepen
keer weder, leg u neder. En hij ging
henen en leide zich neder.

6. Toen riep de HEERE Samuel
wederom; en Samuel stond op, en ging
tot Eli, en zeide : Zie, [hier] ben ik, want
gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide '. Ik
heb niet geroepen, mijn zoon, keer we-
der, leg u neder.

7. Doch Samuel kende den HEERE
nog niet, en het woord des HEEREN
was aan hem nog niet geopenbaard.

8. Toen riep de HEERE Samuel we-
derom, ten derden male; en hij stond
op, en ging tot Éli, en zeide : Zie, [hier]

ben ik, want gij hebt mij geroepen.

Toen verstond E'li, dat de HEERE den
jongeling riep.

9. Daarom zeide Éh tot Samuel: Ga
henen, leg u neder, en het zal geschie-

den, zoo Hij u roept, zoo zult gij zeggen:
Spreek, HEERE, want uw knecht hoort.

Toen ging Samuel henen en leide zich

aan zijne plaatse.

10. Toen kwam de HEERE, en stel-

de zich daar, en riep gelijk de andere
malen: Samuel, Samuel! En Samuel
zeide: Spreek, want uw knecht hoort.

11. En de HEERE zeide tot Samuel:

« De Staten-overz. heeft dierbaar, hetwelk
thans niet meer in den zin van schaarsch
of zeldzaam gebruikt wordt.
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Zie, Ik doe een ding in Israel, dat al

wie het hooren zal, [dien] «zullen zijne

beide ooren klinken. a 2 Kon. 21 : 12.

Jer. 19: 3.

12. Te dienzelven dage zal Ik ver-

wekken over E'li alles, wat «Ik tegen
• zijn huis gesproken heb; Ik zal het
beginnen en voleinden, ai Sam. 2: 31.

13. Want Ik heb hem te kennen ge-

geven, dat Ik zijn huis richten zal tot

in eeuwigheid, om der ongerechtigheids
wille, die hij geweten heeft; want [afe]

zijne zonen zich hebben vervloekt ge-

maakt, zoo heeft hij ze niet eens zuur
aangezien.

14. Daarom dan heb Ik den huize van
E'li gezworen : Zoo de ongerechtigheid

van het huis van E'li tot in eeuwig-

heid zal verzoend worden, door slacht-

offer of door spijsoffer!

15. Samuel nu lag tot aan den mor-
gen; toen deed hij de deuren van het

huis des HEEREN open ; doch Samuel
vreesde dit gezicht aan E'li te kennen
te geven.

16. Toen riep E'li Samuel, en zeide:

Mijn zoon Samuel. Hij dan zeide: Zie,

[hier] ben ik.

17. En hij zeide: Wat is het vs^oord,

dat Hij tot u gesproken heeft? Verberg
het toch niet voor mij. God doe u zoo
en zoo doe Hij daartoe, indien gy een
woord voor mij verbergt van alle

de woorden, die Hij tot u gesproken
heeft!

18. Toen gaf hem Samuel te kennen
alle die woorden, en verborgde [ze] voor
hem niet. En hij zeide: Hij is de
HEERE, Hij doe wat goed is in zijne

oogen.
19. Samuel nu werd groot; en de

HEERE was met hem, en liet niet één
van alle zijne woorden op de aarde
vallen.

20. En gansch Israël, van Dan tot
Berséba toe, bekende, dat Samuel be-

vestigd was tot eenen profeet des
HEEREN.

21. En de HEERE voer voort te ver-

schijnen te Silo; want de HEERE open-
baarde zich aan Samuel te Silo door
het woord des HEEREN.

HET IV KAPITTEL,

rjn het woord van S.amuël geschiedde

aan gansch 'Israël. En Israël toog uit
den Philistijnen te gemoet ten strijde, en
[zij] legerden zich by E'ben-Haë'zer, maar
de Philistijnen legerden zich bij A'phek.

2. En de Phihstijnen stelden zich in
slagorde, om Israël te ontmoeten; en
als zich de strijd uitspreidde, zoo werd
Israël voor der Philistijnen aangezicht
geslagen; want zij sloegen in de slag-
orde in het veld omtrent vier duizend
man.

3. Als het volk [tvederom] in het leger
gekomen was, zoo zeiden de oudsten
van Israël: Waarom heeft ons de
HEERE heden geslagen voor het aan-
gezicht der Philistijnen? Laat ons van
Silo tot ons nemen de Arke des ver-
bonds des HEEREN, en laat die in het
midden van ons komen, opdat zij ons
verlosse

.
van de hand onzer vijanden.

4. Het volk dan zond naar Silo, en
men bracht van daar de Arke des ver-
bonds des HEEREN der heirscharen,
die «tusschen de Cherubim woont; en
de twee zonen van E'li, Hóphni en Pi-
nehas, waren daar met de Arke des ver-
bonds Gods. « 2 Sam. 6: 2. Ps. 80: 2; 99:1.

5. En het geschiedde als de Arke des
verbonds des HEEREN in het leger
kwam, zoo juichte gansch Israël met
een groot gejuich, alzoo dat de aarde
dreunde.

6. Als nu de Philistijnen de stemme
van het juichen hoorden, zoo zeiden
zij : Wat is de stemme van dit groote
juichen in het leger der Hebreen ? Toen
vernamen zij, dat de Arke des HEEREN
in het leger gekomen was.

7. Daarom vreesden de Philistijnen;
want zij zeiden: God is in het leger
gekomen. En zeiden: Wee ons; want
diergelijke is gisteren [noch] eergisteren
niet geschied.

8. Wee ons; wie zal ons redden uit
de hand van deze heerlijke Goden? Dit
zijn diezelfde Goden, die de Egypteuaars
met alle plagen geplaagd hebben, bij de
woestijn.

9. Zijt sterk, en weest mannen, gy
Philistijnen, opdat gij de Hebreen niet
misschien dient, «gelijk als zij ulieden
gediend hebben; zoo weest mannen, en
strijdt. a Eicht. 13: 1.

10. Toen streden de Philistijnen, en
Israël werd geslagen, en [sij] vloden een
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iegelijk in zijne tenten; en er geschiedde
eene zeer groote nederlaag, zoodat er

van Israël vielen dertig duizend [man]
voetvolks.

11. En «de Arke Gods werd geno-
men, en de twee zonen van E'li,

Hóphni en Pinehas, stierven.

a 1 Sam. 2: 32, 34. Ps. 78: 61.

12. Toen liep er een Benjaminiet uit

de slagorde, en kwam te Silo denzelfden
dag; en zijne kleederen waren ge-

scheurd, ener «was aarde op zijn hoofd.
a Joz. 7: 6.

13. En als hij kwam, zie, zoo zat Éli

op eenen stoel aan de zijde des wegs,
uitziende; want zijn hart was sidderen-

de vanwege' de Arke Gods. Als die man
kwam, om [siilks] te verkondigen in

de stad, toen schreeuwde de gansche
stad.

14. En alsÉ'li de stemme des geroeps
hoorde, zoo zeide hij : Wat is de stemme
dezer beroerte ? Toen haastte zich die

man, en hij kwam, en boodschapte het
É'li.

15. tÉ'li nu was een man van acht en
negentig jaren, en zijne oogen stonden
astijf, dat hij niet zien kon.)

a 1 Sam. 3: 2.

16. En die man zeide tot Éli : Ik ben
het, die uit de slagorde kom, en ik ben
heden uit de slagorde gevloden. Hij

dan zeide; Wat is er geschied, mijn
zoon?

17. Toen antwoordde hij, die de bood-
schap bracht, en zeide: Israël is ge-

vloden voor het aangezicht der Phili-

stijnen, en er is ook eene groote neder-
laag onder het volk geschied; daaren-
boven zijn uwe twee zonen, Hóphni en
Pinehas, gestorven, en de Arke Gods is

genomen.
18. En het geschiedde, als hij van de

Arke Gods vermeldde, zoo viel hij ach-
terwaarts van den stoel af, aan de zijde

der poorte, en brak den nek, en stierf,

want de man was oud en zwaar. En hij

richtte Israël veertig jaar.

19. En zijne schoondochter, de huis-

vrouwe van Pinehas, was bevrucht, zij

zoude baren. Als deze de tijding hoorde,
dat de Arke Gods genomen was, en
haar schoonvader gestorven was, en
haar man, zoo kromde zij zich, en
baarde, want hare weeën overvielen
haar.

20. En omtrent den tijd haars ster-
vens, zoo spraken de vrouwen, die bü
haar stonden : Vrees niet, want gij hebt
eenen zoon gebaard. Doch zij antwoord-
de niet, en nam het niet ter harte.

21. En zij noemde het jongskenl'ca-
bod, zeggende: De eere is weggevoerd
uit Israël ; omdat de Arke Gods gevan-
kelijk weggevoerd was, en om haars
schoonvaders en haars mans wille.

22. En zeide : De eere is gevankelijk
weggevoerd uit Israël, want de Arke
Gods is genomen.

HET V KAPITTEL.

De Philistijnen nu namen de Arke Gods
en zij brachten ze van E'ben-Haëzer
naar Asdod.

2. En de Philistijnen namen de Arke
Gods, en zij brachten ze in het huis van
Dagon, en stelden ze bi| Dagon.

3. Maar als die van Asdod des an-
deren daags vroeg opstonden, zie, zoo
was Dagon op zijn aangezicht ter aarde
gevallen voor de Arke des HEEREN.
En zij namen Dagon en zetten hem
weder op zijne plaats.

3. Toen zij nu des anderen daags des
morgens vroeg opstonden, zie, Dagon
lag op zijn aangezicht ter aarde gevallen
voor de Arke des HEEREN; maar het
hoofd van Dagon, en de beide palmen
zijner handen afgehouwen, aan den
dorpel; alleenlijk was Dagon daarop
overig gebleven.

5. Daarom treden de priesters van
Dagon, en allen, die in het huis van
Dagon komen, niet op den dorpel van
Dagon te A'sdod, tot op dezen dag.

6. Doch de hand des HEEREN was
zwaar over die van A'sdod, en ver-

woestte ze; en Hij sloeg ze met spenen,
aA'sdod en zijne landpalen.

a Ps. 78 : 66.

7. Toen nu de mannen te A'sdod
zagen, dat het alzoo [toeging], zoo zeiden
zij: Dat de Arke des Gods van Israël

bij ons niet blijve, want zijne hand is

hard over ons, en over Dagon, onzen
god.

8. Daarom zonden zij henen, en ver-

zamelden tot zich alle de vorsten der
Philistijnen, en zij zeiden: Wat zullen

wij met de Arke des Gods van Israël

doen? En die zeiden: Dat de Arke des
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Gods van Israël rondom Gath ga. Alzoo
droegen zij de Arke des Gods van Israël

rondom.
9. En het geschiedde, nadat zij die

hadden rondom gedragen, zoo was de
hand des HEEREN tegen die stad met
eene zeer groote kwelling; want Hij

sloeg de lieden dier stad van den kleine

tot den groote, en zij hadden spenen
in de verborgene plaatsen.

10. Toen zonden zij de Arke Gods
naar E'kron ; maar het geschiedde, als

de Arke Gods te E'kron kwam, zoo
riepen die van E'kron, zeggende: Zij

hebben de Arke des Gods van Israël

tot mij rondom gebracht, om mij en
mijn volk te dooden.

11. En zij zonden henen, en verga-

derden alle de vorsten der Philistijnen,

en zeiden: Zendt de Arke des Gods van
Israël henen, dat zij wederkeere tot

hare plaatse, opda-t zij mij en mijn volk
niet doode ; want er was eene doodelijke

kwelling in de gansche stad, [en] de
hand Gods was daar zeer^zwaar.

12. En de menschen, die niet stierven,

werden geslagen met spenen, zoodat
het geschrei der stad opklom naar den
hemel.

HET VI KAPITTEL.

Als nu de Arke des HEEREX zeven
maanden in het land der Philistijnen

geweest was,
2. Zoo riepen de Philistijnen de pries-

ters en de waarzeggers, zeggende : Wat
zullen wij met de Arke des HEEREN
doen? Laat ons weten, waarmede wij
ze aan hare plaatse zenden zullen.

• 3. Zij dan zeiden : Indien gij de Arke
des Gods van Israël wegzendt, zendt
ze niet ledig weg, maar betaalt Hem
ganschelijk een schuldoffer. Dan zult

gij genezen worden, en ulieden zal

bekend worden, waarom zijne hand van
u niet afwijkt.

4. Toen zeiden zij : AVelk is dat schuld-
offer, dat wij hem betalen zullen? En
zij zeiden: Vijf gouden spenen en vijf

gouden muizen, naar het getal van de
vorsten der Philistijnen; want het is

éénerlei plaag over u allen en over uwe
vorsten.

5. Zoo maakt dan gelijkenissen uwer
spenen, en gelijkenissen uwer-muizen,

die het land verderven, en geeft den
God Israels de eere; misschien zal Hij
zijne hand verlichten van over ulieden,
en van over uwen god, en van over
uw land.

6. Waarom toch zoudt gijlieden uw
hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars
en Pharaö hun hart verzwaard hebben ?
Hebben zij niet, toen Hij [lüonderlijk]

«met hen gehandeld had, hen laten
trekken, dat zij henengingen?

a Ex. 12 : 31.

7. jSTu dan, neemt en maakt éénen
nieuv/en wagen, en twee zogende koeien,
op dewelke geenjuk gekomen is; spant
de koeien aan den wagen, en brengt
hare kalveren van achter haar weder
naar huis.

8. Neemt dan de Arke des HEEREN,
en zet ze op den wagen, en legt de
gouden kleinoodiën, die gij Hem ten
schuldoffer boeten zult, in een kofferken
aan hare zijde; en zendt ze weg, dat
zij henen ga.

9. Ziet dan toe: indien zij den weg
van hare land pale opgaat naar Béth-
Sémes, zoo heeft Hij ons dit groote
kwaad gedaan ; maar zoo niet, zoo zullen
wij weten, dat zijne hand ons niet

geraakt heeft; het is ons een toeval
geweest.

10. En die lieden deden alzoo, en
namen twee zogende koeien, en span-
den ze aan den wagen, en hare kalveren
sloten zij in huis.

11. En zij zetten de Arke des HEEREN
op den wagen, en het kofferken met
de gouden muizen en de gelijkenissen
hunner spenen.

t2. De koeien nu gingen recht in
dien weg, op den weg naar Béth-Sémes
op ééne straat. Zij gingen steeds voort,

al loeiende, en weken noch ter rechter-

noch ter linkerhand. En de vorsten der
Philistijnen gingen achter haar tot aan
de landpale van Beth-Sémes,

13. En die van Béth-Sémes maaiden
den tarweoogst in het dal; en als zij

hunne oogen ophieven, zagen zij de
Arke, en verblijdden zich, als zij [die]

zagen.
14. En de wagen kwam op den akker

van Jozua den Béth-Sémiet, en bleef

daar staande; en daar was een groote
steen. En zij kloofden het hout van

n
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den wagen, en offerden de koeien den
HEERE ten brandoffer.

15. En de Levieten namen de Arke
des HEEREN af, en het kofferken, dat

daarbij was, waar de gouden kleinoo-

dien in waren, en zetten ze op dien

grooten steen ; en die lieden van Béth-

St'mes offerden brandofferen, en skicht-

ten slachtofferen den HEERE, op dien-

zelfden dag.

16. En als de vijf vorsten der Phili-

stijnen zulks gezien hadden, zoo keerden
zij wederom deszelven daags naar
E'kron.

17. Dit nu zijn de gouden spenen,
die de PhilLstijnen aan den HEERE ten

schuldoffer geboet hebben : Voor A'sdod
ééne, voor Gaza ééne, voor A'skelon

ééne, voor Gath ééne, voor E'kron ééne;

18. Ook gouden muizen, naar het

getal van alle steden der Philistijnen,

onder de vijf vorsten, van de vaste

steden af tot aan de landvlekken; en tot

aan A'bel, den grooten \steen], op denwel-
ken zij de Arke des HEEREN nederge-

steld hadden, die tot op dezen dag is op
den akker van Jozua, den Béth-Sémiet.

19. En [de HEERE] sloeg onder die

lieden van Béth-Sémes, omdat zij in de
Arke des HEEREN gezien hadden; ja

Hij sloeg van het volk zeventig man-
nen, [en] vijftig duizend mannen. Toen
bedreef het volk rouwe, omdat de
HEERE eenen grooten slag onder het
volk geslagen had.

20. Toen zeiden de lieden van Béth-
Sémes: Wie zoude kunnen bestaan voor
het aangezichte des HEEREN, dezes
heiligen Gods? En tot wien van ons
zal Hij optrekken?

21. Zoo zonden zij boden tot de in-

woners van Kïrjath-Jearim, zeggende:
De Philistijnen hebben de Arke des
HEEREN wedergebracht; komt af,

haalt ze opwaarts tot u.

HET VII KAPITTEL.

Toen kwamen de mannen van Ki'rjath-

Jearim, en haalden de Arke des HEE-
REN op, «en zij brachten ze in het
huis van Abinadab, op den heuvel; en
zij heiligden zijnen zoon Eleazar, dat
hij de Arke des HEEREN bewaarde.

a 2 Sam. 6 : 4.

2. En het geschiedde van dien dag

af, dat de Arke [des HEEREN] te

Kirjath-Jearim bleef; en de dagen wer-
den vermenigvuldigd, en het werden
twintig jaren. En het gansche huis
Israels klaagde den HEERE achterna.

3. Toen sprak Samuel tot het gansche
huis Israels, zeggende: Indien gijlieden

u met uw gansche hart tot den HEERE
bekeert, zoo doet de vreemde goden
uit het midden van u weg; ook de
A'stharoths; en «richt uw hart tot den
HEERE, en dient Hem alleen, zoo zal

Hij u uit de hand der Philistijnen

rukken. a Deut. 6: 13; 10: 20.

Matth. 4: 10. Lnc. 4: 8.

4. De kinderen Israels nu deden de
Baiils en de A'stharoths weg, en zij

dienden den HEERE alleen.

5. Voorts zeide Samuel: Vergadert
het gansche Israël naar Mizpa, en ik

zal den HEERE voor u, bidden.

6. En zij werden vergaderd te Mizpa,
en zij schepten water, en goten het

uit voor het aangezichte des HEEREN,
en zij vastten te dien dage, en zeiden

aldaar: Wij hebben tegen den HEERE
gezondigd. Alzoo richtte Samuel de

kinderen Israels te Mizpa.

7. Toen de Philistijnen hoorden, dat
de kinderen Israels zich vergaderd had-

den te Mizpa, zoo kwamen de oversten
der Philistijnen op tegen Israël. Als de
kinderen Israels [dat] hoorden, zoo
vreesden zij voor het aangezicht der

Philistijnen.

8. En de kinderen Israels zeiden tot

Samuel: Zwijg niet van onzentwege,
dat gij niet zoudt roepen tot den HEERE
onzen God, opdat Hij ons verlosse uit

de hand der Philistijnen.

9. Toen nam Samuel een melklam,
en hij offerde het geheel den HEERE
ten brandoffer; en Samuel riep tot den
HEERE voor Israël; en de HEERE
verhoorde hem.

10. En het geschiedde, toen Samuel
dat brandoffer offerde, zoo kwamen de
Philistijnen aan ten strijde tegen Israël;

en de HEERE donderde te dien dage
met eenen grooten donder over de
Philistijnen, en «Hij verschrikte ze,

zoodat zij verslagen werden voor het

aangezicht van Israël. a Joz. lO: lo.

11. En de mannen Israels togen uit

van Mizpa, en vervolgden de Philisttj-
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nen, en zij sloegen ze tot onder Beth-

Car.

12. Samuel nu nam eenen steen, en
stelde [dien] tusschen Mizpa en tusschen
Sen, en hij noemde diens naam «Ében-
Haë'zer; en hij zeide: Tot hiertoe

heeft ons de HEERE geholpen.
a 1 Sara. 4: 1.

13. Alzoo werden de Philistijnen ver-

nederd, en kwamen niet meer in de

landpalen Israels: want de hand des

EEEREN was tegen de Philistijnen alle

de dagen van Samuel.
14. En de steden, welke de Philistij-

nen van Israël genomen hadden kwa-
men weder aan Israël, van E'kron tot

Gath toe; ook rukte Israël derzelver

landpale uit de hand der Philistijnen;

en er was vrede tusschen Israël en
tusschen de A'morieten.

15. Samuel nu richtte Israël alle de

dagen zijns levens.

16. En hy too^' van jaar tot jaar, en
ging rondom naar Bethel, en Gilgal, en
Mizpa ; en hij richtte Israël in alle die

plaatsen.

17. Doch hij keerde weder naar Rama,
want «daar was zijn huis, en daar richt-

te hij Israël; en hij bouwde aldaar den
HEERE een altaar. a i Sam. 8: 4.

HET VIII KAPITTEL.

Het geschiedde nu, toen Samuel oud
geworden was, zoo stelde hij zijne zonen
tot rechters over Israël.

2. De naam van zijnen eerstgebore-

nen zoon nu was Jóël, en de naam van
zijnen tweeden was Abia: zij waren
rechters te Berséba.

3. Doch zijne zonen wandelden niet

in zijne wegen, maar zij neigden zich

tot «de gierigheid, en namen geschen-
ken, en bogen het recht.

a Ex. 18: 21. Deut. 16: 19.

4. Toen vergaderden zich alle oudsten
van Israël, en zij kwamen tot Samuel
te Rama;

5. En zij zeiden tot hem ; Zie, gij zijt

oud geworden, en uwe zonen wande-
len niet in uwe wegen; «zoo zet nu
eenen koning over ons, om ons te rich-

ten, gelijk alle de volkeren [hebben].
a Hos. 13: 10. Hand. ]3: 21.

6. Maar «dit woord was kwaad in de
oogen van Samuel, als zij zeiden: Geef

ons eenen koning, om ons te richten.
En Samuel bad den HEERE aan.

a 1 Sam. 12: 17.

7. Doch de HEERE zeide tot Samuel:
Hoor naar de stemme des volks in alles
wat zij tot u zeggen zullen; want zij

hebben u niet verworpen,maar zij heb-
ben Mij verworpen, dat Ik geen Koning
over hen zal zijn.

8. Naar alle de werken, die zij ge-
daan hebben, van dien dag af, toen Ik
ze uit Egypte geleid heb, tot op dezen
dag toe, en hebben Mij verlaten, en an-
dere goden gediend, alzoo doen zij

u ook.

9. Hoor dan nu naar hunne stemme;
doch als gij hen op het hoogste zult
betuigd hebben, zoo zult gij hun te ken-
nen geven de wijze des konings, die
over hen regeeren zal.

10. Samuel nu zeide alle de woorden
des HEEREN het volk aan, hetwelk
eenen koning van hem begeerde;

11. En zeide : Dit zal des konings wijze
zijn, die over u regeeren zal: hij zal
uwe zonen nemen, dat hij ze zich stelle
tot zijnen wagen, en tot zijne ruiteren,
dat zij voor zijnen wagen henenloo-
pen;

12. En dat hij ze zich stelle tot over-
sten der duizenden, en tot oversten der
vijftigen; en dat zij zijnen akker ploe-
gen, en dat zij zijnen oogst oogsten, en
dat zij zijne krijgswapenen maken,
mitsgaders zijn wapentuig.

13. En uwe dochteren zal hij nemen
tot apothekeressen, en tot keukenmaag-
den, en tot baksters.

14. En uwe akkers, en uwe wijngaar-
den, en uwe olijfgaarden, die de beste
zijn, zal hij nemen, en zal ze zijnen
knechten geven.

15. En uw zaad, en uwe wijngaarden
zal hij vertienen, en hij zal ze zijnen
hovehngen, en zijnen knechten geven.

16. En hij zal uwe knechten, en uwe
dienstmaagden, en uwe beste jongelin-
gen, en uwe ezelen nemen, hij zal zijn
werk daarmede doen.

17. Hij zal uwe kudden vertienen; en
gij zult hem tot knechten zijn.

18. Gij zult wel te dien dage roepen
vanwege uwen koning, dien gij u zult
verkoren hebben ; maar de HEERE zal
u te dien dage niet verhooren.

19. Doch het volk weigerde Samuels
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stemme te hooren; en zij zeiden: Neen,
maar er zal een koning over ons zijn.

20. En wij zullen ook zijn gelijk alle

de volkeren; en onze koning zal ons
richten, en hij zal voor onze aange-

zichten uitgaan, en hij zal onze krijgen

voeren.
21. Als Samuel alle de woorden des

volks gehoord had, zoo sprak hij die

voor de ooren des HEEREN.
22. De HEERE nu zeide tot Samuel:

Hoor naar hunne stemme, en stel hun
eenen koning. Toen zeide Samuel tot

de mannen van Israël: Gaat henen, een
iegelijk naar zijne stad.

HET IX KAPITTEL.

Jcjr was nu een man van Benjamin,
wiens naam was Kis, een zoon van
Abièl, [«den zoon van Zéror, den zoon
van Bechórath, den zoon van Aphiah,
de zoon eens mans van Jémini, een
dapper held. a l Sam. 14: 51,

2. Die had eenen zoon, wiens naam
was Saul, een jongeling, en schoon, ja

er was geen schooner man dan hij

onder de kinderen Israels; van zijne

schouderen en opwaarts was hij hooger
dan al het volk.

3. De ezelinnen nu van Kis, Sauls

vader, waren verloren. Daarom zeide

Kis tot zijnen zoon Saul: Neem nu
éénen van de jongens met u, en maak
u op, ga henen, zoek de ezelinnen.

4. Hij dan ging door het gebergte

Ephraïms, en hij ging door het land
Salisa, maar zij vonden ze niet. Daarna
gingen zij door het land Sahalim, maar
zij waren er niet. Voorts ging hij door het
land van Jémini, doch zij vonden ze niet.

5. Toen zij in het land Zuph kwa-
men, zeide Saul tot zijnen jongen, die bij

hem was : Kom, en laat ons wederkee-
ren ; dat niet misschien mijn vader van
de ezelinnen aflate, en voor ons be-

bekommerd zij.

6. Hij daarentegen zeide tot hem:
Zie toch, er is een man Gods in deze

stad, en hij is een geëerd man; al wat
hij spreekt, dat komt zederlijk ; laat

ons nu derwaarts gaan ; misschien zal

hij ons onzen weg aanwijzen, op den-

welken wij gaan zullen.

7. Toen zeide Saul tot zijnen jongen
;

Maar zie, zoo wij gaan, wat zullen wij

toch dien man brengen? Want het
brood is weg uit onze vaten, en wij
hebben geene gave, om den man Gods
te brengen ; wat hebben wij ?

8. En de jongen antwoordde Saul
voorts en zeide: Zie, er bevindt zich in

mijne hand het vierendeel eens zilreren
Sikkels ; dat zal ik den man Gods geven,
opdat hij ons onzen weg wijze.

9. (Eertijds zeide een ieder «aldus in

Israël, als hij ging om God te vragen :

Komt en laat ons gaan tot den Ziener;
want die heden een Profeet [genoemd
lüordt], die werd eertijds een Ziener
genoemd.) a Gen. 25: 22.

10. Toen zeide Saul tot zijnen jon-

gen: Uw woord is goed; kom, laat ons
gaan. En zij gingen naar de stad, waar
de man Gods was.

11. Als zij opklommen door den opgang
der stad, zoo vonden zij maagden, die

uitgingen om water te putten; en zij

zeiden tot haar: Is de Ziener hier?

12. Toen antwoordden zij hun en
zeiden : Zie, hij is voor uw aangezicht

;

haast u nu, want hij is heden in de
stad gekomen, dewijl het volk heden
eene offerande heeft op de hoogte.

13. Wanneer gijlieden in de stad komt,
zoo zult gij hem vinden, eer hij opgaat
op de hoogte om teeten; want het volk
zal niet eten, totdat hij komt; want hij

zegent het offer; daarna eten de genoo-

digden; daarom gaat nu op, want hem,
als heden zult gij hem vinden.

14. Alzoo gingen zij op in de stad.

Toen zij in het midden der stad kwa-
men, zie, zoo ging Samuel uit hira te

gemoet, om op te gaan naar de hoogte.

15. «Want de HEERE had het [voor]

Samuels oor geopenbaard, éénen dag
eer Saul kwam, zeggende:

a 1 Sam. 15: 1.

16. Morgen omtrent dezen tyd zal Ik

tot u zenden eenen man uitden lande

Benjamins; dien zult gij ten voorgan-

ger zalven over mijn volk Israël ; en

rhij zal mijn volk verlossen uit der Phi-

listijnen hand; want Ik heb mijn volk

aangezien, dewijl zijn geroep tot Mij

gekomen is.

17. Toen Samuel Saul aanzag,., zoo

antwoordde hem de HEERE: Zie," dit

is de man, van welken Ik u gezegd

heb: Deze zal over mijn volk heer-

schen.
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18. En Saul naderde tot Samuel in

het midden der poorte, en zeide:Wijs

my toch, waar is hier het huis des

Zieners? ,

19. En Samuel antwoordde Saul en

zeide: Ik ben de Ziener; ga op voor

mijn aangezicht op de hoogte, dat gij-

lieden heden met mij eet; zoo zal ik u

morgen vroeg laten gaan, en alles wat
in uw hart is, zal ik u te kennen ge-

ven.

20. Want de ezelinnen aangaande,
die gij heden vóór drie dagen verloren

hebt, zet uw hart daar niet op, want
zij zijn gevonden. En wiens zal zijn

al het gewenschte, dat in Israël is ? Is

het niet uwe, en van het gansche huis

uws vaders?

21. Toen antwoordde Saul en zeide:

Ben ik niet een zoon van Jémini, van
den kleinsten der stammen Israels ?

En mijn geslacht [is het niet] het kleinste

van alle de geslachten van den stam
Benjamins? Waarom spreekt gij mij

dan aan met zulke woorden?
22. Samuel dan nam Saul en zijnen

jongen, en hij bracht ze in de kamer
;

en hy gaf hun plaats aan het opperste

der genoodigden; die nu waren om-
trent dertig man.

23. Toen zeide Samuel tot den kok :

Lang dat stuk, hetwelk ik u gegeven
heb, waarvan ik tot u zeide: Zet het
bij u weg.

24. De kok nu bracht eenen schouder
op, met wat daaraan was, en zette

dien voor Saul; en hij zeide: Zie, dit

is het overgeblevene, zet het voor u,

eet, want het is ter bestemder tijd voor
u bewaard, als ik zeide: Ik heb het
volk genoodigd. Alzoo at Saul met Sa-

muel op dien dag.

25. Daarna gingen zij af van de
hoogte in de stad; en hij sprak met
Saul op het dak.

26. En zij stonden vroeg op; en het
geschiedde, omtrent den opgang des
dageraads, zoo riep Samuel Saul op het
dajj, zeggende: Sta op, dat ik u late

gaan. Toen stond Saul op, en zij beiden
gingen uit, hij en Samuel, naar buiten.

27. Toen zij afgegaan waren [tot] aan
het einde der stad, zoo zeide Samuel
tot Saul: Zeg den jongen, dat hij voor
onze aangezichten henenga

;
(toen ging

hij henen;) maar sta gij alsnu stil, en
ik zal u Gods woord doen hooren.

HET X KAPITTEL.

loen nam Samuel eene oliekruik, en
goot ze uit op zijn hoofd, en kuste hem,
en zeide: Is het niet [alzoo], dat de
HEERE u «tot eenen voorganger over
zijn erfdeel gezalfd heeft?

a Hand. 13: 21.

2. Als gij heden van mij gaat, zoo
zult gij twee mannen vinden bij het
graf van Eachel, aan de landpale van
Benjamin, te Zélzah. Die zullen tot u
zeggen: De ezelinnen zijn gevonden,
die gij zijt gaan zoeken, en zie, uw
vader heeft de zaken der ezelinnen la-

ten varen, en hij is bekommert voor
ulieden, zeggende : wat zal ik om mijnen
zoon doen?

3. Als gij u van daar en verder aan
begeeft, en zult komen tot aan E'lon
Thabor, daar zullen u drie mannen
vinden, opgaande tot God naar Bethel

;

één, dragende drie bokskens, en één,
dragende drie bollen broods, en één, dra-
gende eene flesch wijn.

4. En «zij zullen u naar [uwen] wel-
stand vragen, en zij zullen u twee broo-
den geven ; die zult gij van hunne hand
nemen. a Ricbt. 18: 15,

5. Daarna zult gij komen op den heu-
vel Gods, waar der Philistijnen bezet-
tingen zijn; en het zal geschieden, als
gij aldaar in de stad komt, zoo zult gij

ontmoeten eenen hoop profeten, «van
de hoogte afkomende, en voor hunne
aangezichten luiten, en trommelen, en
pijpen, en harpen, en zij zallen profe-
teerenft. a 1 Kron. 16: 39. öNum, 11 ; 25.

6. En de Geest des HEEREN zal
vaardig worden over u, en gij zult met
hen profeteeren; en gij zult in eenen
anderen man veranderd worden.

7. En het zal geschieden, als u deze
teekenen zullen komen, doe gij wat
uwe hand vinden zal, want God zal
met u zijn.

8. Gy nu zult voor mijn aangezicht
afgaan naar Gilgal, en zie, ik zal tot
u afkomen, om biandofferen te offeren,

om te offeren offeranden der dankzeg-
ging; zeven dagen zult gij [daar] bei-

den, totdat «ik tot u kome, en u bekend
make, wat gij doen zult.

a 1 Sam. 13: 8.
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9. Het geschiedde nu, toen hy zijnen

schouder keerde, om van Samuel te

gaan, [zoo] veranderde hem God het hart

[in] een ander; en alle die teekenen
kwamen ten zelven dage.

10. Toen zij daar «aan den heuvel

kwamen, zie, zoo [kwam] hem een hoop
profeten te gemoet; en de Geest des

HEEREN werd vaardig over hem, en
hij profeteerde in het midden van hen.

a 1 Sam. 19: 18.

11. En het geschiedde, als een iegelijk,

die hem van tevoren gekend had, zag,

dat hij, zie, profeteerde met de profeten,

zoo zeide het volk, een ieder tot zijnen

metgezel : Wat is dit, dat den zoon van
Kis geschied is? Is Saul ook onderde
profeten ?

12. Toen antwoordde een man van
daar, en zeide: Wie «is toch hun va-

der? Daarom is het tot een spreekwoord
geworden: Is Saul ^ook onder de pro-

feten? « Gtal. 1: 24. & 1 Sam. 19: 24.

13. Toen hij nu voleind had te pro-

feteeren, zoo kwam hij op de hoogte.

14. En Sauls oom zeide tot hem en
tot zijnen jongen: Waar zijt gijlieden

henengegaan? Hij nu zeide: Om de

ezelinnen te zoeken; toen wij zagen,

dat zij er niet waren, zoo kwamen wij

tot Samuel.

15. Toen zeide Sauls oom : Geef mij

toch te kennen, wat heeft Samuel ulie-

den gezegd?
16. Saul nu zeide tot zijnen oom: Hij

heeft ons voorzeker te kennen gegeven,

dat de ezelinnen gevonden waren. Maar
de zake des koninkrijks, waarvan Sa-

muel gezegd had, gaf hij hem niet te

kennen.
17. Doch Samuel riep het volk te za-

men tot den HEERE, ie Mizpa.

18. En hij zeide tot de kinderen Israels

:

Alzoo heeft de HEERE de God Israels

gesproken: Ik heb Israël uit Egypte
opgebracht, en Ik heb ulieden van de

hand der Egyptenaren gered, en van
de hand aller koninkrijken, die u onder-

drukten.
19. «Maar gijlieden hebt heden uwen

God verworpen, die u uit alle uwe el-

lenden en uwe nooden verlost heeft,

en hebt tot Hem gezegd : Zet eenen ko-

ning over ons; ^nu dan, stelt u voor
het aangezichte des HEEREN, naar

uwe stammen en naar uwe duizenden.
a 1 Sam. 8: 7. ö 1 Sam. 8: 19; 12: 12.

20. Toen nu Samuöl alle de stammen
Israels had doen naderen, «zoo is de
stam van Benjamin geraakt.

a Joz. 7: 34.

21. Toen hij den stam van Benjamin
deed aankomen naar zijne geslachten,

zoo werd het geslacht van Matri geraakt;
en Saul, de zoon van Kis, werd geraakt.

En zi) zochten hem, maar hij werd
niet gevonden.

22. Toen vraagden zij voorts den
HEERE, of die man nog derwaarts ko-

men zoude ? De HEERE dan zeide : Zie,

hij heeft zich tusschen de vaten ver-

stoken.

23. Zij nu liepen, en namen hem van
daar, en hij stelde zich in het midden
des volks; en «hij was hooger dan al

het volk, van zijnen schouder en op-

waarts. « 1 Sam. 9: 2.

24. Toen zeide Samuel tot het gansche
volk: Ziet gij, wien de HEERE verko-

ren heeft? Want gelijk hij, is er niemand
onder het gansche volk. Toen juichte

het -gansche volk, en zij zeiden: De
koning leve!

25. Samuel nu sprak tot het volk het

recht des koninkrijks, en schreef het

in een boek, en leide het voor het
aangezichte des HEEREN. Toen liet

Samuel het gansche volk gaan, elk naar
zijn huis.

26. En Saul ging ook naar zijn huis

te Gïbea, en «[van] het heir gingen met
hem, [diegenen] welker hart God geroerd

\lQ_C\. " 1 SaTii. Vó: 2.

27. Doch de kinderen Bélials zeiden :

Wat zoude ons deze verlossen? «En
zij verachtten hem, en brachten hem
hgeen geschenk. Doch hij was als doof.

a 1 Sam. 11: 12. b 2 Kron. 17: 5.

HET XI KAPITTEL.
rr
loen toog Nahas, de Ammoniet, op en
belegerde Jabes in Gilead. En alle de
mannen van Jabes zeiden tot Nahas:
Maak een verbond met ons, zoo zullen

wij u dienen.

2. Doch Nahas, de Ammoniet, zeide

tot hen : Alzoo zal ik [een verbond] met
ulieden maken, dat ik u allen het rech-

teroog uitsteke; en dat ik deze schande

op gansch Israël legge.

8.' Toen zeiden tot hem de oudsten
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van Jabes: Laat zeven dagen van ons
af, dat wij boden zenden in alle de
landpalen van Israël; is er dan nie-

mand, die ons verlost, zoo zullen wij

tot u uitgaan.

4. Als de boden te Gibea-Sauls kwa-
men, zoo spraken zij deze woorden voor
de ooren des volks. Toen hief al dat
volk zijne stemme op, en weende.

5. En zie, Saul kwam achter de run-

deren uit het veld, en Saul zeide: Wat
"Is den volke, dat zij weenen ? Toen ver-

telden zij hem de woorden der mannen
van Jabes.

6. Toen werd de Geest Gods vaardig

over Saul, als hij deze woorden hoorde;
en zijn toorn ontstak zeer.

7. En hij nam een paar runderen, en
hieuw ze in stukken, en hij zond ze in

alle landpalen Israels door de hand der

boden, zeggende: Die niet zelf uittrekt

achter Saul en achter Samuel, alzoo

zal men zijnen runderen doen. Toen
viel de vreeze des HEEREN op het volk,

en zij «gingen uit als een eenig man.
a Richt. 20: 1.

8. En hij telde ze te Bézek ; en van
de kinderen Israels waren drie honderd
duizend, en van de mannen van Juda
dertig duizend.

9. Toen zeiden zij tot de boden, die

gekomen waren: Aldus zult gijlieden

den mannen te Jabes in Gïlead zeggen:
Morgen zal u verlossing geschieden, als

de zon heet worden zal. Als de boden
kwamen, en verkondigden [dat] aan de
mannen te Jabes, zoo werden zij ver-

blijd.

10. En de mannen van Jabes zeiden:
Morgen zullen wij tot ulieden uitgaan,

en gij zult ons doen naar alles, dat goed
is in uwe oogen.

11. Het geschiedde nu des anderen
daags, dat Saul het volk stelde in drie

hoopen, en zij kwamen in het midden
des legers, in de morgenwake, en zij

sloegen A'mmon, totdat de dag heet
werd. En het geschiedde, dat de overi-

gen alzoo verstrooid werden, dat er

onder hen geen twee te zamen bleven.
12. Toen zeide het volk tot Samuel:

«Wie is hij, die zeide: Zoude Saul over
ons regeeren? Geeft hier die mannen,
dat wij ze dooden. « i Sam. lO: 27.

13. Maar Saul zeide: Er zal te dezen
dage geen man gedood worden, want

de HEERE heeft heden eene verlossing
in Israël gedaan.

14. Voorts zeide Samuel tot het volk :

Komt en laat ons naar Gilgal gaan, en
het koninkrijk aldaar vernieuwen.

15. Toen ging al het volk naar Gil-

gal, en maakte Saul aldaar koning voor
het aangezichte des HEEREN te Gilgal;
en zij offerden aldaar dankofferen voor
het aangezichte des HEEREN; en Saul
verheugde zich aldaar gansch zeer, met
alle de mannen van Israël.

HET XII KAPITTEL.

Tcoen zeide Samuel tot gansch Israël:
Ziet, ik heb naar ulieder stemme ge-
hoord in alles, dat gij mij gezegd hebt,
en ik heb eenen koning over u ge-
zet.

2. En nu, ziet, daar trekt de koning
voor uw aangezicht henen; en ik ben
oud en grijs geworden, en ziet, mijne
zonen zijn bij ulieden; en ik heb voor
uwe aangezichten gewandeld van mijne
jeugd af tot dezen dag toe.

3. Ziet, [hier] ben ik, betuigt tegen
mij Toor den HEERE, en voor zijnen
gezalfde, wiens os ik genomen heb, en
wiens ezel ik genomen heb, en wien
ik verongelijkt heb, wien ik onderdrukt
heb, en van wiens hand ik een geschenk
genomen heb, dat ik mijne oogen van
hem zoude verborgen hebben; zoo zal
ik het ulieden wedergeven.

4. Toen zeiden zij : Gij hebt ons niet
^verongelijkt, en gij hebt ons niet on-
derdrukt, en gij hebt van niemands
hand iets genomen.

5. Toen zeide hij tot hen : De HEERE
zij ojn getuige tegen ulieden, en zijn

gezalfde zij te dezen dage getuige, dat
gij in mijne hand niets gevonden hebt.
En [het volk] zeide: Hij zij getuige.

6. Voorts zeide Samuel tot den volke:
Het is de HEERE, die Mozes en Aaron
gemaakt heeft, en die uwe vaders uit

Egypteland opgebracht heeft.

7. En nu, stelt u [hier], dat ik met
ulieden rechte, voor het aangezichte des
HEEREN, over alle de gerechtigheden
des HEEREN, die Hij aan u en aan
uwe vaderen gedaan heeft.

8. «Nadat Jakob in Egypte gekomen
was, zoo ^riepen uwe vaders tot den
HEERE; en de HEERE czond Mozes
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en Aaron, en zij leidden uwe vaders uit

Egypte, en deden ze aan deze plaatse

wonen. a Gen. 46 : 5.

b Ex. 2: 23. c Ex. 3 : 10.

9. Maar zij vergaten den HEEEE hun-
nen God; zoo verkocht Hij ze in de hand
van «Sisera, den krijgsoverste te Hazor,
en in de ^hand der Philistijnen, en in

de hand van den «koning derMóabie-
ten, die tegen hen streden.

a Richt. 4: 2.

b Richt. 10: 7; 13: 1. c Richt. 3: 12.

10. En zij riepen tot den HEERE en
zeiden: Wij hebben gezondigd, dewyl
w^ij den HEERE verlaten, en de Baals
en A'stharoths gediend hebben; en nu,
ruk ons uit de hand onzer vijanden, en
wij zullen U dienen.

11. En de HEERE zond «Jerübbaal,
en ^Bédan, en cjéphtha, en Samuel, en
Hij rukte u uit de hand uwer vijanden
rondom, alzoo dat gij veiliglijk woondet.
a Richt. 6: 14. & Richt. 10: 3. c Richt. 11: 15.

12. Als gij nu zaagt, dat Nahas, de
koning van de kinderen A'mmons, tegen
u kwam, zoo zeidet «gij mij: Neen,
maar een koning zal over ons regee-

ren; zoo toch de HEERE uw God uw
Koning was. a l Sam. 8: 5.19.

13. En nu, ziedaar den koning, «dien
gij verkoren hebt, dien gij begeerd hebt;
en ziet, de HEERE heeft eenen koning
over ulieden gezet. a i Sam. lO: 19.

14. Zoo «gij den HEERE zult vreezen,
en Hem dienen, en naar zijne stemme
hooren, en den mond des HEEREN
niet wederspannig zijn, zoo zult gij lie-

den, zoowel gij als de koning, die over
u regeeren zal, achter den HEERE uwen
God zijn. a Deut. 1: 26.

15. Doch zoo gij naar de stemme des
HEEREN niet zult hooren, maar den
mond des HEEREN wederspannig zijn,

zoo zal de hand des HEEREN tegen u
zijn, als tegen uwe vaders.

16. Ook stelt u nu [hier], en ziet die

groote zake, die de HEERE voor uwe
oogen doen zal.

17. Is het niet vandaag de tarweoogst?
Ik zal tot den HEERE roepen, en Hij
zal donder en regen geven. Zoo weet
dan, en ziet, dat uw kwaad groot is,

dat gij voor de oogen des HEEREN
gedaan hebt, dat gij eenen koning voor
u begeerd hebt.

18. Toen Samuel den HEERE aan-

riep, zoo gaf de HEERE donder en
regen te dien dage; daarom vreesde al
het volk zeer den HEERE en Sa-
muel.

ID. En al het volk zeide tot Samuel:
Bid voor uwe knechten den HEERE
uwen God, dat wij niet sterven; want
boven alle onze zonden hebben wij dit

kwaad daartoe gedaan, dat wij voor
ons eenen koning begeerd hebben.

20. Toen zeide Samuel tot het volk :

Vreest niet. Gij hebt al dit kwaad ge-

daan; doch wijkt niet van achter den
HEERE af, maar dient den HEERE
met uw gansche hart.

21. En wijkt niet af, want gij zoudt
de ijdelheden nalvolgen], die niet dien-

stig zijn, noch verlossen, want zij zijn

ijdelheden.

22. Want de HEERE zal zijn volk
niet verlaten, om zijns gi'ooten naams
wille; dewijl het den HEERE beliefd

heeft, ulieden zich tot een volk te ma-
ken.

23. Wat ook mij aangaat, het zij

verre van mij, dat ik tegen den HEERE
zoude zondigen, dat ik zoude aflaten

voor ulieden te bidden; maar ik zal u
den goeden en rechten weg leeren.

24. Vreest slechts den HEERE, en
dient Hem trouwelijk met uw gansche
hart; want ziet, hoe groote dingen Hij

bij ulieden gedaan heeft.

25. Maar indien gij voortaan kwaad
doet, zoo zult gijlieden, als ook uw
koning, omkomen.

HET XIII KAPITTEL.

Saul was een jaar in zijne regeering
geweest, en het tweede jaar regeerde
hij over Israël.

2. Toen verkoos zich Saul drie dui-

zend [mannen] uit Israël; en er waren
bij Saul twee duizend te Michmas en
op het gebergte Bethels, en duizend
waren er bij Jonathan te Gibea-Benja-
mins; en het overige des volks liet hij

gaan. een iegelijk naar zijne tent.

3. Doch Jonathan sloeg de bezetting

der Philistijnen, die te Géba was, het-

welk de Philistijnen hoorden. Daarom
blies Saul met de bazuin in het gan-

sche land, zeggende: Laat het de He-
breen hooren.

4. Toen hoorde het gansche Israël
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zeggen: Saul heeft de bezetting der
Philistijnen geslagen, en ook is Israel

stinkende geworden bij de Philistijnen.

Toen werd het volk samengeroepen
achter Saul, naar Gilgal.

5. En de Philistijnen werden verza-

meld om te strijden tegen Israël, dertig

duizend wagens, en zes duizend ruiters,

en volk in menigte als het zand, dat
aan den oever der zee is; en zij togen
op, en legerden zich te Michmas, tegen
het oosten van Béth-A'ven.

6. Toen de mannen van Israël zagen,

dat zij in nood waren (want het volk
was 'benauwd), zoo verborg zicli het
volk in de spelonken, en in de doorn-
bosschen, en in de steenklippen, en in

de vestingen, en in de putten.

7. De Hebreen nu gingen over den
Jordaan, in het land van Gad en Gile-

ad. Toen Saul nog zelf te Gilgal was,
zoo kwam al het volk bevende achter
hem.

8. En hij vertoefde zeven dagen, tot

den tijd, dien Samuel bestemd had. Als
Samuel te Gilgal niet opkwam, zoo
verstrooide zich het volk van hem.

9. Toen zeide Saul: Brengt tot mij

herwaarts een brandoffer, en dankoffe-

rdn; en hij offerde brandoffer.

10. En het geschiedde, toen hij ge-

ëindigd had het brandoffer te offeren,

zie, zoo kwam Samuel; en Saul ging
uit hem te gemoet, om hem te zege-

nen.
11. Toen zeide Samuel: Wat hebt gij

gedaan? Saul nu zeide: Omdat ik zag,

dat zich het volk van mij verstrooide,

en gij op den bestemden tijd der dagen
niet kwaamt, en de Philistijnen te Mich-
mas vergaderd waren,

12. Zoo zeide ik: Nu zullen de Phi-

listijnen tot mij afkomen te Gilgal, en
ik heb het aangezichte des HEEREN
uiet ernstelijk aangebeden. Zoo dwong
ik mijzelven, en heb brandoffer geof-

ferd.

13. Toen zeide Samuel tot Saul: Gij

hebt zottelijk gedaan; gij hebt het ge-

bod van den HEERE uwen God niet

gehouden, dat Hij u geboden heeft;

want de HEERE zoude nu uw rijk over
Israël bevestigd hebben tot in eeuwig-
heid.

14. Maar nu zal uw rijk niet bestaan.
De HEERE heeft zich eenen man ge-

zocht naar zijn hart, en de HEERE
heeft hem geboden een voorganger te
zijn over zijn volk, omdat gij niet ge-
houden hebt, wat u de HEERÊ geboden
had.

15. Toen maakte zich Samuel op, en
hij ging op van Gilgal naar Gibea -Ben-
jamins; en Saul telde het volk, dat bij

hem gevonden werd, omtrent zes hon-
derd man.

16. En Saul en zijn zoon Jonathan,
en het volk, dat bij hen gevonden was,
bleven te Géba-Benjamins; maar de
Philistijnen waren te Michmas gele-

gerd.

17. En de verdervers gingen uit het
leger der Philistijnen, in drie hoopen;
de ééne hoop keerde zich op den weg
naar O'phra, naar het land van Süal;

18. En één hoop keerde zich naar den
weg van Béth-Hóron; en één hoop
keerde zich naar den weg der landpale,
die, naar het dal Zebóim, op de woestijn
ziet.

19. En er «werd geen smid gevonden
in het gansche land van Israël; want
de Philistijnen hadden gezegd: Opdat
de Hebreen geen zwaard noch spies
maken. « Richt. 5: 8.

20. Daarom moest gansch Israël tot
de Philistijnen aftrekken, opdat een
iegelijk zijn ploegijzer of zijne spade,
of zijne bijl, of zijn houweel scherpen
liet.

21. Maar zij hadden tandige vijlen tot

hunne houweelen, en tot hunne spaden,
en tot de drietandige vorken, en tot de
bijlen, en tot het stellen der prikkelen.

22. En het geschiedde ten dage des
strijds, dat er geen zwaard noch spies
gevonden werd in de hand des ganschen
volks, dat bij Saul en bij Jonathan was;
doch bij Saul en bij Jonathan, zijnen
zoon, werden zij gevonden.

23. En der Philistijnen leger toog naar
den doortocht van Michmas.

HET XIV KAPITTEL.

ïï.et geschiedde nu op eenen dag, dat
Jonathan, de zoon van Saul, tot den
jongen, die zijne wapenen droeg, zeide :

Kom, en laat ons tot de bezetting der
Philistijnen overgiian, welke aan gene
zijde is. Doch hij gaf het zijnen vader
niet te kennen.

11'
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2. Saul nu zat aan het uiterste van
Gibea onder den granaatboom, die

te Migron was; en «het volk, dat bij hem
was, dat was omtrent zes honderd man.

o 1 Sam. 13 : 15.

3. En Ahia, de zoon van Ahïtub, den
broeder van I'cabod, den zoon van Pi-

nehas, den zoon van E'li, was priester

des HEEREN te Silo, dragende den
E'phod; doch het volk wist niet, dat
Jonathan henengegaan was.

4. Er was nu tusschen de doortochten,
waar Jonathan zocht door te gaan tot

der Philistijnen bezetting, eene scherpte
van eene steenklip aan deze zijde, en
eene scherpte van eene steenklip aan
gene zijde; en de naam der ééne was
Bózez, en de naam der andere Séne.

5. De ééne tand was gelegen tegen
het noorden, tegenover Michmas, en de
andere tegen het zuiden, tegenover
Géba.

6. Jonathan nu zeide tot den jongen,
die zijne wapenen droeg: Kom, en laat

ons tot de bezetting dezer onbesnedenen
overgaan; misschien zal de HEERE
voor ons werken; want bij den HEERE
is geene verhindering om te verlossen
door velen of door weinigen.

7. Toen zeide zijn wapendrager tot

hem: Doe al wat in uw harte is; wend
u; zie, ik ben met u, naar uw hart.

8. Jonathan nu zeide : Zie, wij zullen

overgaan tot die mannen, en wij zullen

ons aan hen ontdekken.

9. Indien zij aldus tot ons zeggen:
Staat stil, totdat wij aan ulieden ko-

men; zoo zullen wij blijven staan aan
onze plaats, en tot hen niet opklim-
men.

10. Maar zeggen zij aldus; Klimt tot

ons op ; zoo zullen wij opklimmen ;

want de HEERE heeft ze in onze hand
gegeven; en dit zal ons een teeken zijn.

11. Toen zij beiden zich aan der Phi-

stijnen bezetting ontdekten, zoo zeiden
de Philistijnen: Zie, de Hebreen zyn
uit de holen uitgegaan, waarin zij zich
verstoken hadden.

12. Voors antwoordden de mannen
der bezetting aan Jonathan en zijnen
wapendrager, en zeiden: Klimt op tot

ons, en wij zullen het u wijs maken.
En Jonathan zeide tot zijnen wapen-
drager: Klim op achter mij, want de

HEERE heeft ze gegeven in de hand
van Israël.

13. Toen klom Jonathan op zijne
handen en op zijne voeten, en zyn
wapendrager hem na; en zij vielen voor
Jonathans aangezicht, en zijn wapendra-
ger doodde ze achter hem.

14. Deze eerste slag nu, waarmede
Jonathan en zijn wapendrager omtrent
twintig mannen versloegen, geschiedde
omtrent in de helft eens bunders, zijnde
een juk ossen lands.

15. En er was eene beving in het
leger, op het veld, en onder het gansche
volk; de bezetting ,en de verdervers
beefden ook zeiven; ja het land werd
beroerd, want het was eene bevinge
Godes.

16. Als nu de wachters van Saul te

Gibea-Benjamins zagen, dat, zie, de
menigte versmolt, en doorging, en
geklopt werd;

17. Toen zeide Saul tot het volk, dat
bij hem was: Telt toch, en beziet, wie
van ons weggegaan zij. En zij telden,

en zie. Jonathan en zijn wapendrager
waren er niet.

18. Toen zeide Saul tot Ahia: Breng
de Arke Gods herwaarts. (Want de Arke
Gods was te dien dage bij de kinderen
Israels.)

19. En het geschiedde, toen Saul nog
tot den priester sprak, dat het rumoer,
hetwelk in der Philistijnen leger was,
zeer toenam en vermenigvulde; zoo
zeide Saul tot den priester: Haal uwe
hand in.

20. Saul nu, en al het volk, dat bij

hem was, werd samengeroepen, en zij

kwamen ten strijde; en zie, het zwaard
des éénen was tegen den anderen; er

was een zeer groot gedruisch.

21. Er waren ook Hebreen bij de
Philistijnen, als eertijds, die met hen
in het leger opgetogen waren rondom;,
deze nu vervoegden zich ook met de
Israëheten, die bij Saul en Jonathan
waren.

22. Als alle mannen van Israël, die

zich verstoken hadden in het gebergte

Ephraïms, hoorden, dat de Philistijnen

vluchtten, zoo hielden zij ook achter

hen aan in den strijd.

23. Alzoo verloste de HEERE Israël

te dien dage; en het leger trok over

naar Béth-A'ven.
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24. En de mannen van Israël werden
mat te dien dage ; want Saul had het

volk bezworen, zeggende : Vervloekt zij

de man, die spijze eet tot aan den
avond, opdat ik mij aan mijne vijanden
"wreke. Daarom proefde dat gansche
volk geene spijze.

25. En het gansche land kwam in

een woud; en er was honig op het
veld.

26. Toen het volk in het woud kwam,
zie, zoo was er een honigvloed; maar
niemand raakte met zijne hand aan
zijnen mond, want het volk vreesde de
bezwering.

27. Maar Jonathan had het niet ge-

hoord, toen zijn vader het volk bezwo-
ren had; en hij reikte het einde van
den staf uit, die in zijne hand was, en
hg doopte dien in eene honigraat; als

hy nu zijne hand tot zynen mond
wendde, zoo werden zijne oogen ver-

licht.

28. Toen antwoordde een man uit

het volk, en zeide: Uw vader heeft het

volk zwaarlijk bezworen, zeggende:
Vervloekt zij de man, die heden brood
eet; daarom bezwijkt het volk.

29. Toen zeide Jonathan : Mijn vader
heeft het land beroerd; zie toch, hoe
mijne oogen verlicht zijn, omdat ik

een weinig van dezen honig gesmaakt
heb.

30. Hoe veel meer, indien het volk
heden had mogen vrijelijk eten van den
buit zijner vijanden, dien het gevonden
heeft. Maar nu is die slag niet groot
geweest over de Philistijnen.

31. Doch zij sloegen te dien dage de
Philistijnen van Michmas tot A'jalon;

en het volk was zeer moede.
32. Toen maakte zich het volk aan

den buit, en zij namen schapen, en
nmderen, en kalveren, en zij slachtten

ze tegen de aarde; en het volk at ze

met het bloed.

38. En men boodschapte het Saul,

zeggende: Zie, het volk verzondigt zich

aan den HEERE, etende met het bloed.

£n hij zeide: Gij hebt trouwelooslijk

gehandeld, wejntelt heden eenen grooten
steen tot mij.

34. Voorts sprak Saul: Verstrooit u
onder het volk, en zegt tot hen : Brengt
tot mij een iegelijk zijn rund, en een
iegelijk zijn schaap, en slacht het hier,

en eet, en bezondigt u niet aan den
HEERE, die etende met het bloed. Toen
bracht al het volk een iegelijk zijn rund
met zijne hand, des nachts, en [zij]

slachtten ze aldaar.

35. Toen bouwde Saul den HEERE
een altaar; dat was het eerste altaar,
dat hij den HEERE bouwde.

36. Daarna zeide Saul: Laat ons aftrek-
ken de Philistijnen na, bij nacht, en
laat ons hen berooven, totdat het mor-
gen licht worde, en laat ons niet eenen
man onder hen overig laten. Zij nu
zeiden: Doe al wat goed is in uwe
oogen; maar de priester zeide : Laat ons
herwaars tot God naderen.

37. Toen vraagde Saul God: Zal ik
aftrekken de Philistijnen na? Zult Gij
ze in de hand van Israël overgeven?
Doch Hij antwoordde hem niet te dien
dage.

38. Toen zeide Saul: Komt herwaarts
a[uit] alle hoeken des volks, en verneemt,
en ziet, waarin deze zonde heden ge-
schied zij. a Richt. 20: 2.

39. Want [zoo loaarachtig als] de
HEERE leeft, die Israël verlost, al ware
het in mijnen zoon Jonathan, zoo zal
hij den dood sterven. En niemand uit
het gansche volk antwoordde hem.

40. Voorts zeide hij tot het gansche
Israël : Gijlieden zult aan de ééne zijde
zijn, en ik en mijn zoon Jonathan zul-
len aan de andere zijde zijn. Toen zeide
het volk tot Saul: Doe wat goed is in
uwe oogen.

41. Saul nu sprak tot den HEERE
den God Israels: Toon den onschuldige.
Toen werden Jonathan en Saul geraakt,
en het volk ging [vrij] uit.

42. Toen zeide Saul: Werpt [het lot]

tusschen mij en tusschen mijnen zoon
Jonathan. Toen werd Jonathan ge-

raakt.

43. Saul dan zeide tot Jonathan:
Geef mij te kennen, wat gij gedaan
hebt. Toen gaf het Jonathan hem te
kennen, en zeide: Ik heb maar een
weinig honigs geproefd, met het uiterste

des stafs, dien ik in mijne hand had;
zie, [hier] ben ik, moet ik sterven?

44. Toen zeide Saul: Zoo doe [mij]

God, en zoo doe Hij daartoe ! Jonathan,
gij moet den dood sterven.

45. Maar het volk zeide tot Saul:
Zoude Jonathan sterven, die deze groote
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verlossing in Israel gedaan heeft? Dat
zij verre! [Zoo ïoaarachtig als] deJil^E-

RE leeft, zoo er een haar van zijn hoofd

op de aarde vallen zal ! Want hij heeft

[dit] heden met God gedaan. Alzoo ver-

loste het volk Jonathan, dat hij niet

stierf.

46. Saul nu toog op van achter de
Philistijnen, en de Philistijnen trokken
aan hunne plaats.

47. Toen nam Saul het koninklijk

over Israël in; en hij streed rondom
tegen alle zijne vijanden, tegen Móab,
en tegen de kinderen A'mmons, en tegen

E'dom, en tegen de koningen van Zóba,

en tegen de Philistijnen, en 'overal,

v^aar hij zich wendde, oefende hij

straf.

48. En hij handelde dapperlijk, en hij

sloeg de A'malekieten, en hij redde Is-

raël uit de hand desgenen, die hem
beroofde.

49. De zonen van Saul nu waren
Jonathan, en I'svi, en Malchi-Süa; en
de namen zijner twee dochteren waren
[deze] : de naam der eerstgeborene was
Mérab, en de naam der kleinste Michal.

50. Én de naam van Sauls huisvrouwe
was Ahinoam, eene dochter van Ahi-

maaz; en de naam van zijnen krijgs-

overste was Abiner, een zoon van Ner,

Sauls oom
51. En Kis was Sauls vader ; en Ner,

A'bners vader, was een zoon van
Abiël.

52. Sn er was een sterke krijg tegen
de Philistijnen alle de dagen van Saul;

daarom alle helden en alle kloeke man-
nen, die Saul zag, die vergaderde hij

tot zich.

HET XV KAPITTEL.

loen zeide Samuel tot Saul : De HEEPtE
heeft mij gezonden, dat ik u ten koning
zalfde over zijn volk, over Israël; hoor
dan nu de stemme van de woorden
des HEEREN.

2. Alzoo zegt de HEERE. dér heir-

scharen: «Ik heb bezocht hetgene dat
A'malek aan Israël gedaan heeft, hoe
hij zich tegen hem gesteld heeft op den
weg, toen hij uit Egypte opkwam.

a Ex. 17: 8, 14. Deut. 25: 17.

3. Ga nu henen, en sla A'malek, en
verban alles, wat hij heeft, en verschoon

hem niet; maar dood van den man af
tot de vrouw toe, van de kinderen tot

de zuigehngen, van de runderen tot de
•rschapen, van de kemelen tot de ezelen
•toe.

4. Dit verkondigde Saul den volke,
en hij telde ze te Telaïm, twee honderd-
duizend [man] voetvolks, en tien duizend
mannen van Juda.

5. Als Saul tot aan de stad A'malek
kwam, zoo leide hij eeneachterlagein
het dal.

6. En Saul liet den «Kénieten zeggen :

Gaat weg, wijkt, trekt af uit het mid-
den der A'malekieten, opdat ik u met
hen niet wegruime; ^want gij hebt
barmhartigheid gedaan aan alle de kin-

deren Israels, toen zij uit Egypte op-

kwamen. Alzoo weken de Kénieten uit

het midden der A'malekieten.
a Richt. 1: 16.

b Ex. 18: 10, 19. Num. 10: 29.

7. Toen sloeg Saul de A'malekieten
van Havila af, tot daar gij komt te Sur,

dat voor aan Egypte is.

8. En hij ving «A'gag, den koning
der A'malekieten, levend; maar al het
volk verbande hij' door de scherptO'des
ZWaards. a N^m. 24: 7.

9. Doch Saul en . het . [(/awsc/ze] volk
^verschaon^ie A'gag, en de beste scha-

apen en rundepen, en . de naast [beste],

'-en de lammeren,.en al wat best was,
en . zij wilden- ze niet verbannen ; maar
alle ding, dat verachtzaam en dat ver-

dwijnende was, verbandep zij.

10. Toen geschiedde het woord des
HEEREN tot Samuel, zeggende:

11. Het berouwt Mij, dat Ik Saul tot

koning gemaakt heb, dewijl hij zich

van achter Mij afgekeerd heeft, en mijne
woorden niet bevestigd heeft. Toen
ontstak Samuel, en hij riep tot den
HEERE den ganschen nacht.

12. Daarna maakte zich Samuel des
morgens vroeg op, Saul te gemoet; en
het werd Samuel geboodschapt, zeg-

gende : Saul is te Carmel gekomen, en
zie, hij heeft zich eenen pilaar gesteld;

daarna is hij omgetogen, en doorge-

trokken, en naar Gilgal afgekomen.
13. Samuel nu kwam tot Saul, en

Saul zeide tot hem: Gezegend zijt gij

den HEERE; ik heb des HEEREN
woord bevestigd.

14. Toen zeide Samuel: Wat is dan,
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dit voor eene stemme der schapen in

mijne ooren, en eene stemme der run-

deren, die ik hoor?
15. Saul nu zeide : Zij hebben ze van

de A'malekieten gebracht, want het
volk heeft de beste schapen en runderen
verschoond, om den HEERE uwen God
te offeren; maar het overige hebben
vrij verbannen.

16. Toen zeide Samuel tot Saul : Houd
op, zoo zal ik u te kennen geven, wat
de HEEPtE van nacht tot mij gespro-

ken heeft. Hij dan zeide tot hem:
Spreek.

17. En Samuel zeide: Is het niet

[alzoo], toen gij klein waart in uwe
oogen, dat gij het hoofd der stammen
Israels geworden zijt, en dat u de HEE-
RE tot koning over Israël gezalfd

heeft?
18.

' En de HEERE heeft u op den
weg gezonden, en gezegd: Ga henen,
en verban de zondaars, de A'malekieten,
en strijd tegen hen, tot dat gij hen te

niete doet.

19. Waarom toch hebt gij naar de

stemme des HEEREN niet gehoord,
maar zijt tot den roof gevlogen, en hebt
gedaan dat kwaad was in de oogen des
HEEREIJ ?

20. Toen zeide Saul tot Samuel: Ik

heb immers naar de stemme des HEE-
REN gehoord, en heb gewandeld op den
weg, op denwelken mij de HEERE ge-

zonden heeft; en ik heb A'gag, den
koning der A'malekieten [met^ejgebracht,

maar de A'malekieten heb ik verban-
nen.

21. Het volk nu heeft genomen van
den roof, schapen en runderen, het
voornaamste van het verbannene, om
[het] den HEERE uwen God op te offe-

ren te Gilgal.

22. Doch Samuel zeide: Heeft de
HEERE lust aan brandofferen en slacht-

offeren, als aan het gehoorzamen van
de stemme des HEEREN ? Zie «^gehoor-

zamen is beter dan slachtoffer, opmer-
ken dan het vette der rammen.
a Pred. 4: 17. Hos. 6: 6. Matth. 9: 13; 12: 7.

23. Want wederspannigheid is eene
zonde der tooverij, en wederstreven is

afgoderij en beeldendienst. Omdat gij

des HEEREN woord verworpen hebt,

zoo heeft Hij u verworpen, dat gij geen
ioning zult zijn.

24. Toen zeide Saul tot Samuel: Ik
heb gezondigd, omdat ik des HEEREN
bevel en uwe woorden overtreden heb;
want ik heb het volk gevreesd en naar
hunne stemme gehoord.

25. Nu dan, vergeef [mij] toch mijne
zonde, en keer met mij wederom, dat
ik den HEERE aanbidde.

26. Doch Samuel zeide tot Saul: Ik
zal met u niet wederkeeren; omdat gij

het woord desHEEREN verworpen hebt,
zoo heeft u de HEERE verworpen, dat
gij geen koning over Israël zult zijn.

27. Als zich Samuel omkeerde om
weg te gaan, zoo greep hij eene slip

van zijnen mantel, en zij scheurde.
28. Toen zeide Samuel tot hem: De

HEERE heeft heden het koninkrijk Is-

raels van u afgescheurd, en heeft het
aan uwen naaste gegeven, die beter is

dan gij.

29. En ook liegt Hij, die de overwin-
ning Israels is, niet, en het berouwt
Hem niet; want Hij is geen mensch,
dat Hem [iets] berouwen zoude.

80. Hij dan zeide: Ik heb gezondigd;
eer mij toch nu voor de oudsten mijns
volks, en voor Israël ; en keer wederom
met mij, dat ik den HEERE uwen God
aanbidde.

31. Toen keerde Samuel wederom
Saul na, en Saul aanbad den HEERE.

32. Toen zeide Samuel: Brengt A'gag,
den koning der A'malekieten, hier tot
mij. A'gag nu ging tot hem *als een,
die ten feest opgaat, en A'gag zeide:
Voorwaar, de bitterheid des doods* is

geweken.
33. Maar Samuel zeide : Gelijk als uw

zwaard de vrouwen van hare kinderen
beroofd heeft, alzoo zal uwe moeder
van hare kinderen beroofd worden onder
de vrouwen. Toen hieuw Samuel A'gag
in stukken, voor het aangezichte des
HEEREN te Gilgal.

34. Daarna ging Samuel naar Rama,
en Saul ging op naar zijn huis te Gibea
Sauls.

35. En Samuel zag Saul niet meer
tot den dag zijns doods toe. Evenwel
droeg Samuel leed om Saul ; en het be-
rouwde den HEERE, dat Hij Saul tot
koning over Israël gemaakt had.

« De Stat-Overz. heeft weeldelij k wat nu in
anderen zin gebezigd wordt. Het is ons parman-
tig, wat echter voor den Bijbeltekst te plat is.
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HET XVI KAPITTEL.

Toen zeide de HEERE tot Samuel:

Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien

Ik toch verworpen heb, dat hij geen

koning zij over Israël? Vul uwen hoorn

met olie, en ga henen : Ik zal u zenden

tot I'saï, den Bethlehemiet, want Ik heb

Mij eenen koning onder zijne zonen uit-

gezien.

2. Maar Samuel zeide: Hoe zoude ik

henengaan? Saul zal het toch hooren

en mij dooden. Toen zeide de HEERE:
Neem een kalf van de runderen met
u, en zeg: Ik ben gekomen, om den
HEERE offerande te doen.

3. En gij zult I'saï ten offer noodigen,

en Ik zal u te kennen geven, wat gij

doen zult, en gij zult Mij zalven, dien

Ik u zeggen zal.

4. Samuel nu deed hetgene de HEERE
gesproken had, en hij kwam te Beth-

lehem. Toen kwamen de oudsten der

stad bevende hem te gemoet, en zeiden:

Is uwe komst [met] vrede?

5. Hij dan zeide: [Met] wede; ik ben
gekomen om den HEERE offerande te

doen; heiligt u, en komt met mij ten

offer; en hij heiligde I'saï en zijne zo-

nen, en hij noodigdo ze ten offer.

6. En het geschiedde, toen zij inkwa-

men, zoo zag hij Eliab aan, en dacht:

Zekerlijk is [deze] voor den HEERE, zijn

gezalfde.

7. Doch de HEERE zeide tot Samuel:
Zie zijne gestalte niet aan, noch de

hoogte zijner statuur, want Ik heb hem
verworpen. Want het is niet gelijk de

mensch ziet; want de mensch ziet aan
wat voor oogen is, amaar de HEERE
ziet het harte aan. a i Kron. 28: 9.

Ps. 7: 10. Jer. 11: 20; 17: 10; 20: 12.

8. Toen riep I'saï Abinadab, en hij

deed hem voorbij het aangezicht van
Samuel gaan; doch hij zeide: Dezen
heeft de HEERE ook niet verkoren.

9. Daarna liet I'saï Samma voorbij-

gaan; doch hij zeide: Dezen heeft de
HEERE ook niet verkoren.

10. Alzoo liet I'saï zijne zeven zonen
voorbij het aangezicht van Samuel gaan;

doch Samuel zeide tot I'saï : De HEERE
heeft deze niet verkoren.

11. Voorts zeide Samuel tot I'saï : Zijn

dit alle de jongelingen? En hij zeide:

De kleinste is nog overig, en zie, hij

«weidt de schapen. Samuel nu zeide

tot I'saï : Zend henen en laat hem halen,

want wij zullen niet rondom aanzitten,

totdat hij hier zal gekomen zijn.

a 2 Sam. 7: 8. Ps. 78: 70.

12. Toen zond hij henen, en bracht
hem in. (Hij nu was roodachtig, mits-

gaders schoon van oogen, en schoon
van aanzien). En de HEERE zeide : Sta
op, zalf hem, want deze is het.

13. Toen «nam Samuel den oliehoorn,

en hij zalfde hem in het midden zijner

broederen. En de ^Geest desHEEREN
werd vaardig over David van dien dag
af en voortaan. Daarna stond Samuël
op, en hij ging naar Rama.

a Ps. 89: 21. b Hand. 7: 46; 13: 22.

14. En de Geest des HEEREN week
van Saul; on een booze geest vanden
HEERE verschrikte hem.

15. Toen zeiden Sauls knechten tot

hem: Zie toch, een booze geest Gods
verschrikt u.

16. Onze heere zegge toch aan uwe
knechten, die voor uw aangezicht [s^oa»*],

dat zij eenen man zoeken, die op da
harp spelen kan ; en het zal geschieden,

.

als de booze geest Gods op u is, dat|

hij met zijne hand spele, dat het beter'

met u worde.

17. Toen zeide Saul tot zijne knech-
ten: Ziet mij toch oenen man uit, difrj

wel spelen kan, en brengt hem tot

mij.

18. Toen antwoordde een van de jon-
gelingen, en zeide: Zie, ik heb gezien

eenen zoon van I'saï, den Bethlehemiet,

die spelen kan, en hij is een dapper
held, en een krijgsman, en verstandig

in zaken, en een schoon man, en de
'

HEERE is met hem.
19. Saul nu zond boden tot I'saï, en^

zeide : Zend uwen zoon David tot mij,
'

die bij de schapen is.

20. Toen nam I'saï eenen ezel met
brood, en eenen lederen zak met wijn, i

en een geiteboksken; en zond ze door!

de hand van zijnen zoon David aan
Saul.

21. Alzoo kwam David tot Saul, en
,

hij stond voor zijn aangezicht; en hij

beminde hem zeer, en hij werd zijn

wapendrager.

22. Daarna zond Saul tot I'saï, om te

zeggen : Laat toch David voor mijn aan-
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gezicht staan, want hij heeft genade in

mijne oogen gevonden.

23. En het geschiedde, als de geest

'Gods over Saul was, zoo nam David
fde harp, en hij speelde met zijne hand.

'Dat was voor Saul eene verademing,
' en het werd beter met hem, en de booze
geest week van hem.

HET XVII KAPITTEL.

i Jjn de Phïlistijnen verzamelden hun
'heir ten strijde, en verzamelden zich

te Sócho, dat in Juda is; en zij leger-

den zich tusschen Sócho en tusschen

Azéka, aan het einde van Dammim.
2. Doch Saul en de mannen Israels ver-

zamelden zich, en legerden zich in het

eikendal; en stelden de slagorde tegen

de Philistijnen aan.

3. De Philistijnen nu stonden aan
eenen berg aan gene, en de Israëlieten

stonden aan eenen berg aan deze zijde;

en de vallei was tusschen henlieden.

4. Toen ging er een kampvechter uit.

uit het leger der Philistijnen, zijn naam
was Goliath, van G-ath; zijne hoogte

was zes ellen en eene spanne.

5. En hij had eenen koperen helm
op zijn hoofd, en hij had een schubach-

tig pantsier aan; en het gewicht van
het pantsier was vijf duizend Sikkelen

kopers
;

6. En een koperen scheenharnas boven
zijne voeten, en een koperen schild tus-

schen zijne schouderen;
7. En de schacht zijner spies was als

een weversboom, en het lemmer zijner

spies was van zes honderd Sikkelen

ijzers; en de schilddrager ging voor zijn

aangezicht.
8. Deze nu stond, en riep tot de slag-

orden Israels, en zeide tot hen: Waarom
zoudt gijlieden uittrekken, om de slag-

orde te stellen ? Beii ik niet een Phiii-

styn, en gijlieden knechten Sauls? Kiest
eenen man onder u, die tot mij afko-

me.
9. Indien hij tegen mij strijden en

mij verslaan kan, zoo zullen wij ulieden

tot knechten zijn; maar indien ik hem
overwin en hem sla, zoo zult gij ons
tot knechten zijn, en ons dienen.

10. Voorts zeide de Philistijn : Ik heb
heden de slagorden Israels gehoond.

[zeggende]: Geeft mij eenen man, dat
wij te zamen strijden.

11. Toen Saul en het gansche Israël

deze woorden van den Philistijn hoor-
den, zoo ontzetten zij zich, en vreesden
zeer.

12. David nu was de zoon van den
Éphrathietischen man van Béthlehem-
Juda, wiens naam was I'saï, en [die]

acht zonen had; en in de dagen van
Saul was hij een man, oud, afgaande
onder de mannen.

13. En de drie grootste zonen van
I'saï gingen henen, zij volgden Saul na
in den krijg. De namen nu zijner drie
zonen, die in den krijg gingen, waren:
Eliab, de eerstgeborene, en zijn tweede
Abinadab, en de derde Samma.

14. En David was de kleinste ; en de
drie grootsten waren Saul nagevolgd.

15. Doch David ging henen, en kwam
weder van Saul, ora zijns vaders ascha-
pen te weiden te Bethlehem.

a 1 Sam. 16 : 19.

16. De Philistijn nu trad toe, des mor-
gens vroeg en des avonds. Alzoo stelde
hij zich [daar] veertig dagen lang.

17. En I'saï zeide tot zijnen zoon
David: Neem toch voor uwe broeders
eene E'pha van dit geroost koren, en
deze tien broeden, en breng ze haastig-
lijk in het leger tot uwe broederen.

18. Maar breng deze tien melkkazen
aan den overste over duizend; en gij

zult uwe broederen bezoeken, of het
hun wel gaat, en gij zult van hen pand
medenemen.

19. Saul nu, en zij, en alle mannen
Israels waren bij het eikendal met de
Philistijnen strijdende.

20. Toen maakte zich David des mor-
gens vroeg op, en hij liet de schapen
bij den hoeder, en hij nam het op, en
ging henen, gelijk als I'saï hem bevolen
had; en «hij kwam aan den wagenburg,
als het heir in slagorde uittoog, en men
ten strijde riep. « i Sam. 26: 5.

21. En de Israëlieten en Philistijnen

stelden slagorde tegen slagorde.

22. David nu liet de vaten van zich,

onder de hand van den bewaarder der
vaten, en hij liep ter slagorde; en hij

kwam en vraagde zijnen broederen naar
[hunnen] welstand.

23. Toen hij met hen sprak, zie, zoo
kwam de kampvechter op; zijn naam
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was Goliath, dè Philistijn van Gath, uit

het heir der Philistijnen, en hij sprak

volgens die woorden; en David hoorde

ze.

24. Doch alle mannen in Israël, als

zij dien man zagen, zoo vluchtten zij

voor zijn aangezicht, en zij vreesden

zeer.

25. En de mannen Israels zeiden:

Hebt gijlieden dien man wel gezien, die

opgekomen is? Want hij is opgekomen,
om Israël te hoonen; en het zal ge-

schieden, dat de koning dien man, die

hem slaat, met grooten rijkdom verrij-

ken zal, en hij zal hem zijne dochter

geven, en hij zal zijns vaders huis vrij-

maken in Israël.

26. Toen zeide David tot de mannen,
die bij hem stonden, zeggende: Wat
zal men dien man doen, die dezen

Philistijn slaat, en den smaad van Israël

wendt? Want wie is deze onbesnedene
PhiUstijn, dat hij de slagorden des leven-

den Gods zoude hoonen?
27. Wederom zeide hem het volk

volgens dat woord, zeggende: Alzoo zal

men den man doen, die hem slaat.

28. Als Eliab, zijn grootste broeder,

hem tot die mannen hoorde spreken,

zoo ontstak -de toorn van Eliab tegen

David, en hij zeide: Waarom zijt gij

nu afgekomen? En onder wien hebt

gij de weinige schapen in de woestijn

gelaten? Ik ken uwe vermetelheid en
de boosheid uws harten wel, want gij

zijt afgekomen, opdat gij den strijd

zaagt.

29. Toen zeide David : Wat heb ik nu
gedaan? Is er geene oorzaak?

30. En hij wendde zich af van dien

naar eenen anderen toe, en hij sprak
volgens dat woord; en het volk gaf

hem weder antwoord, volgens de eerste

woorden.
31. Toen die woorden gehoard werden,

die David gesproken had, en in de tegen-

woordigheid van Saul verkondigd wer-

den, zoo liet hij hem halen.

32. En David zeide tot Saul : Aan geen
mensch ontvalle het hart, om zijnent-

wille. Uw knecht zal henengaan, en
hij zal met dezen Philistijn strijden.

33. Maar Saul zeide tot David : Gij

zult niet kunnen henengaan tot dezen
Philistijn, om met hem te strijden, want

gij zijt een jongeling, en hij is een
krijgsman van zijne jeugd af.

34. Toen zeide David tot Saul : Uw
knecht weidde de schapen zijns vaders,

en er kwam een leeuw en een beer,

en nam een schaap van de kudde weg.
35. En ik ging uit hem na, en ik

sloeg hem, en redde het uit zijnen mond;
toen hij tegen mij opstond, zoo vatte

ik hem bij zijnen baard, en sloeg hem,
en doodde hem.

36. Uw knecht heeft zoo den leeuw
als den beer verslagen ; alzoo zal deze
onbesnedene Philistijn zijn, gelijk een
van die, omdat hij de slagorden des
levenden Gods gehoond heeft.

37. Voorts zeide Davld: De HEERE,
die mij van de hand des leeuws gered
heeft, en uit de hand des beers, die zal

mij redden uit de hand van dezen Phi-

listijn. Toen zeide Saul tot David: Ga
henen, en de HEERE zij met u.

38. En Saul kleedde David met zijne

kleederen, en zette eenen koperen helm
;

op zijn hoofd, en hij kleedde hem met
een pantsier.

39. En David gordde zijn zwaard aan
over zijne kleederen, en wilde gaan,
want hij had het nooit beproefd. Toen-
zeide David tot Saul : Ik kan in deze !

niet gaan, want ik heb het nooit be-

'

proefd; en David leide ze van zich.

40. En hij nam zijnen staf in zijne

hand, en hij koos zich vijf gladde stee-

nen uit de beek, en leide ze in de her-

derstasch, die hij had, te weten in den
zak; en zijn slinger was in zijne hand.
Alzoo naderde hij tot den Philistijn.

41. De Philistijn ging ook henen,
gaande en naderende tot David; en zijn i

schilddrager [ging] voor zijn aange-
zicht.

42. Toen de Philistijn opzag, en David'
zag, zoo verachtte hij hem; want hij*|

was een jongeling, roodachtig, mitsga-

ders schoon van aanzien.

43. De Phihstijn nu zeide tot David:
Ben ik een hond, dat gij tot mij komtj
met stokken? En de Philistijn vloekte'

David bij zijne goden.

44. Daarna zeide de Philistijn tot

David: Kom tot mij , zoo zal ik uw vleesch

aan de vogelen des hemels geven, en
aan de dieren des velds.

45. David daarentegen zeide tot den
Philistijn: Gij komt tot mij met een
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zwaard, en met eene spies, en met een
schild ; maar ik kom tot u in den naam
van den HEERE der heirscharen, den
God der slagorden Israels, dien gij ge-

hoond hebt.

46. Te dezen dage zal de HEERE u
besluiten in mijne hand, en ik zal u
slaan, en ik zal uw hoofd van u weg-
nemen, en ik zal de doode lichamen
van der Philistijnen leger dezen dag
aan de vogelen des hemels en aan de
beesten des velds geven ; en de gansche
aarde zal weten, dat Israël eenen God
heeft;

47. En deze gansche vergadering zal

weten, dat de HEERE niet door het

Tiwaard noch door de spies, verlost;

want de krijg is des HEEREN. Die zal

ulieden in onze hand geven.
48. En het geschiedde, toen de Phi-

listijn zich opmaakte, en henenging,
en David te gemoet naderde, zoo haastte
David zich, en liep naar de slagorde
toe, den Philistijn te gemoet.

49. En David stak zijne hand in de
tasch, en hij nam eenen steen daaruit,

en hij slingerde, en trof den Philistijn

in zijn voorhoofd, zoodat de steen zonk
in zijn voorhoofd; en hij viel op zijn

aangezicht ter aarde.

50. Alzoo overweldigde David den
Philistijn, met eenen slinger en met
eenen steen; en hij versloeg den Phi-

listijn, en doodde hem ; doch David had
geen zwaard in de hand.

51. Daarom liep David, en stond op
den Philistijn, en nam zijn zwaard,
en hij trok het uit zijne scheede, en
hij doodde hem, en hij hieuw hem den
kop daarmede af. Toen de Philistijnen
zagen, dat hun geweldigste dood was,
zoo vluchtten zij.

52. Toen maakten zich de mannen
van Israël en van Juda op, en juichten,
en vervolgden de Philistijnen, tot daar
men komt aan de vallei, en tot aan de
poorten van E'kron. En de verwonden
der Philistijnen vielen op den weg van
Saaraïm, en tot aan Gath, en tot aan
E'kron.

53. Daarna keerden de kinderen Is-

raels om van het hittig najagen der
Philistijnen, en zij beroofden hunne
legers.

54. Daarna nam David het hoofd des
Philistijns, en bracht het naar Jeruza-

lem; maar zijne wapenen leide hij in
zijne tent.

55. Toen Saul David zag uitgaan den
Philistijn te gemoet, zeide hij tot A'bner,
den krijgsover.ste: Wiens zoon is deze
jongeling, A'bner? En A'bner zeide:
[Zoo waarlijk als] uwe ziele leeft, o
koning, ik weet het niet.

56. De koning nu zeide: Vraag gij

het, wiens zoon deze jongeling is.

57. Als David wederkeerde van het
slaan des Philistijns, zoo nam hem A'b-
ner, en hij bracht hem voor het aan-
gezichte Sauls, en het hoofd des Phi-
listijns was in zijne hand.

58. En Saul zeide tot hem: Wiens
zoon zijt gij, jongeling ? En David zeide :

Ik ben een zoon van uwen knecht I'saï,

den Bethlehemiet.

H.

HET XVIII KAPITTEL.

et geschiedde nu, als hij geëindigd
had tot Saul te spreken, daf de ziele
van Jonathan verbonden werd aan de
ziele van David ; en Jonathan beminde
hem als zijne ziele.

2. En Saul nam hem te dien dage,
en liet hem niet wederkeeren tot zijns
vaders huis.

3. Jonathan nu en David maakten
een verbond, dewijl hij hem hef had
als zijne ziele.

4. En Jonathan deed zijnen mantel
af, dien hij aanhad, en gaf hem aan
David, ook zijne kleederen, ja tot zijn
zwaard toe, en tot zijnen boog toe, en
tot zijnen gordel toe.

5. En David toog uit, overal waar
Saul hem zond. Hij gedroeg zich voor-
zichtiglijk, en Saul zette hem over de
krijgslieden; en hij was aangenaam in
de oogen des ganschen volks, en ook
in de oogen der knechten van Saul.

6. Het geschiedde nu, toen zij kwa-
men, en David wederkeerde van het
slaan der Philistijnen, dat de vrouwen
uitgingen uit alle de steden van Israël,

met gezang en reien, den koning Saul
te gemoet, met trommelen, met vreugde
en met muziekinstrumenten.

7. En «de vrouwen, spelende, ant-
woordden [malkanderen] en zeiden:
öSaul heeft zijne duizenden verslagen,
maar David zijne tien duizenden.

a Ex. 15: 21. b 1 Sam. 21: 11; 29: 5,



338 1 SAMUEL XVIII.

8. Toen ontstak Saul zeer, en dat

woord was kwaad in zijne oogen, en

hij zeide: Zij hebben David tien dui-

zend gegeven, doch mij hebben zij [maar]

duizend gegeven; en voorzeker zal het

koninkrijk nog voor hem zijn.

9. En Saul had het oog op David,

van dien dag af en voortaan.

10. En het geschiedde des anderen

daags, dat de booze geest Gods over

Saul vaardig werd, en hij profeteerde

midden in het huis, en David speelde

op snarenspel met zijne hand, als van
dag tot dag; (Saul nu had eene spies

in de hand.)

11. En Saul schoot de spies, en zeide :

Ik zal David aan den wand spietsen;

maar David wendde zich tweemaal van
zijn aangezicht af.

12. En Saul vreesde voor David, want
de HEERE was met hem, en Hij was
van Saul geweken.

13. Daarom deed hem Saul van zich

weg, en hij zette hem zich tot eenen
overste van duizend; en hij ging uit

en hij ging in voor het aangezicht des

volks.

14. En David gedroeg zich voorzich-

tiglijk op alle zijne wegen; en de HEERE
was met hem.

15. Toen nu Saul zag, dat hij zich

zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij

voor zijn aangezicht.

16. Doch gansch Israël en Juda had
David lief, want hij ging uit en hij ging

in voor hun aangezicht.

17. Derhalve zeide Saul tot David:
Zie, mijne grootste dochter Mérab, die

zal ik u tot eene vrouwe geven; al-

leenlijk wees mij een dapper zoon, en
voer den krijg des HEEREN. (Want
Saul zeide: Dat mijne hand niet tegen

hem zij, maar dat de hand der Philis-

lijnen tegen hem zij.)

18. Doch David zeide tot Saul : Wie
ben ik, en wat is mijn leven, [en] mijns
vaders huisgezin in Israël, dat ik des

konings schoonzoon zoude worden?
19. En het geschiedde nu ten tijde,

als men Mérab, de dochter van Saul,

aan David geven zou, zoo is zij aan
A'driël, den Méholathiet, ter vrouwe
gegeven.

20. Doch Michal, de dochter van Saul,

had David lief. Toen dat Saul te kennen

werd gegeven, zoo was die zake recht
in zijne oogen.

21. En Saul zeide: Ik zal ze hem
geven, dat zij hem tot eenen valstrik

zij, en dat de hand der Philistijnen

tegen hem zij. Daarom zeide Saul tot

David: Met de andere zult gij heden
mijn schoonzoon worden.

22. En Saul gebood zijnen knechten:
Spreekt met David in het heimelijke,,

zeggende : Zie, de koning heeft lust aan
u, en alle zijne knechten hebben u lief;

word dan nu des konings schoonzoon.

23. En de knechten van Saul spraken
deze woorden voor de ooren van David.

Toen zeide David : Is dat licht in ulieder

oogen, des konings schoonzoon te wor-
den, daar ik een arm en verachtzaam
man ben?

24. En de knechten van Saul bood-

schapten het hem, zeggende: Zulke
woorden heeft David gesproken.

25. Toen zeide Saul: Aldus zult gij-

lieden tot David zeggen: De koning
heeft geenen lust aan den bruidschat,

maar aan honderd voorhuiden der Phi-

listijnen, opdat men zich wreke aan
des konings vijanden. Want Saul dacht
David te vellen door de hand der Phi-

listijnen.

26. Zijne knechten nu boodschapten
David deze woorden. En die zaak was
recht in de oogen van David, dat hij

des konings schoonzoon zoude worden
;

maar de dagen waren nog niet vervuld.

27. Toen maakte zich David op, en
,

hij en zijne mannen gingen henen, en
zij sloegen onder de Philistijnen twee
honderd mannen, en «David bracht

hunne voorhuiden, en men leverde ze

den koning volkomenlijk, opdat hij.

schoonzoon des konings worden zoude.

Toen gaf Saul hem zijne dochter Michal '

ter vrouwe. a 2 Sam. 3: 14.

28. En Saul zag en merkte, dat de
HEERE met David was; en Michal, de
dochter van Saul, had hem lief.

29. Toen vreesde Saul nog meer voor
David; en Saul was David tot vyand^
alle [zijne] dagen.

30. Als de vorsten der Philistijnen

uittogen, zoo geschiedde het, -als zij uit-

togen, dat David kloeker was, dan alle

de knechten van Saul; zoodat zijn naam
zeer geacht was.
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HET XIX KAPITTEL.

Derhalve sprak Saul tot zijnen zoon
Jonathan en tot alle zijne knechten,
om David te dooden. Doch Jonathan,
Sauls zoon, had groot welgevallen aan
David,

2. En Jonathan kondigde het David
aan, zeggende: Mijn vader Saul zoekt
u te dooden; nu dan, wacht u toch des
morgens, en blijf in het verborgene, en
versteek u.

3. Doch ik zal uitgaan, en aan de
hand mijns vaders staan op het veld,

waar gij zult zijn, en ik zal van u tot

mijnen vader spreken, en zal zien wat
het zij ; dat zal ik u kond doen.

4. Zoo sprak dan Jonathan goed van
David tot zijnen vader Saul; en hij

zeide tot hem : De koning zondige niet

tegen zijnen knecht David, omdat hij

tegen u niet gezondigd heeft, en om-
dat zijne daden voor u zeer goed zijn.

5. Want hij heeft zijne ziel in zijne

hand gezet, en hij heeft den Philistijn

geslagen, en de HEERE heeft een groot
heil aan gansch Israël gedaan. Gij hebt
het gezien, en gij zijt verblijd geweest.

"Waarom zoudt gij dan tegen onschuldig
bloed zondigen, David zonder oorzaak
doodende?

6. Saul nu hoorde naar de stemme
Jonathans; En Saul zwoer: [Zooivaar-
achtig als] de HEEE,E leeft, hij zal niet

gedood worden.
7. En Jonathan riep David, en Jo-

nathan gaf hem alle deze woorden te

kennen ; en Jonathan bracht David tot

Saul, en hij was voor zijn aangezicht
als gisteren [en] eergisteren.

8. En er werd wederom krijg; en
David toog uit en streed tegen de Phi-

listijnen, en hij sloeg ze met eenen
groeten slag, en zij vloden voor zijn

aangezicht.

9. «Doch de booze geest des HEEREN
was over Saul, en hij zat in zijn huis,

en zijne spies was in zijne hand; en
David speelde op snarenspel met de
hand. a l Sam. 16: 14; 18: 10.

10. Saul nu zocht met de spies David
aan den wand te spietsen, doch hij

ontweek van het aangezichte Sauls,
die met de spies in den wand sloeg.

Toen vlood David, en ontkwam in
dienzelven nacht.

11. Maar Saul zond boden henen tot

Davids huis, opdat zij hem bewaakten,
en opdat zij hem des morgens doodden.
Dit gafMichal, zijne huisvrouwe, David
te kennen, zeggende: Indien gij uwe
ziel dezen nacht niet behoedt, zoo zult
gij morgen gedood worden.

12. En Michal liet David door een
venster neder; en hij ging henen, en
vluchtte, en ontkwam.

13. En Michal nam een beeld, en zij

leide het in het bed, en zij leide een geite-

vel aan zijne hoofdpeluw, en dekte het
met een kleed toe,

14. Saul nu zond boden, om David
te halen. Zij dan zeide : Hij is ziek.

15. Toen zond Saul boden, om David
te bezien, zeggende: Brengt hem in het
bed tot mij op, dat men hem doode.

16. Als de boden kwamen, zoo zie,

er was een beeld in het bed, en er was
een geitevel aan zijne hoofdpeluw.

17. Toen zeide Saul tot MichaL
Waarom hebt gij mij alzoo bedrogen^,
en hebt mijnen vijand laten gaan, dat
hij ontkomen is? Michal nu zeide tot
Saul: Hij zeide tot mij: Laat mij gaan^
waarom zoude ik u dooden?

18. Alzoo vluchtte David en ontkwam;
en hij kwam tot Samuel te Rama, en
hij gaf hem te kennen al wat Saul
hem gedaan had ; en hij en Samuel
gingen henen, en zij bleven teNajoth,

19. En men boodschapte Saul, zeg-
gende : Zie, David is te Najoth bij Rama.

20. Toen zond Saul boden henen, om
David te halen. Die zagen eene verga-
dering van profeten, profeteerende, en
Samuel staande, over hen gesteld ; en
de Geest Gods was over Sauls boden,
en die profeteerden ook,

21. Toen men het Saul boodschapte,
zoo zond hy andere boden, en die pro-
feteerden ook. Toen voer Saul voort,
en zond de derde boden, en die profe-
teerden ook,

22. Daarna ging hij ook zelf naar
Rama, en hij kwam tot den groeten
waterput, die te Séchu was, en hij

vraagde en zeide : Waar is Samuel, en
David ? Toen werd hem gezegd : Zie,

zij zijn te Najoth bij Rama.
23. Toen ging hij derwaarts naar Na-

joth by Rama; en dezelve Geest Gods
was ook op hem, en hij, al voortgaan-



S40 1 SAMUEL XIX, XX.

de, profeteerde, totdat hij teNajothin
Eama kwam.

24. En hij toog zelf ook zijne klee-

deren uit, en hij profeteerde zelf ook,

voor het aangezichte Samuels, en hij

viel bloot neder dienzelven ganschen
dag, en den ganschen nacht. Daarom
zegt men: Is Saul ook onder de pro-

feten ?

HET XX KAPITTEL.

loen vluchtte David van Najoth bij

Rama, en hij kwam, en zeide voor het

aangezichte Jonathans : Wat heb ik

gedaan, wat is mijne misdaad, en wat
is mijne zonde voor het aangezicht

uws vaders, dat hij mijne ziel zoekt?
2. Hij daarentegen zeide tot hem:

Dat zij verre; gij zult niet sterven. Zie,

mijn vader doet geene groote zaak, en
geene kleine zaak, die hij voor mijn
oor niet openbaart. Waarom zoude dan
mijn vader deze zake van mij verber-

gen? Dat is niet.

3. Toen zwoer David verder, en zei-

de : Uw vader weet zeer wel, dat ik

genade in uwe oogen gevonden heb;
daarom heeft hij gezegd : Dat Jonathan
dit niet wete, opdat hij zich niet be-

kommere; en zekerlijk, [zoo waarach-
tig als] de HEERE leeft, en uwe ziel

leeft, er is maar eene schrede tusschen
mij en tusschen den dood.

4. Jonathan nu zeide tot David: Wat
uwe ziele zegt, dat zal ik u doen.

5. En David zeide tot Jonathan : Zie,

morgen is de nieuwe maan, dat ik ze-

kerlijk met den koning zoude aanzit-

ten om te eten; zoo laat mij gaan, dat
ik mij op het veld verberge tot aan
den derden avond.

6. Indien uw vader mij inderdaad
mist, zoo zult gij zeggen: David heeft

van mij zeer begeerd, dat hij tot zijne

stad Bethlehem mocht loopen, want
aldaar is een jaarlijksch offer den gan-
schen geslachte.

7. Indien hij aldus zegt: Het is goed;
zoo heeft uw knecht vrede; maar in-

dien hij gansch ontstoken is, zoo weet,
dat het kvraad bij hem ten volle be-

sloten is.

8. Doe dan barmhartigheid aan uwen
knecht; «want gij hebt uwen knecht
in een verbond des HEEREN met u

gebracht; maar is er eene misdaad in
mij, zoo dood gij mij; waarom zoudt
gij mij toch tot uwen vader brongen ?

a 1 Sam. 18: 3.

9. Toen zeide Jonathan : Dat zij verre
van u; maar indien ik zekerlijk merk-
te, dat dit kwaad bij mijnen vader ten
volle besloten ware, dat het u zoude
overkomen, zoude ik dat u dan niet

te kennen geven?
10. David nu zeide tot Jonathan:

Wie zal het mij te kennen geven, in-

dien uw vader u wat hards antwoordt?
11. Toen zeide Jonathan tot David:

Kom, laat ons toch uitgaan in het veld.

En die beiden gingen uit in het veld.

12. En Jonathan zeide tot David : De
HEERE, de God Israels, indien ik mij-

nen vader onderzocht zal hebben om-
trent dezen tijd, morgen [of] overmor-
gen, en zie, het is goed voor David,
en ik dan tot u niet zende, en [voor]

uw oor openbare;
13. Alzoo doe de HEERE aan Jona-

than, en alzoo doe Hij daartoe ! Als
mijnen vader het kwaad over u behaagt,
zoo zal ik het voor uw oor ontdekken,
en ik zal u laten trekken, dat gij in

vrede henengaat; en de HEERE zij

met u, gelijk als Hij met mijnen va-

der geweest is.

14. En zult gij niet, indien ik dan
nog leve, ja zult gij niet de weldadig-
heid des HEEREN aan mij doen, dat
ik niet sterve?

15. Ook zult gij uwe weldadigheid
niet afsnijden van mijn huis tot in

eeuwigheid ; ook niet, wanneer de HEE-
RE een iegelijk der vijanden Davids
van den aardbodem zal afgesneden
hebben.

16. Alzoo maakte Jonathan [een ver-

bond] met het huis van David, [zeg-

gende] : Dat het de HEERE eische van
de hand der vijanden Davids.

17. En Jonathan voer voort, met Da-
vid te doen zweren, omdat hij hem
liefhad; want hij had hem lief met de
liefde zijner ziele.

18. Daarna zeide Jonathan tot hem:
Morgen is de nieuwe maan; dan zal

men u missen, want nwe zitplaats zal

ledig gevonden worden.
19. En als gij de drie dagen zult

uitgebleven zijn, kom haastig af, en ga
tot die plaatse, waar gij u verborgen
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hadt ten dage dezer handeling; en blijf

bij den steen E'zel.

20. Zoo zal ik drie pijlen ter zijde

schieten, alsof ik naar een teeken

schoot.

21. En zie, ik zal den jongen zenden,
[zeggende] : Ga henen, zoek de pijlen.

Indien ik uitdrukkelijk tot den jongen
zeg: Zie, de pijlen zijn van u af en
herwaarts; neem hem en kom gij,

want er is vrede voor u, en er is geen
ding, [zoo lüaarlijk] de HEERE leeft.

22. Maar indien ik tot den jongen
alzoo zeg: Zie, de pijlen zijn van u af

en verder
;
ga -henen, want de HEERE

heeft u laten gaan.

23. «En aangaande de zake, waarvan
ik en gij gesproken hebben, zie, de

HEERE zij tusschen mij en tusschen
u, tot in eeuwigheid. a vers 42.

24. David nu verborg zich in het
veld; en als het nieuwe maan was,
zat de koning bij de spijze om te eten.

25. Toen zich de koning gezet had
op zijne zitplaats, ditmaal gelijk de
andere maal, aan de stede bij den wand,
zoo stond Jonathan op, en A'bner zat

aan Sauls zijde, en Davids plaatse werd
ledig gevonden.

26. En Saul sprak te dien dage niets,

want hij zeide: Hem is wat voorge-
vallen, dat hij niet rein is; voorzeker
hij is niet rein.

27. Het geschiedde nu des anderen
daags, den tweeden der nieuwe maan,
als Davids plaatse ledig gevonden werd,
zoo zeide Saul tot zijnen zoon Jona-
than: Waarom is de zoon van I'saï

noch gisteren noch heden tot de spijze

gekomen?
28. En Jonathan antwoordde Saul:

David begeerde van mij ernstiglijk naar
Bethlehem te mogen gaan.

29. En hij zeide: Laat mij toch
gaan, want ons geslacht heeft een
offer in de stad, en mijn broeder heeft
het mij zelf geboden ; heb ik nu genade
in uwe oogen gevonden, laat mij toch
ontslagen zijn, dat ik mijne broeders
zie; hierom is hij aan des konings
tafel niét gekomen.

30. Toen ontstak de toorn van Saul
tegen Jonathan, en hij zeide tot hem:
Gij zoon der verkeerde in wederspan-
nigheid, weet ik het niet, dat gij den
zoon van I'saï verkoren hebt tot uwe

schande, en tot schande der naaktheid
uwer moeder ?

31. Want alle de dagen, die de
zoon van I'saï op den aardbodem leven
zal, zoo zult gij en uw koninkrijk niet
bevestigd worden ; nu dan, zend henen,
en haal hem tot mij, want hij is een
kind des doods.

32. Toen antwoordde Jonathan Saul,
zijnen vader, en zeide tot hem : Waarom
zal hij gedood worden ? wat heeft hij
gedaan ?

33. Toen schoot Saul de spies op
hem, om hem te doorsteken. Alzoo
merkte Jonathan, dat dit ten volle bij

zijnen vader besloten was, David te
dooden.

34. Daarom stond Jonathan van de
tafel op in hittigheid des toorns

; en
hij at op den tweeden dag der nieuwe
maan geen brood, want hij was bekom-
merd om David, omdat zijn vader hem
gesmaad had.

35. En het geschiedde des morgens,
dat Jonathan in het veld ging, op den
tijd, die David bestemd was; en er
was een kleine jongen bij hem.

36. En hij zeide tot zijnen jongen :

Loop, zoek nu de pijlen, die ik schieten
zal. De jongen liep henen, en hij schoot
eenen pijl, dien hij over ham deed
vliegen.

37. Toen de jongen tot aan de
plaatse des pijls, dien Jonathan gescho-
ten had, gekomen was, zoo riep Jona-
than den jongen na, en zeide : Is niet
de pijl van u af en verder?

38. Wederom riep Jonathan den
jongen na: Haast u, spoed u, sta niet
stil. De jongen van Jonathan nu raapte
den pijl op, en hij kwam tot zijnen
heere.

39. Doch de jongen wist er niets
van ; Jonathan en David alleen wisten
van de zake.

40. Toen gaf Jonathan zijn gereed-
schap aan den jongen, dien hij had, en
hij zeide tot hem: Ga henen, breng
het in de stad.

41. Als de jongen henenging, zoo
stond David op van de zuidzijde, en
hij viel op zijn aangezicht ter aarde,
en hij boog zich driemaal; en zij kus-
ten malkanderen, en weenden met
malkanderen, totdat het David gansch"
veel maakte.
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42. Toen zeide Jonathan tot David:
Ga in vrede ; hetgene dat wij beiden
in den naam des HEEREN gezworen
hebben, zeggende: De HEERE zij

tusschen mij en tusschen u, en tiis-

schen mijn zaad en tusschen uw zaad !

[dat] zij tot in eeuwigheid.
43. Daarna stond hij op, en ging

henen ; en Jonathan kwam in de stad".

HET XXI KAPITTEL.

Tcoen kwam David te Nob, tot den
priester Achimélech ; en Achimélech
kwam bevende David tegemoet, en hij

zeide tot hem : Waarom zijt gij alleen,

en geen man met u ?

2. En David zeide tot den priester

Achimélech: De koning heeft mij eene
zake bevolen, en zeide tot mij : Laat
niemand iets van de zake weten, om
dewelke ik u gezonden heb, en die ik

u geboden heb; den jongelingen nu
heb ik de plaats van zulk eenen te

kennen gegeven.
3. En nu, wat is er onder uwe hand ?

Geef mij vijf brooden in mijne hand,
of wat er gevonden wordt.

4. En de priester antwoordde David
en zeide: Er is geen gemeen brood
onder mijne hand ; maar er is heilig

brood ; wanneer zich de jongelingen
slechts van de vrouwen onthouden
hebben.

5. David nu antwoordde den priester

en zeide tot hem : Ja trouwens, de
vrouwen zijn ons onthouden geweest
gisteren en eergiste^ren, toen ik uitging,

en de vaten der jongelingen zijn heilig
;

en het is eenigerwijze gemeen [brood],

te meer dewijl heden [ander] in de
vaten zal geheiligd worden.

6. Toen «gaf de priester hem dat
heilige [brood], dewijl daar geen brood
was dan de toonbrooden, die van voor
het aangezichte des HEEREN wegge-
nomen waren, dat men er warm brood
leide, ten dage als dat weggenomen
werd. a Mattb. 12 : 3. Mare. 2 : 25. Luc. 6: 3.

7. Daar was nu een man van de
knechten Sauls, te dienzelven dage
opgehouden voor het aangezichte des
HEEREN, en zijii naam was Dóëg, een
E'domiet, de machtigste onder de

• herderen, die Saul had.
8. En David zeide tot Achimélech :

Is hier onder uwe hand geene spiea
of zwaard ? Want ik heb noch mün
zwaard noch ook mijne wapenen in
mijne hand genomen, dewijl de zake
des konings dringend was.

9. Toen zeide de priester : Het zwaard
van Goliath, den Philistijn, den welken
gij sloegt in het eikendal, zie, d&t is [hier],

gewonden in een kleed, achter den Éphod;
indien gij u dat nemen wilt, zoo neem het,

want hier is geen ander dan dat. David
nu zeide: Er is zijns gelijke niet, geef
het mij.

10. En David maakte zich op en
vluchtte te dien dage van het aange-
zicht van Saul ; en hij kwam tot

A'chis, den koning van Gath.
11. Doch de knechten van A'chis

zeiden tot hem : Is deze niet David,
de koning des lands ? Zong men niet

van dezen in de reien, zeggende : «Saul
heeft zijne duizenden verslagen, maar
David zijne tien duizenden ?

a 1 Sam. 18: 7.

12. En David leide deze woorden in

zijn hart; en hij was zeer bevreesd
voor het aangezicht van A'chis, den
koning van Gath.

13. Daarom veranderde hij zijn gelaat
voor hunne oogen, en hij maakte zich

\

zelven gek onder hunne handen ; en
hij bekrabbelde de deuren der poort,

'

en liet zijne zeever in zijnen baard
afloopen.

14. Toen zeide Achis tot zyne
knechten : Ziet, gij ziet, dat de man
razende is ; waarom hebt gij hem tot

mij gebracht?
15. Heb ik aan razenden gebrek, dat

gij dezen gebracht hebt, om voor my
te razen ? Zal deze in mijn huis komen ?

HET XXII KAPITTEL.

loen ging David van daar, en ont-

kwam in de spelonke AdüUams. En
zijne broeders hoorden het, en het
gansche huis zijns vaders, en kwamen
derwaarts tot hem af.

2. En tot hem vergaderden, alle man,
die benauwd was, en alle man, die

eenen schuldeischer had, en alle man,
wiens ziele bitterlijk bedroefd was, en
hij werd tot overste over hen ; zoodat
bij hem waren omtrent vier honderd
mannen.
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3. En David ging van daar naar
Mizpe der Móabieten ; en hij zeide tot

den koning der Móabieten : Laat toch

mijn vader en mijne moeder bij ulieden

uitgaan, totdat ik weet v^'at God mij

doen zal.

4. En hij bracht' ze voor het aange-

zicht van den koning der Móabieten;
en zij bleven bij hem alle de dagen,

die David in de vesting was.
5. Doch de profeet Gad zeide tot

David : Blijf in de vesting niet, ga
henen, en ga in het land van Juda.

Toen ging David henen, en hij kwam
in het woud Chéreth.

6. En Saul hoorde, dat David bekend
geworden was, en de mannen, die bij

hem waren. Saul nu zat op eenen
heuvel onder het geboomte te Kama,
en hij had zijne spies in zijne hand,
en alle zijne knechten stonden bij hem.

7. Toen zeide Saul tot zijne knechten,

die bij hem stonden : Hoort toch, gij

zonen van Jémini. Zal ook de zoon van
I'saï u altegader akkers en wijnbergen
geven ? Zal hij u allen tot oversten

van duizenden en oversten van hon-
derden stellen ?

8. Dat gij u allen tegen mij verbon-
den hebt, en niemand [voor] mijn oor
openbaart, dat mijn zoon een verbond
gemaakt heeft met den zoon van I'saï

;

en niemand is onder ulieden, dien het

wee doet van mijnentwege, en die het
[voor] mijn oor openbaart; want mijn
zoon heeft mijnen knecht tegen mij
opgewekt tot een lagenlegger, gelijk

het te dezen dage is.

9. Toen antwoordde Dóëg, deÉdomiet,
die bij de knechten Sauls stond, en
zeide : Ik zag den zoon^ van I'saï,

komende te Nob, tot Achimélech, den
zoon van Ahitub

;

10. Die den HEEEE voor hem vraag-

de, en gaf hem teerkost; hij gaf hem
ook het zwaard van Goliath, den Phi-

listijn.

11. Toen zond de koning henen, om
den priester Achimélech, den zoon van
Ahitub, te roepen, en zijns vaders gan-
sche huis, de priesters, die te Nob wa-
ren ; en zij kwamen allen tot den ko-

ning.

12. En Saul zeide: Hoor nu, gij zoon
van Ahitub. En hij zeide: Zie, [hier]

ben ik, mijn heere.

13. Toen zeide Saul tot hem: Waar-
om hebt gij lieden samen u tegen mij

i verbonden, gij en de zoon van I'sai,

Nermits dat gij hem gegeven hebt brood
'ill het zwaard, en God voor hem ge-
vraagd, dat hij zoude opstaan tegen
mij tot eenen lagenlegger, gelijk het
te dezen dage is?

14. En Achimélech antwoordde den
koning en zeide : Wie is toch onder
alle uwe knechten getrouw als David,
en des konings schoonzoon, en voort-
gaande in uwe gehoorzaamheid, en is

geëerd in uw huis?
15. Heb ik heden begonnen God voor

hem te vragen? Dat zij verre van mij.
De koning legge op zijnen knecht geen
ding, [noch] op het gansche huis mijns
vaders; want uw knecht heeft van alle
deze dingen niet geweten, klein noch
groot.

16. Doch de koning zeide: Achimé-
lech, gij moet den dood sterven, gij en
het gansche huis uws vaders.

17. En de koning zeide tot de tra-

wanten, die bij hem stonden; Wendt
u, en doodt de priesters desHEEREN,
omdat hunne hand ook met David is,

en omdat zij geweten hebben, dat hij

vluchtte, en hebben het voor mijne
ooren niet geopenbaard. Doch de knech-
ten des konings wilden hunne hand
niet uitsteken, om op de priesters des
HEEREN aan te vallen.

18. Toen zeide de koning tot Dóëg:
Wend gij u, en val aan op de pries-

ters. Toen wendde zich Dóëg, de Édo-
miet, en hij viel aan op de priesters,

en doodde te dien dage vijfentachtig
mannen, die den linnen lijfrok droe-
gen.

19. Hij sloeg ook Nob, de stad dezer
priesteren, met de scherpte deszwaards,
van den man tot de vrouw, van de
kinderen tot de zuigelingen; zelfs de
runderen en ezels, en de schapen,
[sloeg hij] met de scherpte des zwaards.

20. Doch één der zonen van Achimé-
lech, den zoon van Ahitub, ontkwam,
wiens naam was A'bjathar; die vluchtte
David na.

21. En A'bjathar boodschapte het
David, dat Saul de priesteren des HEE-
REN gedood had.

22. Toen zeide David tot A'bjathar:
Ik wist wel te dien dage, toen Dóëg,
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de E'domiet, daar was, dat hij het

voorzeker Saul zoude te kennen geven
;

ik heb oorzaak gegeven tegen alle de

zielen van uws vaders huis.

23, Blijf bi.) mij, vrees niet; want
wie mijne ziel zoeken zal, die zal uwe
ziel zoeken; maar gij zult met mij in

bewaring zijn.

HET XXIII KAPITTEL.

Cjn men boodschapte David, zeggende :

Zie, de Philistijnen strijden tegen Ke-
hüa, en zij berooven de schuren.

2. En David vraagde den HEERE,
zeggende: Zal ik henengaan, en deze
Philistijnen slaan? En de HEERE zei-

de tot David : Ga henen, en gij zult de
Philistijnen slaan en Kehïla verlossen.

3. Doch de mannen Davids zeiden

tot hem : Zie, wij vreezen hier in Juda
;

hoe veel te meer, als wij naar Kehila
tegen der Philistijnen slagorden gaan
zullen.

4. Toen vraagde David den HEERE
nog verder; en de HEERE antwoordde
hem en zeide: Maak u op, trek af naar
Kehïla, want Ik geef de Philistijnen in

uwe hand.
5. Alzoo toog David en zijne mannen

naar Kehila, en hij streed tegen de
Philistijnen, en dreef hun vee weg, en
hij sloeg onder hen eenen groeten slag;

alzoo verloste David de inwoners van
Kehila.

6. En het geschiedde, «toen A'bja-

thar, de zoon van Achimélech, tot Da-
vid vluchtte naar Kehila, dat hij af-

kwam met den E'phod in zijne hand.
a 1 Sam, 22: 20.

7. Als aan Saul te kennen gegeven
•werd, dat David te Kehïla gekomen
was, zoo zeide Saul: God heeft hem
in mijne hand overgegeven, want hij

is besloten, komende in eene stad met
poorten en grendelen.

8. Toen liet Saul al het volk ten
strijde roepen, dat zij aftogen naar K.e-

hïla, om David en zijne mannen te

belegeren.

9. Als nu David verstond, dat Saul
dit kwaad tegen hem heimelijk voor-

had, zeide hij tot den priester A'bja-

thar: Breng den E'phod herwaarts.
10. En David zeide: HEERE, God van

Israël, uw knecht heeft zekerlijk ge-

hoord, dat Saul zoekt naar Kehïla te
komen, en de stad te verderven om.
mijnentwille.

11. Zullen mij ook de burgers van
Kehïla in zijne hand overgeven? Zal
Saul afkomen, gelijk als uw knecht
gehoord heeft? O HEERE, God van Is-

rael, geef het toch uwen knechtte ken-
nen. De HEERE nu zeide: Hij zal af-

komen.
12. Daarna zeide David: Zouden de

burgers van Kehïla mij en mijne man-
nen overgeven in de hand van Saul?
En de HEERE zeide: Zij zouden [u]

overgeven.
13. Toen maakte zich David en zijne

mannen op, omtrent zes honderd man,
en zij gingen uit Kehïla, en zij gingen
henen, waar zij konden gaan. Toen aan
Saul geboodschapt werd, dat Da_vid uit

Kehïla ontkomerï was, zoo hield hij op
uit te trekken.
. 14. David nu bleef in de woestijn in

de vestingen, en hij bleef op den berg
in de woestijn Ziph. En Saul zocht hem
alle dagen, doch God gaf hem niet over
in zijne hand.

15. Als David zag, dat Saul uitgeto-

gen was, om zijne ziel te zoeken, zoo
was David in de woestijn Ziph ineen
woud.

16. Toen maakte zich Jonathan, de
zoon van Saul, op, en hij ging tot Da-
vid in het woud ; en hij versterkte zijne

hand in God;
17. En hij zeide tot hem : Vrees niet,

want de hand van Saul, mijnen vader,

zal u niet vinden, maar gij zult koning
worden over Israël, en ik zal de tweede
bij u zijn; ook weet mijn vader Saul
zulks wel. .

18. En die beiden maakten een ver-

bond voor het aangezichte des HEB-
REN; enDavid bleef in het woud, maar
Jonathan ging naar zijn huis.

19. Toen togen de Zïphieten op tot

Saul naar Gïbea, zeggende : Heeft zich

niet David bij ons verborgen in de ves-

tingen in het woud, op den heuvel van
Hachïla, die aan de rechterhand der

wildernis is?

20. Nu dan, o koning, kom spoedig

af naar al de begeerte uwer ziele; en
het komt ons toe hem over te geven
in de hand des konings.

21. Toen zeide Saul: Gezegend zijt
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gijlieden den HEERE, dat gij u over
mij ontfermd hebt.

22. Gaat toch henen, en bereidt [de

zaak] nog meer, dat gij weet en beziet

zijne plaatse, waar zijn gang is, wie
hem daar gezien heeft; want hij heeft

tot mij gezegd, dat hij zeer listiglijk

pleegt te handelen.
23. Daarom ziet toe, en verneemt

naar alle schuilplaatsen, in dewelke hij

schuilt; komt dan weder tot mij met
vast bescheid, zoo zal ik met ulieden
gaan. En het zal geschieden, zoo hy in

het land is, zoo zal ik hem naspeuren
onder alle duizenden van Juda.

24. Toen maakten zij zich op, en zij

gingen naar Ziph voor het aangezicht
van Saul. David nu en zijne mannen
waren in de woestijn van Maon, in het
vlakke veld', aan de rechterhand der
wildernis.

25. Saul en zijne mannen gingen ook
om te zoeken. Dat werd David gebood-
schapt, die van dien rotssteen afgegaan
was, en bleef in de woestijn van Maon.
Toen Saul dat hoorde, jaagde hij David
na in de woestijn van Maon.

26. En Saul ging aan deze zijde des
bergs, en David en zijne mannen aan
gene zijde des bergs. Het geschiedde
nu, dat zich David haastte, om te ont-

gaan van het aangezicht van Saul ; en
Saul en zijne mannen omsingelden Da-
vid en zijne mannen, om die te grijpen.

27. Doch er kwam een bode tot Saul,
zeggende: Haast u, en kom, w^ant de
Philistijnen zijn in het land gevallen.

28. Toen keerde zich Saul van David
na te jagen, en hij toog den Philistijnen
te gemoet. Daarom noemde men die

plaats Sela Machlekoth.

HET XXIV KAPITTEL.

.Cjn David toog van daar op, en hij

bleef in de vestingen van E'ngedi.
2. En het geschiedde, nadat Saul we-

dergekeerd was van achter de Philistij-

nen, zoo gaf men hem te kennen,
zeggende : Zie, David is in de woestijn
van E'ngedh

3. Toen nam Saul drie duizend uit-

gelezene mannen uit gansch Israël, en
hy toog henen, om David en zijne man-
nen te zoeken boven op de rotssteenen
der steenbokken

4. En hij kwam tot de schaapskooien
aan den weg, waar eene spelonk was;
en Saul ging daarin, om zijne voetrn
te dekken. David nu en zyne mannen
zaten aan de zyden der spelonk.

5. Toen zeiden de mannen van David
tot hem: Zie den dag, [in] welken de
HEERE tot u zegt : Zie, Ik geef uwen
vijand in uwe hand, en gij zult hem
doen, gelijk als het goed zal zijn in
uwe oogen. En David stond op, en
sneed stillekens eene slip van Sauls
mantel.

6. Doch het geschiedde daarna, dat
Davids hart hem sloeg, omdat hij de
slip van Saul afgesneden had.

7. En hy zeide tot zijne mannen.
Dat late de HEERE verre van mij zijn,
dat ik die zake doen zoude aan mijnen
heere, den gezalfde des HEEREX, dat
ik mijne hand tegen hem uitsteken
zoude; want hij is de gezalfde des
HEEREN.

8. En David scheidde zijne mannen
met woorden, en liet hun niet toe, dat
zij opstonden tegen Saul. En Saul maak-
te zich op uit de spelonk, en ging op
den weg.

9. Daarna maakte zich David ook op,
en ging uit de spelonk, en hij riep Saul
achterna, zeggende : Mijn heere koning!
Toen zag Saul achter zich om, en Da-
vid boog zich met het aangezicht ter
aarde en neigde zich.

10. En David zeide tot Saul: Waar-
om hoort gij de woorden der menschen,
zeggende : Zie, David zoekt uw kwaad ?

11. Zie, te dezen dage hebben uwe
oogen gezien, dat de HEERE u heden
in mijne hand gegeven heeft in deze
spelonk, en men zeide, datikudooden
zoude. Doch [mijne hand] verschoonde
u, want ik zeide: Ik zal mijne hand
niet uitsteken tegen mijnen heere, want
hij is de gezalfde des HEEREN.

12. Zie toch, mijn vader, ja zie de
slip uws mantels in mijne hand. Want
als ik de slip uws mantels afgesneden
heb, zoo heb ik u niet gedood. Beken
en zie, dat er in mijne hand geen kwaad
noch overtreding is, en ik tegen u niet
gezondigd heb. Nochtans jaagt gy my-
ne ziel, dat gij ze wegnemet.

13. De HEERE zal richten tusschen
mij en tusschen u, en de HEERE zal
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mij wreken aan u; maar mijne hand
zal niet tegen u zijn.

14. Gelijk als het spreekwoord der

ouden zegt: Van de goddeloozen komt
goddeloosheid voort; maar mijne hand

j

zal niet tegen u zijn.

15. Naar wien is de koning van Is-

raël uitgegaan? Wien jaagt gij na?
Naar eenen dooden hond? Naar eene
éénige vloo?

16. Doch de HEERE zal zijn tot Rech-

ter, en richten tusschen mij en tusschen
u, en zien daarin, en twisten mijnen
twist, en richten mij van uwe hand.

17. En het geschiedde, toen David
geëindigd had alle deze woorden tot

Saul te spreken, zoo zeide Saul: Is dit

uwe stemme, mijn zoon David? Toen
hief Saul zijne stem op en weende.

18. En hij zeide tot David: Gij zijt

rechtvaardiger dan ik; want gij hebt

mij goed vergolden, en ik heb u kwaad
vergolden.

19. En gij hebt [mij] heden aange-

wezen, dat gij mij goed gedaan hebt;

want de HEERE had mij in uwe hand
besloten, en gij hebt mij niet gedood.

20. Zoo wanneer iemand zijnen vij-

and gevonden heeft, zal hij hem op
eenen goeden weg laten gaan? De
HEERE nu vergelde u het goede, voor
dezen dag, dien gij mij heden gemaakt
hebt.

21. En nu, zie, ik weet, dat gij voor-

zeker koning worden zult, en dat het

koninkrijk Israels in uwe hand bestaan
zal.

22. Zoo zweer mij dan nu bij den
HEERE: Zoo gij mijn zaad na mij zult

uitroeien, en mijnen naam zult uitdel-

gen van mijns vaders huis!

23. Toen zwoer David aan Saul; en
Saul ging in zijn huis, maar David en
zijne mannen gingen op in de vesting.

HET XXV KAPITTEL.

_Cjn Samuel stierf; en gansch Israël

vergaderde zich, en zij bedreven rouw
over hem, en begroeven hem in zijn

huis te Rama. En David maakte zich

op, en toog af naar de woestijn Paran.
a 1 Sam. 28: 3.

2. En er was een man te Maon, en
zijn bedr'jf was teCarmel; en die man
was zeer groot, en hij had drie duizend

schapen, en duizend geiten ; en hij was.
in het scheren zijner schapen te Car-
mel.

3. En de naam des mans was Nabal,.

en de naam zijner huisvrouwe Abigail;
en de vrouwe was goed van verstand,,

en schoon van gedaante; maar de man
was hard en boos van daden, en hij

was een Calebiet.

4, Als David hoorde in de woestijn,
dat Nabal zijne schapen schoor,

5. Zoo zond David tien jongelingen;,
en Davidzeide tot de jongelingen: Gaat
op naar Carmel, en als gij tot Nabal
komt, zoo zult gij hem in mijnen naam
naar den welstand vragen;

G. En zult alzoo zeggen tot dien wel-
varende: Vrede zij u, en uwen huize
zij vrede, en voor alles, wat gij hebt,

zij vrede.

7. En nu, ik heb gehoord, dat gij

scheerders hebt. Nu, de herders, die gij

hebt, zijn bij ons geweest; wij hebben
hun geene smaadheid aangedaan, en
zij hebben ook niets gemist alle do
dagen, die zij te Carmel geweest zijn.

8. A^'raag het uwen jongelingen, en
zij zullen het u te kennen geven. Laat
dan deze jongelingen genade vinden in

uwe oogen, want wij zijn op eenen
goeden dag gekomen; geef toch uwen
knechten, en uwen zoon David, hetge-

ne dat uwe hand vinden zal.

9. Toen de jongelingen van David ge-

komen waren, en in Davids naam naar
alle die woorden tot Nabal gesproken
hadden, zoo hielden zij stil.

10. En Nabal antwoordde den knech-
ten van David, en zeide: Wie is David,

en wie is de zoon van Lsaï? Er zijn

heden vele knechten, die zich afscheu-

ren, elk van zijnen heere.

Jl. Zoude ik dan mijn brood, en mijn
water, en mijn geslacht [vleesch] nemen,
dat ik voor mijne scheerders geslacht

heb, en zoude ik het den mannen ge-

ven, die ik niet weet, van waar zij

zijn?

12. Toen keerden zich de jongelingen

van David naar hunnen weg; en zij

keerden weder, en kwamen, en bood-

schapten hem naar alle deze woorden.
IS. David dan zeide tot zijne mannen:

Een iegelijk gorde zijn zwaard aan.

Toen gordde een iegelyk zijn zwaard
,

aan; en David gordde ook zijn zwaard •
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aan; en zij togen op achter David, om-
trent vier honderd man, en er bleven

er twee honderd bii het gereedschap.
14. Doch één jongeling uit de jonge-

lingen boodschapte het aan Abigail,

Nabals huisvrouwe, zeggende : Zie, Da-
vid heeft boden gezonden iiit de woes-
tijn, om onzen heere te zegenen, maar
hij is tegen hen uitgevaren.

15. Nochtans zijn zij ons zeer goede
mannen geweest; en wij hebben geene
smaadheid geleden, en wij hebben niets

gemist alle de dagen, [die] wij met hen
verkeerd hebben, toen wij op het veld

waren.
16. Zij zijn een muur om ons geweest,

zoo bij nacht als bij dag, alle de dagen,
die wij bij hen geweest zijn, weidende
de schapen.

17. Weet dan nu, en zie, wat gij doen
zult, want het kwaad is ten volle over
onzen heere besloten, en over zijn gan-
sche huis; en hij is een zoon Bélials,

dat men hem niet kan aanspreken.
18. Toen haastte zich Abigail, en nam

twee honderd broeden, en twee Ieder-

zakken wijns, en vijf toebereide scha-

pen, en vijf maten geroost koren, en
honderd stukken rozijnen, en twee
honderd klompen vijgen, en leide [die]

op ezelen.

19. En zij zeide tot hare jongelingen:
Trekt henen voor mijn aangezicht, ziet,

ik kom achter ulieden. Doch haren man
Nabal gaf zij het niet te kennen.

20. Het geschiedde nu, toen zij op
den ezel reed, en dat zij afkwam in

het verborgene des bergs, en zie, David
en zijne mannen kwamen af haar te

gemoet, en zij ontmoette ze.

21. David nu had gezegd: Trouwens
ik heb te vergeefs bewaard al wat de-

ze in de woestijn heeft, alzoo dat er

niets van alles, wat hij heeft, gemist
is; en hij heeft mij kwaad voor goed
vergolden.

22. Zoo doe God aan de vijanden Da
vids, en zoo doe Hij daartoe, indien ik

van allen, die hij heeft, tot morgen
overig late, die aan den wand watert I

23. Toen nu Abigail David zag, zoo
haastte zij zich, en kwam van den ezel

af; en zij viel voor het aangezichte
Davids op haar aangezicht, en zij boog
zich ter aarde.

24. En zij viel aan zijne voeten, en

zeide: Och mijn heere, mijne zij de

misdaad, en laat toch uwe dienstmaagd
voor uwe ooren spreken, en hoor de

woorden uwer dienstmaagd.
25. Mijn heere stelle toch zijn hart

niet aan dezen Bélialsman, aan Nabal;

want gelijk zijn naam is, alzoo is hij :

zijn naam is Nabal, en dwaasheid is

bij hem; en ik, uwe dienstmaagd, heb

de jongelingen van mijnen heere niec

gezien, die gij gezonden hebt.

26. En nu, mijn heere, [zoo waar-
achtig als] de HEERE leeft en uwe
ziele leeft, het is de HEERE, die u
verhinderd heeft van te komen mer,

bloedstorting, dat uwe hand u zoude
verlossen ; en nu, dat als Nabal wor-

den uwe vijanden, en die tegen mijnen
heere kwaad zoeken.

27. En nu, dit is de zegen, dien

uwe dienstmaagd mijnen heere toe-

gebracht heeft, dat hij gegeven worde
den jongelingen, die mijns heeren voet-

stappen nawandelen.
28. Vergeef toch aan uwe dienst-

maagd de overtreding, want de HEERE
zal zekerlijk mijnen heere een besten-

dig huis maken, dewijl mijn heere de

oorlogen des HEEREN oorloogt, en

geen kwaad bij u gevonden is van
uwe dagen af.

29. Wanneer een mensen opstaan

zal, om u te vervolgen en om uwe
ziel te zoeken, zoo zal de ziel mijns

heeren. ingebonden zijn in het bun-

delken der levenden bij den HEERE
uwen God ; maar de ziel uwer vijan

den zal Hij slingeren uit het midden
van de heiligheid des slingers.

30. En het zal geschieden, als de

HEERE mijnen heere naar al het

goede doen zal, dat Hij over u gespro-

ken heeft, en Hij u gebieden zal, een

voorganger te zijn over Israel;
.

31. Zoo zal dit u, mijnen heere, niet

zijn tot wankeling, noch aanstoot des

harten, te weten, dat gij bloed zonder

oorzaak zoudt vergoten hebben, en dat

mijn heere zichzelven zoude verlost heb-

ben ; en als de HEERE mijnen heere wel-

doen zal, zoo zult gij uwer dienst-

maagd gedenken.
32. Toen zeide David tot Abigail

:

Gezegend zij de HEERE de God Is-

raels, die u te dezen dage mij te ge^

i
moet gezonden heeft;
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33. En gezegend zij uw raad, en
gezegend zijt gij, dat gij mij te dezen
dage geweerd hebt, van te komen met
bloedstorting, dat mijne hand mij ver-

lost zoude hebben.

34. Want voorzeker, [het is zoo waar-
achtig als] de HEERE de God Israels

leeft, die mij verhinderd heeft, van u
kwaad te doen, dat, ten ware dat gij

u gehaast hadt, en mij te gemoet ge-

komen waart, zoo ware van Nabal
niemand, die aan den wand watert,

overig gebleven tot het morgenlicht.
35. Toen nam David uit hare hand,

wat zij hem gebracht had ; en hij zeide

tot haar: Trek met vrede op naar uw
huis; zie, ik heb naar uwe stemme
gehoord, en heb uw aangezicht aan-

genomen.
36. Toen nu Abigail tot Nabal kwam,

zie, zoo had hij eenen maaltijd in zijn

huis, als eens konings maaltijd, en het

hart van Nabal was vroolijk op den-

zelven, en hij was zeer dronken
;

daarom gaf zij hem niet één woord,
klein noch groot, te kennen, tot aan
het morgenlicht.

37. Het geschiedde nu in den mor-
gen, toen de wijn van Nabal gegaan
was, zoo gaf hem zijne huisvrouwe die

woorden te kennen. Toen bestierf zijn

hart in het binnenste van hem, en hij

werd als een steen.

38. En het geschiedde omtrent [na]

tien dagen, zoo sloeg de HEERE Nabal,
dat hij stierf.

39. Toen David hoorde, dat Nabal
dood was, zoo zeide hy : Gezegend zij

de HEERE, die den twist mijner
smaadheid getwist heeft van de hand
van Nabal, en heeft zijnen knecht
onthouden van het kwade, en [dat] de
HEERE het kwaad van Nabal op zijnen

kop heeft doen wederkeeren. En David
zond henen, en liet met Abigail spre-

ken, dat hij ze zich ter vrouwe nam.
40. Als nu de knechten van David

tot Abigail gekomen waren te Carmel,
zoo spraken z;j tot haar, zeggende :

David heeft ons tot u gezonden, dat
hij zich u ter vrouwe neme.

41. Toen stond zij op, en neigde
zich met het aangezicht ter aarde, en
zij zeide : Zie, uwe dienstmaagd zij tot

eene dienaresse, om de voeten der
knechten mijns heeren te wasschen.

42. Abigail nu haastte zich, en
maakte zich op, en zij reed op eenen
ezel, met hare vijf jonge maagden, die
hare voetstappen nawandelden ; zü
dan volgde de boden van David na,
en zij werd hem ter huisvrouwe.

43. Ook nam David Ahinoam van
Jizreël ; alzoo waren ook die beiden
hem tot vrouwen.

44. «Want Saul had zijne dochter
Michal, de huisvrouwe Davids, gege-
ven aan Palti, den zoon van Lais, die

van Gallim was. a 2 Sam. 3: 15.

HET XXVI KAPITTEL.

D e Ziphieten nu kwamen tot Saul te

Gibea, zeggende : Houdt zich David
niet verborgen op den heuvel van
Hachila, voor aan de wildernis ?

2. Toen maakte zich Saul op, en
toog af naar de woestijn Ziph, en met
hem drie duizend man, uitgelezenen
van Israël, om David te zoeken in de
woestijn Ziph.

3. En Saul legerde zich op den
heuvel van Hachila, die voor aan de
wildernis is aan den weg ; maar David
bleef in de woestijn, en zag, dat Saul
achter hem kwam naar de woestijn.

4. Want David had verspieders ge-

zonden, en hij vernam dat Saul voor-

zeker kwam.
5. En David maakte zich op, en

kwam aan de plaats, waar Saul zich
gelegerd had, en David bezag de plaats,

waar Saul lag, met A'bner, den zoon
'

van Ner, zijnen krijgso verste. En Saul
lag in den wagenburg, en het volk
was rondom hem gelegerd.

6. Toen antwoordde David, en sprak
tot Achimélech, den Héthiet, en tot

Abisai, den zoon van Zerüja, den
broeder van Jóab, zeggende : Wie zal

met mij tot Saul in het leger afgaan ?

Toen zeide Abisai : Ik zal met u
afgaan.

7. Alzoo kwam David, en Abisaï,

tot het volk des nachts ; en zie, Saul
lag te slapen in den wagenburg, en
zijne spies stak in de aarde aan zijn

hoofdeinde, en A'bner en het volk lag

rondom hem.
8. Toen zeide Abisai tot David:

God heeft heden uwen vijand in uwe
hand besloten ; laat mij hem nu toch
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met de spies op eenmaal ter aarde slaan,

en ik zal het hem niet ten tweeden
male doen.

9. David daarentegen zeide tot

Abisaï : Verderf hem niet ; want wie
heeft zijne hand aan den gezalfde des
HEEREN gelegd, en is onschuldig ge-

bleven ?

10. Voorts zeide David ; [Zoo waar-
achtig als] de, HEERE leeft ! maar de
HEERE zal hem slaan, of zijn dag zal

komen, dat hij zal sterven, of hij zal

in eenen strijd trekken, dat hij om-
kome.

11. De HEERE late het verre van
mij zijn, dat ik mijne hand legge aan
den gezalfde des HEEREN. Zoo neem
toch nu de spies, die aan zijn hoofd-

einde is, en de waterflesch, en laat

ons gaan.

12. Zoo nam David de spies en de
waterflesch van Sauls hoofdeinde, en
zij gingen henen ; en er was niemand,
die het zag, en niemand, die het
merkte, ook niemand, die ontwaakte,
want zij sliepen allen ; want er was
een diepe slaap des HEEREN op hen
gevallen.

13. Toen David tegenover aan gene
zijde gekomen was, zoo stond hij op
de hoogte des bergs van verre, dat er

eene groote plaats tusschen hen was.
14. En David riep tot het volk, en

tot A'bner, den zoon van Ner, zeg-

gende : Zult gij niet antwoorden, A'b-
ner ? Toen antwoordde A'bner en
zeide : "Wie zijt gij, die tot den koning
roept?

15. Toen zeide David tot A'bner :

Zijt gij niet een man ? En wie is u gelijk

in Israël ? Waarom dan hebt gij over
uwen heere, den koning, geene wacht
gehouden ? Want er is één van het
volk gekomen, om den koning uwen
heere te verderven.

16. Deze zaak, die gij gedaan hebt,
is niet goed. [Zoo tvaarachtig als] de
HEERE leeft, gijlieden zijt kinderen
des doods, die over uwen heere, den
gezalfde des HEEREN, geene wacht
gehouden hebt. En nu, zie, waar de
spies des konings is, en de waterflesch,
die aan zijn hoofdeinde was.

17. Saul nu kende de stemme van
David, en zeide : Is dit uwe stem, mijn

zoon David ? David zeide : Het is

mijne stem, mijn heere koning.
18. Hij zeide voorts : Waarom ver-

volgt mijn heere zijnen knecht alzoo
achterna ? Want wat heb ik gedaan ?

En wat kwaad is er in mijne hand ?
19. En nu, mijn heere de koning

hoore toch naar de woorden zijns
knechts. Indien u de HEERE tes'en
mij aanport, laat Hem het spijsoffer
rieken; maar indien het menschen-
kinderen zijn, zoo zijn zij vervloekt
voor het aangezichte des HEEREN,
dewijl zij mij heden verstoeten, dat
ik niet mag vastgehecht blijven in het
erfdeel des HEEREN, zeggende: Ga
henen, dien andere goden.

20. En nu, mijn bloed valle niet op
de aarde van voor het aangezichte des
HEEREN; want de koning van Israël
is uitgegaan, om eene éénige vloo te
te zoeken, «gelijk als men een veld-
hoen op de bergen najaagt.

a 1 Sam. 24 : 15.

21. Toen zeid Saul : Ik heb gezondigd
;

keer weder, mijn zoon David; want
ik zal u geen kwaad meer doen, daar-
voor dat mijne ziel dezen dag dierbaar
in uwe oogen geweest is. Zie, ik heb
dwaselijk gedaan, en ik heb zeer groo-
telijks gedwaald.

22. Toen antwoordde David en zeide.
Zie, de spies des konings; zoo laat één
van de jongelingen overkomen, en ze
halen,

23. De HEERE dan vergelde aan een
iegelijk zijne gerechtigheid en zijne ge-
trouwigheid; want de HEERE had u
heden in [myne] hand gegeven, maar
ik heb mijne hand niet willen uitste-
ken aan den gezalfde des HEEREN.

24. En zie, gelijk als te dezen dage
uwe ziel in mijne oogen is groot g-e-

acht geweest, alzoo zij mijne ziel in^de
oogen des HEEREN groot geacht, en
Hij verlosse mij uit allen nood.

25. Toen zeide Saul tot David: Ge-
zegend zijt gij, mijn zoon David. Gij
zult het ja gewisselijk doen, en gij zult
ook gewisselijk de overhand hebben.
Toen ging David op zijnen weg, en
Saul keerde weder naar zijne plaatse.

HET XXVII KAPITTEL.

David nu zeide in zijn hart: Nu zal
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ik één der dagen door Sauls hand om-
komen. Mij is niet beter, dan dat ik

haastelijk ontkome in het land der

Philistijnen, opdat Saul van mij de

hoop verlieze, om mij meer te zoeken

ïn de gansche landpale Israels; zoo zal

ik ontkomen uit zijne hand.

2. Toen maakte zich David op, en hij

ging door, hij en de zes honderd man-
nen, die bij hem waren, totA'chis, den

zoon van Maoch, den koning van Gath.

3. En David bleef bij A'chis te Gath,

hij en zijne mannen, een iegelijk met
zijn huis; David met zijne beide vrou-

wen, Ahinoam, de Jizreëlietische, en
Abigail, de huisvrouwe van Nabal, de

Carmelietische.

4. Toen aan Saul geboodschapt werd,

dat David gevlucht was naar Gath,

zoo vö'er hij niet meer voort hem te

zoeken.

5. En David zeide totA'chis: Indien

ik nu genade in uwe oogen gevonden
heb, men geve mij eene plaatse in ééne
van de steden des lands, dat ik daar

wone ; want waarom zoude uw knecht
in de koninklijke stad bij u wonen?

6. Toen gaf hem A'chis te dien dage
Ziklag; daarom is Ziklag van de ko-

ningen van Juda geweest tot op dezen
dag.

7. Het getal nu der dagen, die David
in het land der Phihstijnen woonde,
was een jaar en vier maanden.

8. David nu toog op met zijne man-
nen, en zij overvielen de Gésurieten,

«n de Gïrzieten, en de A'malekieten
(want deze, die zijn van ouds geweest
de inwoners des lands), daar gij gaat
naar Sur, en tot aan Egypteland.

9. En David sloeg dat land, en liet

noch man noch vrouw leven ; ook nam
hij de schapen en runderen, en de
ezelen, en kemels, en kleederen, en
keerde weder en kwam tot A'chis.

10. Als A'chis zeide: Waar zijt gij-

lieden heden ingevallen? zoo zeide Da-
vid: Tegen het zuiden van Juda, en
tegen het zuiden der Jérahmeëlieten,
en tegen het zuiden der Kénieten.

11. En David liet noch man noch
vrouw leven, om te Gath te brengen,
zeggende: Dat zij misschien van ons
niet boodschappen, zeggende: Alzoo
heeft David gedaan. En alzoo was zijne

wijze alle de dagen, die hij in der Phi-

hstijnen land gewoond heeft.

12. En A'chis geloofde David, zeg-

gende: Hij heeft zich ten eenen mak
stinkende gemaakt bij zijn volk, in

Israël; daarom zal hij eeuwiglijk my
tot eenen knecht zijn,

HET XXVIII KAPITTEL.

rjn het geschiedde in die dagen, als

de Philistijnen hunne legers vergader-

den tot den strijd, om tegen Israël te

strijden, zoo zeide A'chis tot David:

Gij zult zekerlijk weten, dat gij met mij

in het leger zult uittrekken, gij en uwe
mannen.

2. Toen zeide David tot A'chis : Aldus
zult gij weten wat uw knecht doen
zal. En A'chis zeide tot David: Daar-

om, zal ik u ten bewaarder mijns hoofds
zetten, te allen dage.

3. «Samuel nu was gestorven, en
gansch Israël had rouw over hem be-

dreven, en zij hadden hem begraven te

Rama, te weten in zijne stad. En Saul

had uit het land weggedaan de waar-
zeggers en de duivelskunstenaars.

a 1 Sam. 25: ].

4. En de Plijlistijnen kwamen en
vergaderden zich, en zij legerden zich

te Sünem; en Saul vergaderde gansch
Israël, en zij legerden zich op Gilbóa.

5. Toen Saul het leger der Philistij-

nen zag, zoo vreesde hij, en zijn hart

beefde zeer.

6. En Saul vraagde den HEERE;
maar de HEERE antwoordde hem niet,

noch door droomen, noch door deU'rim,

noch door de profeten.

7. Toen zeide Saul tot zijne knech-

ten : Zoekt mij eene vrouw, die eenen
waarzeggenden geest heeft, dat ik tot

haar ga, en door haar onderzoeke. Zijne

knechten nu zeiden tot hem: Zie, te

E'ndor is eene vrouw, die eenen waar-
zeggenden geest heeft.

8. En Saul vermomde zich, en trok

andere kleederen aan, en ging henen,

en twee mannen met'hem, en zij kwa-
men des nachts tot de vrouw; en hij

zeide: Voorzeg mij toch door den waar-

zeggenden geest, en doe mij opkomen,
dien ik tot u zeggen zal.

9. Toen zeide de vrouw tot hem:
Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft,
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ihoe hij de waarzegsters en de duivels-

kunstenaars uit dit land heeft uitge-

roeid; waarom stelt gij dan mijne ziel

tot eenen strik, om mij te dooden?
10. Saul nu zwoer haar bij den HEE-

EE, zeggende: [Zoo ivaarachUg als] de
HEERE leeft, indien u eene straf om
deze zaak zal overkomen!

11. Toen zeide de vrouw: "Wien zal

ik u doen opkomen? En hij zeide: Doe
mij Samuel opkomen.

12. Toen nu de vrouw Samuel zag,

zoo riep zij met luider stem ; en de

vrouw sprak tot Saul, zeggende : Waar-
om hebt gij mij bedrogen? Want gij

zijt Saul.

13. En de koning zeide tot haar:

Vrees niet; maar wat ziet gij? Toen
zeide de vrouw tot Saul: Ik zie goden
^.lit de aarde opkomende.

14. Hij dan zeide tot haar: Hoe is

zijne gedaante? En zij zeide: Er komt
een oud man op, en hij is met eenen
mantel bekleed. Toen Saul vernam, dat
iiet Samuel was, zoo neigde hij zich

met het aangezicht ter aarde, en hij

boog zich.

15. En Samuel zeide tot Saul: Waar-
om hebt gij mij onrustig gemaakt, mij

doende opkomen ? Toen zeide Saul : Ik

ben zeer beangstigd, want de Philistij-

nen krijgen tegen mij, en G-od is van
mij geweken, en antwoordt mij niet

meer, noch door den dienst der pro-

feten, noch doordroomen; daarom heb
ik u geroepen, dat gij mij te kennen
geeft, wat ik doen zal.

16. Toen zeide Samuel: Waarom,
vraagt gij mij toch, dewijl de HEERE
van u geweken en uw vijand ge-

worden is?

17. Want de HEERE heeft voor Zich
•gedaan, gelijk als Hij door mijnen dienst
gesproken heeft; en heeft het konink-
rijk van uwe hand gescheurd, en Hij

heeft dat gegeven aan uwen naaste,
aan David.

18. Gelijk als gij naar de, stemme
des HEEREN niet gehoord hebt, en de
hittigheid zijns toorns niet uitgericht

hebt tegen A'malek, daarom heeft* u
de HEERE deze zaak gedaan te dezen
dage.

19. En de HEERE zal ook Israël met
u in de hand der Philistijnen geven,
€n morgen zult gij en uwe zonen bij

mij zijn; ook zal de HEERE het leger
van Israël in 'de hand der Philistijnen
geven.

20. Toen viel Saul haastelijk ter aarde,
zoo lang als hij was, en hij vreesde
zeer vanwege de woorden van Samuel.
Ook was er geene kracht in hem, want
hij had den geheelen dag en den ge-
heelen nacht geen brood gegeten.

21. De vrouw nu kwam tot Saul, en
zag, dat hij zeer verbaasd was; en zij

zeide tot hem: Zie, uwe dienstmaagd
heeft naar uwe stemme gehoord, en.ik
heb mijne ziel in mijne hand gesteld,
en ik heb uwe woorden gehoord, die
gij tot mij gesproken hebt.

22. Zoo hoor toch gij nu ook naar de
stemme uwer dienstmaagd, en laat mij
eene bete broods voor u zetten, en eet;
zoo zal er kracht in u zijn, dat gij over
weg gaat.

23. Doch hü weigerde het, en zeide -

Ik zal niet eten. Maar zijne knechten,
en ook de vrouw, hielden aan bij hem.
Toen hoorde hij naar hunlieder stem-
me, en hij stond op van de aarde, en
zette zich op het bed.

24. En de vrouw had een g«mest
kalf in het huis, en zij haastte zich, en
slachtte het, en zij nam meel, en kneed-
de het, en bakte daar ongezuurde [koe-

ken] van.
25. En zij bracht ze voor Saul en

voor zijne knechten, en zij aten; daar-
na stonden zij op, en gingen weg in
dienzelfdjn nacht.

HET XXIX KAPITTEL.

De Philistijnen nu hadden alle hunne
legers vergaderd te A'phek; en de Is-

raëlieten legerden zich bij de fontein,
die bij Jizreël is.

2. En de vorsten der Philistijnen to-

gen daarhenen met honderden, en met
duizenden

; doch David en zijne mannen
togen met A'chis in den achtertocht.

3. Toen zeiden . de vorsten der Phi-
listijnen: Wat zullen deze Hebreen?
Zoo zeide A'chis tot de oversten der
Phihstijnen: Is deze niet David, de
knecht van Saul, den koning van Is-

raël, die deze dagen of deze jaren bij

mij geweest is ? En ik heb in hem niets
gevonden van dien dag af, dat hij af-

gevallen is, tot- dezen dag toe.
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4. Doch de oversten der Philistijnen

werden zeer toornig op hem, en de

oversten der Phihstijnen zeiden tot

hem: aDoe den man wederkeeren, dat

hij tot zijne plaatse wederkeere, waar
gij hem besteld hebt, en dat hij niet

met ons aftrekke in den strijd, opdat
hij ons niet tot eenen tegenpartijder

worde in den strijd; want waarmede
zoude deze zich bij zijnen heere aan-

genaam maken ? Is het niet met de

koppen dezer mannen?» iKron. 12: 19.

5. Is dit niet die David, van denwel-

ken zij «in den rei [malkanderen] ant-

woordden, zeggende: Saul heeft zijne

duizenden geslagen, maar David zijne

tienduizenden? a i Sam. 18': 7.

6. Toen riep A'chis David, en zeide

tot hem : [Het is zoo loaarachtig als] de

HEERE leeft, dat gij oprecht zijt, en
uw uitgang en uw ingang met mij in

het leger is goed in mijne oogen, want
ik heb geen kwaad bij u gevonden van
dien dag af, dat gij tot mij zijt geko-

men, tot dezen dag toe; maar gij zijt

niet aangenaam in de oogen der vor-

sten.

7. Zoo keer nu om, en ga in vrede,

opdat gij geen kwaad doet in de oogen
van de vorsten der Philistijnen.

8. Toen zeide David tot A'chis : Maar
wat heb ik gedaan ? Of wat hebt gij in

uwen knecht gevonden, van dien dag
af, dat ik voor uw aangezicht geweest
ben, tot dezen dag toe, dat ik niet zal

gaan en strijden tegen de vijanden

van mijnen heere, den koning?
9. A'chis nu antwoordde en zeide tot

David: Ik weet het; voorwaar gij zijt

aangenaam in mijne oogen, als een en-

gel Gods; maar de oversten der Phi-

listijnen hebben gezegd: Laat hem
met ons in dezen stryd niet optrek-

ken.
10. Nu dan, maak u morgen vroeg

op, met de knechten uws heeren, die

met u gekomen zijn; en als als gijlie-

den u morgen vroeg zult opgemaakt
hebben, en het ulieden licht geworden
is, zoo gaat henen.

11. Toen maakte zich David vroeg
op, hij en zijne mannen, dat zij des
morgens weggingen, om weder te kee-

ren in het land der Philistijnen; de
Philistijnen daarentegen togen op naar
Jizreël.

HET XXX KAPITTEL.

Het geschiedde nu, als David en zijne

mannen den derden dag te Ziklag kwa-
men, dat de A'malekieten in het zuiden
en te Ziklag ingevallen waren, en Zik-
lag geslagen, en het met vuur verbrand
hadden;

2. En dat zij de vrouwen, die daarin
waren, gevankelijk weggevoerd hadden;
[doch] zij hadden niemand doodgesla-
gen, van den kleinste tot den grootste;
maar zij hadden ze weggevoerd en wa-
ren huns weegs gegaan.

3. En David en zijne mannen kwa-
men aan de stad, en zie, zij was met
vuur verbrand; en hunne vrouwen, en
hunne zonen, en hunne dochteren wa-
ren gevankelijk weggevoerd.

4. Toen hief David en het volk, dat
bij hem was, hunne stemme op, en
weenden, totdat er geene kracht [meer]

in hen was om te weenen.
5. Davids beide vrouwen waren ook

gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de
Jizreëlietische, en Abigail, de huisvrou-
we van Nabal, den Carmeliet.

6. En David werd zeer bange, want
het volk sprak van hem te steenigen,

want de zielen van het gansche volk
waren verbitterd, een iegelijk over zij-

ne zonen en over zijne dochteren; doch
David sterkte zich in den HEERE zij-

nen God.
7. En David zeide tot den priester

A'bjathar, den zoon van Achimélech:
Breng mij toch den E'phod hier. En
A'bjathar bracht den E'phod tot David.

8. Toen vraagde David den HEERE,
zeggende : Zal ik deze bende achterna-

jagen? Zal ik ze achterhalen? En Hij

zeide hem: Jaag na, want gij zult ge-

wissel ijk achterhalen, en gij zult ge-

wisselijk verlossen.

9. David dan ging henen, hij en de
zes honderd mannen, die bij hem wa-
ren. En als zij kwamen aan de beek
Bésor, zoo bleven de overigen staan.

10.. En David vervolgde ze, hij en die

vier honderd mannen; en twee hon-
derd mannen bleven staan, die zoo

moede waren, dat zij over de beek
Bésor niet konden gaan.

11. En zij vonden eenen Egyptischen
man op het veld, en zij brachten hem
tot David ; en zij gaven hem brood, en
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hij at, en zij gaven hem water te

drinken.
12. Zij gaven hem ook een stuk van

eenen klomp vygen, en twee stukken
rozijnen; en hij at, en zyn geest kwam
weder in hem; want hij had [m] drie

dagen en drie nachten geen brood ge-

geten, noch water gedronken.
13. Daarna zeide David tot hem:

Wiens zijt gij ? En van waar zijt gij ?

Toen zeide de Egyptische jongen; Ik
ben de knecht van eenen A'malekieti-
schen man, en mijn heere heeft mij
verlaten, omdat ik [doo?'] drie dagen
krank geworden ben.

14. Wij waren ingevallen tegen het
zuiden van de Chérethieten, en op het-

gene dat van Juda is, en tegen het
zuiden van Caleb; en wij hebben Zik-

lag met vuur verbrand.
15. Toen zeide David tot hem: Zoudt

gij mij wel henen afleiden tot deze
bende? Hij dan zeide: Zweer mij bij

God, dat gij mij niet zult dooden, en
dat gij mij niet zult overleveren in de
hand mijns heeren; zoo zal ik u tot

deze bende afleiden.

16. En hij leidde hem af; en zie, zij

lagen verstrooid over de gansche aarde,

etende en drinkende en dansende, om
al den groeten buit, dien zij genomen
hadden uit het land der Philistijnen,

en uit het land van Juda.

17. En David sloeg ze van de sche-

mering tot aan den avond van hun-
lieder anderen dag; en er ontkwam
niet één man van hen, gbehalve vier

honderd jonge mannen, die op kemelen
reden en vloden.

18. Alzoo redde David al wat de
A'malekieten genomen hadden ; ook
redde David zijne twee vrouwen.

19. En onder hen werd niet gemist,

van den kleinste tot aan 'den grootste,

en tot aan de zonen en dochteren; en
van den buit ook, tot alles, wat zij hun
genomen hadden; David bracht hetal-

temaal weder.
20. David nam ook alle de schapen

en de runderen ; zij dreven ze voor
datzelve vee henen, en zeiden: Dit is

Davids buit.

21. Als David tot de twee honderd
mannen kwam, die zoo moede waren
geweest, dat zij David niet hadden kun-
nen navolgen, en die zij aan de beek

Bésor hadden laten blijven ; die gingen
David te gemoet, en het volk, dat bij

hem was, te gemoet; en David trad tot

het volk, en hij vraagde ze naar den
welstand.

22. Toen antwoordde een ieder boos
en Belialsman onder de mannen, die

met David getogen waren, en zij zei-

den: Omdat zij met ons niet getogen
zijn, zullen wij hun van den buit, dien
wij gered hebben, niet geven, maar aan
een iegelijk zijne vrouwe en zijne kin-

deren; laat ze die henenleiden, en weg-
gaan.

23. Maar David zeide: Alzoo zult gij

niet doen, mijne broeders, met hetgene
dat ons de HEERE gegeven heeft, en
Hij heeft ons bewaard, en heeft de
bende, die tegen ons kwam, in onze
hand gegeven.

24. Wie zoude toch ulieden in deze
zake hooren? Want gelijk het deel der-

genen is, die in den strijd mede afge-

togen zijn, alzoo zal ook het deel der-

genen zijn, die bij het gereedschap ge-

bleven zijn; zij zullen gelijkelijk dee-

leu.

25. En dit is van dien dag af en
voortaan [alsoo] geweest ; want hij heeft
het tot eene inzetting en tot een recht
gesteld in Israël, tot op dezen dag.

26. Als nu David te Ziklag kwam, zoo
zond hij tot de oudsten van Juda, zijne

vrienden, van den buit, zeggende : Ziet,

daar is een zegen voor ulieden, van
den buit der vijanden des HEEREN :

27. [Namelijk] tot die te Bethel, en
tot die te Ramoth tegen het zuiden,
en tot die te Jather,

28. En tot die te A'roër, en tot die

te Siphmoth, en tot die te Esthemóa,
29. En tot die te Rachel, en tot die,

welke in de steden der Jérahmeëlieten
waren, en tot die, welke in de steden
der Kénieten waren,

30. En tot die te Hórma, en tot die

te Chör-A'san, en tot die te A'tach,

31. En tot die te Hebron ; en tot alle

de plaatsen, waar David gewandeld
had, hij en zijne mannen.

' HET XXXI KAPITTEL.

De Philistijnen dan streden tegen Is-

raël ; en de mannen Israels vloden voor
het aangezicht der Philistijnen, en vie-

12
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len verslagen op het gebergte Gilbóa.

2. En de Philistynen hielden dicht op

Saul en zijne zonen aan, en de Phili-

stijnen sloegen Jonathan, en Abinadab,

en MalchiSüa, de zonen van Saul.

3. En de strijd werd zwaar tegen

Saul ; en de mannen die met den boog

schieten, troffen hem aan, en hij vreesde

zeer voor de schutters.

4. Toen zeide Saul tot zijnen wapen-
drager : Trek uw zwaard uit, en door-

steek mij daarmede, dat misschien deze

onbesnedenen niet komen, en mij door-

steken, en met mij den spot drijven.

Maar zijn wapendrager wilde niet, want
hij vreesde zeer. Toen nam Saul het

zwaard, en viel daarin.

5. Toen zijn wapendrager zag, dat

Saul dood was, zoo viel hijj ook in zijn

zwaard en stierf met hem.

6. Alzoo stierf Saul, en zyne drie zo-

nen, en zijn wapendrager, ook alle

zijne mannen, te dienzeiven dage te-

gelijk.

7. Als de mannen Israels, die aan
deze zijde van het dal waren, en die

aan deze zijde van den Jordaan waren,

zagen, dat de mannen Isra&ls gevloden

waren, en dat Saul en zijne zonen dood

waren, zoo verlieten zij de steden, en

zij vloden. Toen kwamen de Philistü-

nen en woonden daarin.

8. Het geschiedde nu des anderen
daags, als de Philistynen kwamen, om
de verslagenen te plunderen, zoo von-
den zij Saul en zijne drie zonen, lig-

gende op het gebergte Gilbóa.

9. En zij hieuwen zijn hoofd af, en
zij togen zijne wapenen uit, -en zij zon-
den ze in der Philistijnen land rondom,
om te ^boodschappen in het huis hun-
ner afgoden, en onder den volke.

a 1 Kron. 10: 9.

10. En zij leiden zijne wapenen in
het huis van A'stharoth; en zijn lichaam
hechtten zij aan den muur te Béth-
San.

11. Als de inwoners van Jabes. in
Gilead daarvan hoorden, wat de Phili-

stijnen Saul gedaan hadden;
12. Zoo maakten zich op alle strijd-

bare mannen, en gingen den gebeelen
nacht, en zij namen het lichaam van
Saul, en de lichamen zijner zonen,
van den muur te Béth-San ; en zy- kwa-
men te Jabes, en verbrandden ze al-

daar.

13. En zij namen hunne beenderen,
en begroeven ze onder het geboomte
te Jabes ; en zij vastten zeven dagen.

HET TWEEDE BOEK

VAN

SAMUEL.

HET I KAPITTEL.

Voorts geschiedde het na Sauls dood,
als David van den slag der oA'male-
kieten was wedergekomen, en David

twee dagen te Ziklag gebleven was;
a 1 Sam. 30 : 17.

2. Zoo geschiedde het op den derden
dag, dat, zie, uit het heirleger, van (&^T
Saul, een man kwam, wiens kleederen
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gescheurd waren, en aarde was op zijn

hoofd ; en het geschiedde, als hij tot

David kwam, zoo viel hij ter aarde en
boog zich neder.

3. En David zeide tot hem : Van waar
komt gij ? En hij zeide tot hem : Ik

ben ontkomen uit het heirleger Israels.

4. Yoorts zeide David tot hem : Wat
is de zake ? Verhaal het mij toch. En
hij zeide, dat het volk uit den strijd

gevloden was, en dat er ook velen
van het volk gevallen en gestorven
waren, dat ook Saul en zijn zoon Jo-

nathan dood waren.

5. En David zeide tot den jongen,
die hem de boodschap bracht : Hoe
weet gij, dat Saul dood is, en zijn zoon
Jonathan ?

6. Toen zeide de jongen, die hem de
boodschap bracht: Ik kwam bij geval

op het gebergte van Gilbóa ; en zie,

Saul leunde op zijne spies ; en zie, de
wagens en ritmeesters hielden dicht op
hem aan.

7. Zoo zag hij achter zich om, en zag
mij ; en hij riep mij, en ik zeide : Zie,

{hier] ben ik.

8. En hij zeide tot mij : Wie zijt gij ?

En ik zeide tot hem : Ik ben een A'ma-
lekiet.

9. Toen zeide hij tot mij : Sta toch
by mij en dood mij, want deze maliën-
kolder heeft mij tegengehouden, want
mijn leven is nog gansch in mij.

10. Zoo stond ik bij hem, en doodde
hem ; want ik wist, dat hij na zijnen

"val niet leven zoude; en ik nam de kroon,
die op zijn hoofd was, en het armge-
smijde, dat aan zijnen arm was, en
•heb ze hier tot mijnen heere gebracht.

11. « Toen vatte David zijne kleede-

ren en scheurde ze; desgelijks ook alle

•de mannen, die met hem waren.
a 2 Sam. 3 : 31 ; 13 : 31.

12. En zij weeklaagden, en weenden,
en vastten tot op den avond, over Saul
en over Jonathan, zijnen zoon, en over
het volk des HEEREN, en over het
huis Israels, omdat zij door het zwaard
gevallen waren.

13. Voorts zeide David tot den jongen,
die hem de boodschap gebracht had:
Van waar zijt gij? En hij zeide: Ik ben
eens vreemden mans, eens A'malekie-
ters zoon.

14. En David zeide tot hem: Hoe?
Hebt gij niet gevreesd uwe hand uit

te strekken, om den gezalfde des HEE-
REN te verderven?

15. En David riep éénen vandejon-
'gens, en zeide: Treed toe, val op hem
aan. En hy sloeg hem, dat hij stierf.

16. En David zeide tot hem: Uw
bloed zij op uw hoofd; want uw mond
heeft tegen u getuigd, zeggende : Ik heb
den gezalfde des HEEREN gedood.

17. David nu klaagde deze klage over
Saul en over Jonathan, zijnen zoon;

18. Als hij gezegd had, dat men den
kinderen van Juda den boog zoude
leeren. Zie, het is geschreven in het
boek des «Oprechten. a Joz. lo : 13.

19. O sieraad Israels, op uwe hoog-
ten is hij verslagen; hoe zijn de helden
gevallen !

20. «Verkondigt het niet te Gath,
boodschapt het niet op de straten van
A'skelon; opdat de dochters der Philis-

tijnen zich niet verblijden, opdat de
dochters der onbesnedenen niet opsprin-
gen van vreugde. « Micha 1 : 10.

21. Gij bergen van Gilbóa, noch dauw
noch regen moet zijn op u, noch velden
der hefofferen ; want aldaar is der hel-

den schild smadelijk weggeworpen, het
schild van Saul, alsof hij niet gezalfd
ware geweest met olie.

22. Van het bloed der verslagenen,
van het vette der helden, werd Jona-
thans boog niet achterwaarts gedreven;
en Sauls zwaard keerde niet ledig we-
der.

23. Saul en Jonathan, die beminden
en die liefelijken in hun leven, zü'n

ook in hunnen dood niet gescheiden.
Zij waren lichter dan arenden, zij wa-
ren sterker dan leeuwen.

24. Gij dochteren Israels, weent over
Saul; die u kleedde met scharlaken,
met weelde; die u sieraad van goud
deed dragen over uwe. kleeding.

25. Hoe zijn de helden gevallen in
het midden van den strijd! Jonathan
is verslagen op uwe hoogten.

26. Ik ben benauwd om uwentwille,
mijn broeder Jonathan; gij waart mij
zeer hefelijk; uwe liefde was mij won-
derlijker dan liefde der vrouwen.

27. Hoe zijn de helden gevallen, en
de krijgswapenen verloren!
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HET II KAPITTEL.

En het geschiedde daarna, dat David

den HEERE vraagde, zeggende: Zal ik

optrekken in ééne der steden van Juda?
En de HEERE zeide tot hem : Trek op.

En David zeide : Waarhenen zal ik op-

trekken? En Hij zeide: Naar Hebron.
2. Alzoo toog David derwaarts op,

als ook zijne twee vrouwen, Ahinoam,
de Jizreëlietische, en Abigail, de huis-

vrouwe van Nabal, den Carmeliet.

3. Ook deed David zijne mannen op-

trekken, die bij hem waren, een iegelijK

met zijn huisgezin; en zij woonden in

de steden van Hebron.
4. Daarna kwamen de mannen van

Juda, en zalfden aldaar David tot eenen
koning over het huis van Juda. Toen
boodschapten zij David, zeggende: Het
zyn de mannen van Jabes in Gilead,

die Saul begraven hebben.
o. Toen zond David boden tot de

mannen van Jabes in Gilead, en hij

zeide tot hen: Gezegend zijt gij den
HEERE, dat gij deze weldadigheid ge-

daan hebt aan uwen heere, aan Saul,

en hebt hem begraven. *

6. Zoo doe nu de HEERE aan u wel-

dadigheid en trouwe ; en ik ook, ik zal

aan u dit goede doen, dewijl gij deze
zake gedaan hebt.

7. En nu, laat uwe handen sterk zijn,

en zijt dapper, dewijl uw heere Saul
gestorven is; en ook hebben mij die

van den huize van Juda tot koning
over zich gezalfd.

8. A'bner nu, de zoon van Ner, de
krijgsoverste, dien Saul gehad had, nam
Isbóseth, Sauls zoon, en voerde hem
over naar Mahanaïm,

9. En maakte hem ten koning over
Gilead, en over de A'schurieten, en over
Jizreël, en over Ephraïm, en over Ben-
jamin, en over gansch Israël.

10. Veertig jaar was Isbóseth, Sauls
zoon, oud, als hij koning werd over
Israël; en hij regeerde het tweedejaar;
alleenlijk die van den huize van Juda
volgden David na.

11. aHet getal nu der dagen, die Da-
vid koning geweest is te Hebron, over
het huis van Juda, is zeven jaren en
zes maanden, a 2Sam. 5: 5. IKon. 2:11.

12. Toen toog A'bner, de zoon van
Ner, uit, met de knechten van Isbóseth,

den zoon van Saul, van Mahanaïm naar
Gibeon.

13. Jóab, de zoon van Zerüja, en de
knechten van David, togen ook uit;

en zij ontmoetten malkanderen bij den
vijver van Gibeon; en zij bleven, deze
aan deze zijde des vijvers, en die aan
gene zijde des vijvers.

14. En A'bner zeide tot Jóab: Laat
zich nu de jongens opmaken, en voor
ons aangezicht spelen. En Jóab zeide:
Laat ze zich opmaken.

15. Toen maakten zich op, en gingen
over in getal, twaalf van Benjamin, te^

weten voor Isbóseth, Sauls zoon, en'
twaalf van Davids knechten.

16. En de een greep den ander bij

het hoofd, en [stiet] zijn zwaard in de
zijde des anderen; en zij vielen te za-

men. Daarvan noemde men dezelve
plaatse Chélkath Hazürim, dat bij Gi-

beon is.

17. En er was op dienzelven dageen
gansch zeer harde strijd. Doch A'bner
en de mannen van Israël werden voor
het aangezicht der knechten van David
geslagen.

18. Nu waren aldaar drie zonen van
Zerüja, Jóab en Abisaï en A'sahel; en
A'sahel was licht op zijne voeten, als

eene der reeën, die in het veld zijn.

19. En A'sahel jaagde A'bner achter-

na; en hij week niet, om van achter
A'bner ter rechter- of ter linkerhand
af te gaan.

20. Toen zag A'bner achter zich om,
en zeide: Zijt gij dit, A'sahel? En hij'

zeide: Ik ben het.

21. En A'bner zeide tot hem: Wijk
tot uwe rechterhand of tot uwe lin-

kerhand, en grijp u éénen van die jon-

gens, en neem voor u hun gewaad.
Maar A'sahel wilde niet afwijken van
achter hem.

22. Toen voer A'bner wijders voort,

zeggende tot A'sahel: Wijk af van ach-

ter mij; waarom zal ik u ter aarde
slaan? Hoe zoude ik dan mijn aange-
zicht opheffen voor uwen broeder Jóab?

23. Maar hij weigerde af te wijken.

Zoo sloeg hem A'bner met het achter-

ste van de spies aan de vijfde ribbe,

dat de spies van achter hem uitging;

en hij viel aldaar, en stierf op zijne

plaats. En het geschiedde, dat allen,

die tot de plaatse kwamen, alwaar
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A'sahel gevallen en gestorven was,
staan bleven.

24. Maar Jóab en Abi'saï jaagden A'b-

ner achterna; en de zon ging onder,

als zij gekomen w^aren tot den heuvel
van A'mma, dewelke is voor Giach,

op den weg der woestijn van Gibeon.
25. En de kinderen Benjamins ver-

zamelden zich achter A'bner, en wer-

den tot éénen hoop ; en zij stonden op
de spitse van eenen heuvel.

26. Toen riep A'bner tot Jóab, en
zeide : Zal dan het zwaard eeuwiglij

k

verteren ? Weet gij niet, dat het in het

laatste bitterheid zal zijn ? En hoe lang
zult gij het volk niet zeggen, dat zij

wederkeeren van hunne broederen te

vervolgen ?

27. En Jóab zeide : [Zoo waarachtig
als] God leeft, tenware dat gij gespro-

ken hadt, zekerlijk het volk zoude al

toen van den morgen af weggevoerd zijn

geweest, een iegelijk van zijnen broeder
te vervolgen.

28. Toen blies Jóab met de bazuin
;

en al het volk stond stil, en [zij] jaagden
Israël niet meer achterna, en voeren
niet wijders voort te strijden.

29. A'bner dan en zijne mannen gin-

gen dienzelven ganschen nacht over het
vlakke veld ; en zij gingen over den
Jordaan, en wandelden het gansche
Bithron door, en kwamen te Maha-
naïm.

30. Jóab keerde ook weder vanachter
A'bner, en verzamelde het gansche volk.

En er werden van Davids knechten
gemist negentien mannen, en A'sahel.

31. Maar Davids knechten hadden
van Benjamin en onder A'bners man-
nen geslagen : drie honderd en zestig

mannen waren er dood gebleven.
32. En zij namen A'sahel op, en be-

groeven hem in zijns vaders graf, dat
te Bethlehem was. Jóab nu en zijne

mannen gingen den ganschen nacht,
dat hun het licht aanbrak te Hebron.

HET III KAPITTEL.

En er was een lange krijg tusschen
den huize Sauls en tusschen den huize
Davids. Doch David ging en werd ster-

ker, maar die van den huize Sauls gin-

gen en werden zwakker.
2. En aan David werden «zonen ge-

boren te Hebren. Zijn eerstgeborene nu
was A'mnon, van Ahinoam, de Jizreë-

lietische; « l ^ron. 3: l, enz.

3. En zijn tweede was Chileab, van
Abigail, de huisvrouwe van Nabal, den
Carmehet; en de derde, A'bsalom, de
zoon van Maacha, de dochter van Thal-
mai, koning van Gésur

;

4. En de vierde, Adónia, de zoon van
Haggith ; en de vijfde Sephatja, de zoon
van Abital

;

5. En de zesde, Jithream, van E'gla,

Davids huisvrouwe. Deze zijn aan Da-
vid geboren te Hebron.

6. Terwijl die krijg was tusschen den
huize Sauls en tusschen den huize Da-
vids, zoo geschiedde het, dat A'bner
zich sterkte in den huize Sauls.

7. Saul nu had een . bijwijf gehad,
welker naam was «Eizpa, dochter van
A'ja; en [Isbóseth] zeide tot A'bner:
Waarom zijt gij ingegaan tot mijns
vaders bijwijf?

a 2 Sam. 21 : 8, 10, 11, enz.

8. Toen ontstak A'bner zeer overls"
bóseths woorden, en zeide: Ben ik dan
een hondskop, ik, die tegen Juda, aan
den huize Sauls, uws vaders, aan zijne

broederen en aan zijne vrienden, heden
weldadigheid doe, en u niet overgeleverd
heb in Davids hand, dat gij heden aan
mij onderzoekt de ongerechtigheid eener
vrouw ?

9. God doe A'bner zoo, en doe hem
zoo daartoe! Voorzeker, gelijk als de
HEERE aan David gezworen heeft, dat
ik even alzoo aan hem zal doen

;

10. Overbrengende het koninkrijk van
den huize Sauls, en oprichtende den
stoel van David over Israël en over
Juda, van Dan tot Berséba toe.

11. En hij kon A'bner verder niet
één woord antwoorden, omdat hij hem
vreesde.

12. Toen zond A'bner boden voor zich
tot David, zeggende : Wiens is het land?
zeggende [ivijders] : Maak uw verbond
met mij, en zie, mijne hand zal met
u zijn, om gansch Israël tot u om te
keeren.

13. En hij zeide: Wel, ik zal een ver-
bond met u maken; doch één ding be-

geer ik van u, zeggende : gij zult
mijn aangezicht niet zien, tenzij dat gi/

Michal, Sauls dochter, te voren inbrengt
als gij komt om mijn aangezicht te zien.
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14. Ook zond David boden totlsbóseth,

den zoon van Saul, zeggende : Geef [my]
mijne huisvrouwe Michal, die ik mij

cmet honderd voorhuiden der Phili-

sttjnen ondertrouv^d heb.
a 1 Sam. 18: 25, 27.

15. Isbüseth dan zond henen, en nam
ze van den man, van «Paltiël, den zoon
van Laïs. i Sam. 25 : 44.

16. En haar man ging met haar, al

gaande en weenende achter haar, tot

Bahürimtoe. Toen zeide A'bner tot hem:
Ga weg, keer weder. En hij keerde
weder.

17. A'bner nu had woorden met de

oudsten van Israël, zeggende : Gij hebt
David tevoren lang tot eenen koning
over u begeerd.

18. Zoo doet het nu ; wantdeHEERE
heeft tot David gesproken, zeggende :

Door de hand van David, mijnen knecht
zal Ik mijn volk Israël verlossen van
de hand der Philistijnen, en van de
hand van alle hunne vijanden.

19. En A'bner sprak ook voor de
ooren van Benjamin. Voorts ging A'b-

ner ook henen, om te Hebron voor
Davids ooren te spreken alles, wat goed
was in de oogen van Israël, en in de
oogen van het gansche huis van Ben-
jamin.

20. En A'bner kwam tot David te

Hebron, en twintig mannen met hem.
En David maakte A'bner, en den man-
nen, die met hem waren, eenen maal-
tijd.

21. Toen zeide A'bner tot David : Ik
zal mij opmaken, en henengaan, en
vergaderen gansch Israël tot mijnen
heere, den koning, dat zij een verbond
met u maken, en gij regeert over alles

wat uwe ziele begeert. Alzoo liet David
A'bner gaan, en hij ging in vrede.

22. En zie, Davids knechten en Joab
kwamen van eene bende, en brachten
met zich eenen groeten roof. A'bner
nu, die was niet bij David te Hebron

;

want hij had hem laten gaan, en hij

was gegaan in vrede.

23. Als nu Jóab en het gansche heir
dat met hem was, aankwamen, zoo ga-

ven zij Jóab te kennen, zeggende : A'bner,
de zoon van Ner, is gekomen tot den
koning, en hij heeft hem laten gaan,
en hij is gegaan in vrede.

24. Toen ging Jóab tot den koning

in, en zeide: Wat hebt gij gedaan ? Zie»

A'bner is tot u gekomen; waarom nu
hebt gij hem laten gaan, dat hij zoo
vrij is weggegaan ?

25. Gij kent A'bner, den zoon van
Ner, dat hij gekomen is om u te over-
reden, en om te weten uwen uitgang
en uwen ingang, ja om te weten alles,,

wat gij doet.

26. En Jóab ging uit van David, en
zond A'bner boden na, die hem terug-

haalden van den bornput van Sïra;
maar David wist het niet.

27. Als nu A'bner weder te He-
bron kwam, «zoo leidde hem Jóab
ter zijde af in het midden der poort,

om in de stilte met hem te spreken;
en hij sloeg hem aldaar aan de vijfde

rib, dat hij stierf, &om des bloeds wille

van zijnen broeder A'sahel.
a 1 Kon. 2: 5. ö 2 Sam. 2: 23.

28. Als David dat daarna hoorde, zoo
zeide hij : Ik ben onschuldig, en mijn
koninkrijk, bij den HEERE, tot in eeu-

wigheid, van hetbloed van A'bner, den
zoon van Ner.

29. Het blijveop het hoofd van Jóab,
en op het gansche huis zijns vaders; en
er worde van het huis van Jóab niet

afgesneden, die eenen vloed hebbe, en
melaatsch zij, en zich aan den stok
houde, en door het zwaard valle, en
broodsgebrek hebbe.

30. Alzoo hebben Jóab en zijn broe-

der A'bisaï A'bner doodgeslagen, om-
dat hij hunnen broeder A'sahel te Gi-

beon in den strijd gedood had.

31. David dan zeide tot Jóab en tot

al het volk, dat bij hem was : Scheurt
uwe kleederen, en gordt zakken aan,

en weeklaagt voor A'bner henen. En
de koning David ging achter de baar.

32. Als zij nu A'bner te Hebron be-

groeven, zoo hief de koning zijne stemme
op, en weende bij A'bners graf; ook
weende al het volk.

33. En de koning maakte eene klage
over A'bner, en zeide: Is dan A'bner
gestorven, als een dwaas sterft ?

34. Uwe handen waren niet gebon-
den, noch uwe voeten in koperen boeien
gedaan

;
[maar] gij zyt gevallen, gelijk

men valt voor het aangezicht van kin-

deren der verkeerdheid. Toen weende
het gansche volk nog meer over
hem.
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35. Daarna kwam al het volk om
David brood te doen eten, als het nog

dag was; maar David zwoer, zeggen-

de: God doe mij zoo, en doe er zoo

toe, indien ik vóór het ondergaan der

zon brood of wat ook smake !

36. Als al het volk dit vernam, zoo

was het goed in hunne oogen. Alles,

zooals de koning gedaan had, was
goed in de oogen des ganschen volks.

37. En al dat volk en gansch Israël

merkten te dienzelven dage, dat het

van den koning niet was, dat men
A'bner, den zoon van Ner, gedood had.

38. Voorts zeide de koning tot zijne

knechten : AVeet gij niet, dat te dezen

dage een vorst, ja een groote in Is-

raël gevallen is ?

39. Maar ik ben nu [7iog] teeder, en

gezalfd ten koning, en deze mannen,
de zonen van Zerüja, zijn harder dan

ik. De HEERE zal den boosdoener

vergelden naar zijne boosheid.

HET IV KAPITTEL.

Als nu Sauls zoon hoorde, dat A'bner

te Hebron gestorven was, werden zijne

handen slap, en gansch Israël werd
verschrikt.

2. En Sauls zoon had twee mannen,
oversten van benden : de naam des

éénen was Baëna, en de naam des

anderen Réchab, zonen van Rimmon,
den Béërothiet, van de jkinderen Ben-

jamins; want ook Béëroth werd tot

Benjamin gerekend ;

3. En de Béërothieten waren gevlo-

den naar Gitthaïm, en waren aldaar

vreemdelingen tot op dezen dag.

4. ^En Jonathan, Sauls zoon, had
eenen"zoon, die geslagen was aan bei-

de voeten ; vijf jaren was hij oud, als

het gerucht van Saul en Jonathan uit

Jizreël kwam, en zijne voedster hem
opnam', en vluchtte; en het geschied-

de, als zij haastte om te vluchten, dat

hij viel en kreupel werd ; en zijn naam
was Mephibóseth.

a 2 Sam. 9 : 3. enz.

5. En de zonen van Rimmon, den

Béërothiet, Réchab en Baëna, gingen

henen, en kwamen ten huize van Is-

bóseth, als de dag heet geworden was;
en hij lag op de slaapstede in den

middag.

6. En zij kwamen daarin tot het

midden des huizes, [als] zullende tarwe
halen ; en z\] sloegen hem aan de vijf-

de rib; en Réchab en zijn broeder

Baëna ontkwamen.
7. Want zij kwamen in huis, als hij

op zijn bed lag, in zijne slaapkamer,
en sloegen hem, en doodden hem, en
hieuwen zijn hoofd af; en zij namen
zijn hoofd, en gingen henen, den weg
op het vlakke veld, den ganschen
nacht.

8. En zij brachten het hoofd van
Isbóseth tot David te Hebron, en zeiden
tot den koning : Zie, daar is het hoofd
van Isbóseth, den zoon van Saul, uwen
vijand, die uwe ziel zocht; alzoo heeft

de HEERE mijnen heere den konmg
te dezen dage volkomene wrake ge-

geven van Saul en van zijn zaad.

9. Maar David antwoordde Réchab
en zijnen broeder Baëna, den zonen
van Rimmon, den Béërothiet, en zeide

tot hen : [Zoo waarachtig als] de HEERE
leeft, die mijne ziele uit alle benauwd-
heid verlost heeft !

10. «Dewijl ik dien, die mij bood-
schapte, zeggende : Zie, Saul is dood ;

daar hij in zijne oogen was als een,

die goede boodschap bracht, nochtans
gegrepen en te Ziklag gedood heb, hoewel
hij [yneende], dat ik hem bodenloon
zoude geven; 2 Sam i: 15.

11. Hoe veel te meer, wanneer god-
delooze mannen eenen rechtvaardigen
man in zijn huis op zijne slaapstede
hebben gedood ? Nu dan, zoude ik zijn

bloed van uwe handen niet eischen,

en u van de aarde wegdoen ?

12. En David gebood zijnen jonge-

ren, en zij doodden ze, en hieuwen
hunne handen en hunne voeten af, en
hingen ze op bij den vijver te

Hebron; maar het hoofd van Isbóseth

namen zij, en begroeven het in A'bners
«graf te Hebron. a 2 Sam. 3: 32.

HET V KAPITTEL.

^ioen kwamen alle stammen Israels

tot David te Hebron ; en zij spraken,
zeggende: Zie, wij, uw gebeente en
uw vleesch zijn wij. a 1 Kron. 11 : 1.

2. Daartoe ook tevoren, toen Saul
koning over ons was, waart gij Israël

uitvoerende en inbrengende. Ook heeft
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de HEERE tot u gezegd: «Gij zult

mijn volk Israël weiden, en gij zult tot

eenen voorganger zijn over Israël.

a 2 Sam. 7 : 7. Ps. 78: 71.

3. Alzoo kwamen alle oudsten Israels

tot den koning te Hebron, en de ko-

ning David maakte een verbond met
hen te Hebron, voor het aangezichte

des HEEREN, en zij zalfden David tot

koning over Israël.

4. Dertig jaar was David oud, als

hij koning werd; veertig jaar heeft hij

geregeerd.

5. «Te Hebron regeerde hij over
Juda zeven jaren en zes maanden ; en
te Jeruzalem regeerde hij drie en der-

tig jaar over gansch Israël en Juda.
a 2 Sam. 2; 11. 1 Kon. 2: 11. 1 Kron. 3: 4.

6. En de koning toog met zijne

mannen naar Jeruzalem, tegen de
Jébusieten, die in dat land woonden.
En zij spraken tot David, zeggende :

Gij zult hier niet inkomen, maar de
blinden en kreupelen zullen u afdrij-

ven ; dat is te zeggen : David zal hier

niet inkomen.
7. Maar David nam den burcht Sion

in ; deze is de stad Davids.

8. Want David zeide ten zelven

dage : «Al wie de Jébusieten slaat,

en geraakt aan die watergoot, en die

kreupelen, en die blinden, die van Da-
vids ziele gehaat z\in, [die zal tot een hoofd
en tot een overste zijn] ; daarom zegtmen .

Een blinde en kreupele zal in het huis
niet komen. a l Kron. ll: 6.

9. Alzoo woonde David in den burcht,

en noemde dien Davids stad. En David
bouwde rondom van Millo af en bin-

nenwaarts.

10. David nu ging steeds voort en
werd groot ; want de HEERE, de God
der heirscharen, was met hem.

11. En «Hiram, de koning van Ty-
rus, zond boden tot David, en cederen-
hout, en timmerlieden, en metselaars

;

en zij bouwden David een huis.
a 1 Kron. 14 : 1.

12. En David merkte, dat de HEERE
hem tot eenen koning over Israël

bevestigd had, en dat Hij zijn konink-
rijk verheven had, om zijns volks
Israels wille.

13. «En David nam meer bijwijven
en vrouwen van Jeruzalem, nadat hij

van Hebron gekomen was; en David

werden meer zonen en dochteren
geboren. a l Kron. 3 : 9 ; 14 : 3, enz.

14. aEn dit zijn de namen dergenen,
die hem te Jeruzalem geboren zyn :

Schammua, en Schóbab, en Nathan,
en Salomo,

a 1 Kron. 3 : 5, enz. en 14: 4, enz

15. En I'bchar, en Elischüa, en Né-

pheg, en Japhia,

16. En Elischama. en E'ljada, en
Eliphélet.

17. aAls nu de Philislynen hoorden,
dat zij David ten koning over Israël

gezalfd hadden, zoo togen alle Phili-

stijnen op om David te zoeken; en
David, dat hoorende, toog af naarden
burcht. a 1 Kron. 14: 8. enz.

18. En de Philistijnen kwamen, en
verspreidden zich in het dal Rephaïm.

19. Zoo vraagde David den HEERE,
zeggende: Zal ik optrekken tegen de
Philistijnen? Zult gij ze in mijne hand
geven? En de HEERE zeide tot David:
Trek op, want Ik zal de Philistijnen

zekerlijk in uwe hand geven.

20. Toen kwam David te «Baal-Péra-

zim; en David sloeg ze aldaar, en zei-

de: De HEERE heeft mijne vijanden

voor mijn aangezicht gescheurd, als

eene scheure der wateren. Daarom
noemde hij den naam derzelve plaats

BaalPérazim. a Jes. 28: 21.

21. En zij lieten hunne afgoden al-

daar; «en David en zijne mannen na-

men ze op. a 1 Kron. 14: 12.

22. Daarna togen de Philistijnen we-

der op, en zij verspreidden zich in het

dal Rephaïm.
23. En David vraagde den HEERE,

dewelke zeide: Gij zult niet optrekken;
[maar] trek om tot achter hen, dat gij

aan hen komt van tegenover de moer-
beziënboomen.

24. En het geschiede, als gij hoort

het geruisch van eenen gang in de
toppen der moerbeziënboomen, dan rep

u, want alsdan is de HEERE voor uw
aangezicht uitgegaan, om het heirleger

der Philistijnen te slaan.

25. En David deed alzoo, gelyk als

de HEERE hem geboden had; en hij

sloeg de Philistijnen van Géba af tot-

dat gij komt te Gézer.

HET VI KAPITTEL.

"iJaarna verzamelde David wederom
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alle uitgelezenen in Israel , dertig duizend.
a 1 Kron. 13 : 5, enz.

2. En David maakte zich op, en ging
henen met al het volk, dat bij hem
was, van Baalim-Juda, om van daar op
te brengen de Arke Gods, bij dev^elke

de Naam wordt aangeroepen, de naam
des HEEREN der heirscharen, die daar-

op woont tusschen de Cherubim.
3. En zij voerden de Arke G-ods op

eenen «nieuwen wagen, en haalden ze

uit het ^huis van Abinadab, dat op
eenen heuvel is; en U'za en Ahio, Abi-

nadabs zonen, leidden den nieuwen
wagen. « l Sam. 6: 7, 8, enz. &1 Sam. 7:1.

4. Toen zij hem nu uit het huis van
Abinadab, dat op den heuvel is, met
de Arke Gods, wegvoerden, zoo ging

Ahio voor de Arke henen.

5. En David en het gansche huis Is-

raels speelden voor het aangezichte des

HEEREN, met allerlei [snarenspel] van
dennenhout; als, met harpen, en met
luiten, en met trommelen, ook met
schellen, en met cimbalen.

6. «Als zij nu kwamen tot aan Na-

chons dorschvloer, zoo strekte U'za

[zijne hand] uit aan de Arke Gods, en
hield ze, want de runderen struikelden.

a 1 Kron. 13: 9.

7. Toen ontstak de toorn des HEE-
REN tegen U'za, en God sloeg hem
aldaar, om deze onbedachtzaamheid;
en hij stierf aldaar bij de Arke Gods.

8. Én David ontstak, omdat de HEE-
RE eene scheure gescheurd had aan
U'za; en hij noemde dezelve plaats

Pérez-U'za, tot op dezen dag.

9. En David vreesde den HEERE ten

zelven dage; en hij zeide: Hoe zal de
Arke des HEEREN tot mij komen?

10. David dan wilde de Arke des

HEEREN niet tot zich [laten] overbren-

gen in de stad Davids; maar David
deed ze afwijken in het huis van O'bed-

Édom, den Géthiet.

11. En de Arke des HEEREN bleef

in het huis van O'bed-Édom, den Gé-

thiet, drie maa^nden; «en de HEERE
zegende O'bed-Édom en zijn gansche
huis. a 1 Kron. 13: 14.

12. Toen boodschapte men den ko-

ning David, zeggende : De HEERE heeft

het huis van O'bed-Édom, en al wat
hij heeft, gezegend om der Arke Gods
wille. Zoo ging David henen, en haalde

de Arke Gods uit het huis van O'bed-

Édom opwaarts in de stad Davids, met
vreugde.

13. En het geschiedde, als zij, die de
Arke des HEEREN droegen, zes treden
voortgetreden waren, dat hij runderen
en gemest [vee] offerde.

14. En David huppelde met alle macht
voor het aangezichte des HEEREN ; en
David was omgord met eenen linnen
lijfrok.

15. Alzoo brachten David en het gan-

sche huis Israels de Arke des HEEREN
op, met gejuich en met geluid der ba-

zuinen.

16. En het geschiedde, als de Arke
des HEEREN in de stad Davids kwam,
dat Michal, Sauls dochter, door het

venster uitzag. Als zij nu den koning
David zag, springende en huppelende
voor het aangezichte des HEEREN,
verachtte zij hem in haar hart.

17. Toen zij nu de Arke des HEE-
REN inbrachten, stelden zij die in hare
«plaats, in het midden der tente, die

David voor haar gespannen had; en
David offerde brandofferen voor desHEE-
REN aangezichte, en dankofferen.

a 1 Kron. 15: 1; 16: 1.

18. Als David geëindigd had het

brandoffer en de dankofferen te offe-

ren, «zoo zegende hij het volk in den
name des HEEREN der heirscharen.

d 1 Kron. 16 : 2.

19. En hij deelde uit aan het gansche
volk, aan de gansche menigte Israels,

van de mannen tot de vrouwen toe,

aan een iegelijk een broodkoek, en een
schoon stuk [vleesch], en eene flesch

[wijn]. Toen ging al dat volk henen,
een iegelijk naar zijn huis.

20. Als nu David wederkwam, om
zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls

dochter, uit, David te gemoet, en zeide :

Hoe is heden de koning van Israël

verheerlijkt, die zich heden voor de

oogen van de dienstmaagden zijner

dienstknechten heeft ontbloot, gelijk

een van de ijdele lieden zich onbe-

schaamdelijk ontbloot!

21. Maar David zeide tot Michal : Voor
het aangezichte des HEEREN, die mij

verkoren heeft voor uwen vader en
Voor zijn gansche huis, mij instellende

tot eenen voorganger over het volk des

HEEREN, over Israël, ja ik zal spelen

.12*
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voor het aangezichte des HEEREN.
22. Ook zal ik mij nog geringer hou-

den dan alzoo, en zal nederig zijn in

mijne oogen, en met de dienstmaagden,
waarvan gij gezegd hebt, met deze zal

ik verheerlijkt worden.
23. Michal nu, Sauls dochter, had

geen kind, tot den dag van haren dood
toe.

HET VII KAPITTEL.

rjn het geschiedde, als de koning in

zijn huis zat, en de HEERE hem ruste
gegeven had van alle zijne vijanden
rondom; a l Kron. 17.

2. Zoo zeide de koning tot den pro-

feet Nathan : Zie toch, ik woon in een
cederen hais, en de Arke Gods woont
in het midden der gordijnen.

3. En Ncithan zeide tot den koning:
Ga henen, doe al wat in uw hart is,

want de HEERE is met u.

4. Maar het gebeurde in denzelven
nacht, dat het woord des HEEREN tot

Nathan geschiedde, zeggende:
5. Ga, en zeg tot mijnen knecht, tot

David: Zoo zegt de HÉERE : Zoudt gij

Mij een huis bouwen tot mijne woning?
6. Want ik heb in geen huis ge-

woond, «van dien dag af, dat Ik de
kinderen Israels uit Egypte opvoerde,
tot op dezen dag ; maar Ik heb ge-

wandeld in eene Tente en in eenen
Tabernakel. a l Kron. 8: 16.

7. Overal, waar Ik met alle de kin-

deren Israels heb gewandeld, heb Ik
wel een woord gesproken met éénen
der stammen Israels, dien Ik bevolen
heb mijn volk Israël te weiden, zeg-

gende : Waarom bouwt gij Mij niet

een cederen huis ?

8. Nu dan, alzoo zult gijjtot mijnen
knecht, tot David zeggen : Zoo zegt
de HEERE der heirscharen : «Ik heb
u genomen van de schaapskooi, van
achter de schapen, dat gij een voor-
ganger zoudt zijn over mijn volk, over
Israël; a l Sam. 16: 11, 12. Ps. 78: 70.

9. En ik ben met u geweest «overal,
waar gij gegaan zijt, en heb alle uwe
vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid;
en Ik heb u eenen groeten naam ge-
maakt als de naam der grooten, die op
de aarde zijn. a 2 Sam. 8 : 6, 14.

10. En Ik heb voor mijn volk, voor

Israël, eene plaatse besteld, en hem
geplant, dat hij aan zijne plaatse wone,
•en niet meer heen en weder gedreven
worde

; en de kinderen der verkeerd-
heid zullen hem niet meer verdruk-
ken, gelijk als in het eerst,

11. En van dien dag af, dat Ik ge-
boden heb richters te wezen over mijn
volk Israël. Doch u heb Ik rust gege-
ven van alle uw vijanden. Ook geeft
u de HEERE te kennen, dat de HEERE
u een huis maken zal.

12. «Wanneer uwe dagen zullen
vervuld zijn, en gij met uwe vaderen
zult ontslapen zijn, zoo zal Ik uw zaad
na u doen opstaan, dat uit uw lijf

voortkomen zal, en Ik zal zijn konink-
rijk bevestigen. a 1 Kon. 8: 20.

13. «Die zal mijnen naam een huis
bouwen

; en Ik zal den stoel zijns ko-
ninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.

a 1 Kon. 5: 5; 6: 12. 1 Kron. 22: 10.

14. «Ik zal hem zijn tot eenen
Vader, en hij zal Mij zijn tot eenen
zoon; ^dewelke, als hij misdoet, zoo zal
ik hem met eene menschenroede en met
plagen der menschenkinderen straffen.

a Ps. 89 : 27. Hebr. 1 : 5. ö Ps. 89 : 31, enz.

15. Maar mijne goedertierenheid zal

van hem niet wijken, gelijk als Ik
[die] weggenomen heb van Saul, dien
Ik van voor uw aangezichte heb weg-
genomen.

16. Doch uw huis zal bestendig zijn,

en uw koninkrijk tot in eeuwigheid
voor uw aangezichte ; uw stoel zal

vast zijn tot in eeuwigheid.
17. Naar alle deze woorden, en naar

dit gansche gezicht, alzoo sprak Nathan
tot David.

18. Toen ging de koning David in,

en bleef voor het aangezichte des
HEEREN, en hij zeide : Wie ben ik,

Heere HEERE, en wat is mijn huis,

dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?
19. Daartoe is dit in uwe oogen nog

klein geweest, Heere HEERE, maar
Gij hebt ook over het huis uws knechts
gesproken tot van verre henen, en dit

[naar] de wet der mensciien, Heere
HEERE.

20. En wat zal David nog meer tot

U spreken ? Want Gij kent uwen
knecht, Heere HEERE.

21. Om uws woords wille, en naar
uw harte hebt Gij alle deze groote dingen
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gedaan^ om aan uwen knecht bekend
te maken.

22. Daarom zijt gij groot, HEERE
God, «want er is niemand gelijk als

Gij, en er is geen God dan alleen Gij,

Daar alles, dat wij met onze ooren
gehoord hebben.

a Deut. 3: 24; 4: 35; 32: 39. 1 Sam. 2: 2.Ps.

86: 8. Jes. 45: 5, 18, 22. Mare. 12: 29, 32.

23. «En wie is, gelijk uw volk,

gelijk Israël, een eenig volk op aarde,

hetwelk God is henengegaan Zich tot

een volk te verlossen, en om Zich

eenen naam te zetten, en om voor
ulieden deze grooteen verschrikkelijke

dingen te doen aan uw land, voor het

aangezicht uws volks, dat Gij U uit

Egypte verlost hebt, de heidenen en
hunne goden [verdrijvende] ?

a Deut. 4: 7 ; 33: 29. Ps. 147: 20.

24. En Gij hebt uw volk Israël U
bevestigd, U tot een volk, tot in eeuwig-

heid ; en Gij, HEERE, zijt hun tot

eenen God geworden.
25. Nu dan, HEERE God, doe dit

woord, dat Gij over uwen knecht en over

zijn huis gesproken hebt, bestaan tot

in eeuwigheid ; en doe, gelijk als Gij

gesproken hebt.

26. En uw naam worde groot gemaakt
to.t in eeuwigheid ; dat men zegge :

De HEERE der heirscharen is God
over Israël ; en het huis van uwen
knecht David zal bestendig zijn voor
uw aangezichte.

27. Want Gij, HEERE der heirscha-

ren, Gij, God Israels, Gij hebt [voor]

het oor uws knechts geopenbaard,
zeggende : Ik zal u een huis bouwen

;

daarom heeft uw knecht in zijn hart

gevonden, dit gebed tot.U te bidden.

28. Nu dan, Heere HEERE, Gij zijt

die God, en «uwe woorden zullen

waarheid zijn, en Gij hebt dit goede
tot uwen knecht gesproken, a Joh.i7:i7.

29. Zoo believe het U nu, en zegen
faet huis uws knechts, dat het in

eeuwigheid voor uw aangezichte zij
;

want Gij, Heere HEERE, hebt [het]

gesproken, en met uwen zegen zal

uws knechts huis gezegend worden in

eeuwigheid.

HET VIII KAPITTEL.

XJjn het geschiedde daarna, dat David

de Philistijnen sloeg, en bracht ze ten
onder; en David nam Méteg-A'mmauit
der Philistij nen hand. a i Kron. i8 : i, enz.

2. Ook sloeg hij de Móabieten, en
mat ze met een snoer, doende hen
ter aarde nederliggen ; en hij mat [met]

twee snoeren om te dooden, en [met]

een vol snoer om in het leven te la-

ten. Alzoo werden de Móabieten David
tot knechten, brengende geschenken.

3. David sloeg ook Hadad-Ézer, den
zoon van Réchob, den koning van Zó-
ba, toen hij henentoog, om zijne hand
te wenden naar de rivier Phrath.

4. En David «nam hem duizend
[lüagens] af, en zeven honderd ruite-

ren, en twintig duizend man te voet;
en David ontzenuwde alle wagenpaar-
den, en hield daarvan honderd wage-
nen overig. a l Kron. 18 : 4.

5. En de Syriërs van Damascus kwa-
men om Hadad-Ézer, den koning van
Zóba, te helpen ; maar David sloeg
van de Syriërs twee en twintig dui-

zend man.
6. En David leide bezettingen in

Syrië van Damascus, en de Syriërs
werden David tot knechten, brengende
geschenken ; en de HEERE 'behoedde
David overal, waar hij henentoog.

7. En David nam de gouden schilden,
die bij Hadad-Ézers knechten geweest
waren, en bracht ze te Jeruzalem.

8. Daartoe nam de koning David
zeer veel kopers uit Bétach, en uit
Berothai, Hadad-Ezers steden.

9. Als nu Thóï, de koning van Hamath,
hoorde, dat David het gansche heir
van Hadad-E'zer geslagen had,

10. Zoo zond Thóï zijnen zoon Jó-
ram tot den koning David, om hem te

vragen naar [zijnen] welstand, en om
hem te zegenen, vanwege dat hij tegen
Hadad-Ézer gekrijgd_ en hem geslagen
had (want Hadad-Ézer voerde steeds
krijg tegen Thóï) ; en in zijne hand
waren zilveren vaten, en gouden vaten,
en koperen vaten

;

11. Welke de koning David ook den
HEERE heiligde, met het zilver en het
goud, dat hij geheiligd had van alle

heidenen, die hij [szc/ï] onderworpen had :

12. Van Syrië, en van Móab, en van
de kinderen A'mmons, en van de Phi-

listijnen, en van A'malek, en vanden
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roof van Hadad-Ézer, den zoon van
Réchob. den koning van Zóba.

13. «Ook maakte [zich] David eenen
naam, als hij wederkwam, nadat hij de

Syriers geslagen had, in het Zoutdal,

achttien duizend. a Ps. 60: 2.

14. En hij leide bezettingen in Édom,
in gansch Édom leide hij bezettingen,

en alle Édomieten werden David tot

knechten; en de HEERE behoedde Da-
vid overal, waar hij henentoog.

15. Alzoo regeerde David over gansch
Israël, en David deed aan zijn gansche
volk recht en gerechtigheid.

16. «Jóab nu, de zoon van Zerüja,

was over het heir; en Jósaphat, zoon
van Achïlud, was kanselier.

a 1 Kron. 18: 15, enz.

17. En Zadok, de zoon van Ahitub»
en Ahimélech, de zoon van A'bjathar;

waren priesters; en Seraja was schrij-

ver.

18. Er was ook Benaja, zoon van Jó-

jada, met de Créthi en de Pléthi; maar
Davids zonen waren prinsen.

HET IX KAPITTEL.

Jcjn David zeide : Is er nog iemand, die

overgebleven is van den huize Sauls,

dat ik weldadigheid aan hem doe, om
Jonathans wille?

2. Het huis van Saul nu had eenen
knecht, wiens naam was «Ziba ; en zij

riepen hem tot David. En de koning
zeide tot hem : Zijt gij Zïba ? En hij

zeide: Uw knecht.
a 2 Sam. 16: 1, enz. en 19: 17.

3. En de koning zeide: Is er niet nog
iemand van den huize Sauls, dat ik

Gods weldadigheid bij hem doe? Toen
zeide Ziba tot den koning: Er is nog
een zoon van Jonathan, die geslagen
is aan abeide voeten. a 2 Sam. 4: 4.

4. En de koning zeide tot hem : Waar
is hij? En Ziba zeide tot den koning:
Zie, hij is in het huis van Machir, den
zoon van A'mmiël, te Lódebar.

5. Toen zond de koning David henen;
en hij nam hem uit het huis van Ma-
chir, den zoon van A'mmiël, van Ló-
debar.

6. Als nu Mephibóseth, de zoon van
Jonathan, den zoon van Saul, tot Da-
vid inkwam, zoo viel hij op zijn aan-
gezicht, en boog zich neder. En David

zeide: Mephibóseth! En hij zeide: Zie,

[hie7'] is uw knecht.
7. En David zeide tot hem : Vrees

niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid
bij u doen, om uws vaders Jonathans
wille : en ik zal u alle akkers van uwen
vader Saul wedergeven; en gij zult

steeds brood eten aan mijne tafel.

8. Toen boog hij zich, en zeide : Wat
is uw knecht, dat gij omgezien hebt
naar eenen dooden hond, als ik ben?

9. Toen riep de koning Ziba, Sauls
jongen, en zeide tot hem: Al wat Saul
gehad heeft, en zijn gansche huis, heb
ik den zoon uws heeren gegeven.

10. Daarom zult gy voor hem het
land bearbeiden, gij, en uwe zonen, en
uwe knechten, en zult [de vruchten] in-

brengen, opdat de zoon uws heeren
brood hebbe, dat hij ete; en Mephibó-
seth, de zoon uws heeren, zal steeds
brood eten aan mijne tafel. Ziba nu
had vijftien zonen en twintig knechten.

11. En Ziba zeide tot den koning:
Naar alles, wat mijn heere de koning
zijnen knecht gebiedt, alzoo zal uw
knecht doen. Ook zoude Mephibóseth,
etende aan myne tafel, als een van des
konings zonen zijn.

12. Mephibóseth nu had eenen klei-

nen zoon, wiens naam was Micha; en
allen, die in het huis van Ziba woon-
den, waren Mephibóseths knechten.

13. Alzoo woonde Mephibóseth te Je-

ruzalem, omdat hij steeds at aan des
konings tafel; en hij was kreupel aan
beide zijne voeten.

HET X KAPITTEL.

EIjn «het geschiedde daarna, dat de ko-

ning der kinderen A'mmons stierf, en
zijn zoon Hanun werd koning in zijne

plaats. a 1 Kron. 19: 1, enz.

2. Toen zeide David : Ik zal weldadig-
heid doen aan Hanun, den zoon van
Nahas, gelijk als zijn vader weldadig-
heid aan mij gedaan heeft. Zoo zond
David henen, om hem door den dienst
zijner knechten te troosten over zijnen

vader. En de knechten van David
kwamen in het land van de kinderen
A'mmons.

3. Toen zeiden de vorsten der kin-

deren A'mmons tot hunnen heere Ha-
nun: Eert David uwen vader in uwa



2 SAMUEL X, XL 365

oogen, omdat hij troosters tot u gezon-

den heeft? Heeft David zijne knechten
niet daarom tot u gezonden, dat hij

deze stad doorzoeke, en die verspiede,

en die omkeere?
4. Toen nam Hanim Davids knech-

ten, en schoor hunnen baard half af,

en sneed hunne kleederen half af, tot

aan hunne billen; en hij liet ze gaan.

5. Als zij dit David lieten vleten, zoo

zond hy hun te gemoet; want deze

mannen waren zeer beschaamd. En de

koning zeide: Blijft te Jéricho, totdat

uw baard weder gewassen zal zijn;

komt dan weder.
6. Toen nu de kinderen A'mmons

zagen, dat zij zich bij David stinkende

gemaakt hadden, zonden de kinderen

A'mmons henen, en huurden van de

Syriërs van Béth-Eéchob, en van de

Syriërs van Zóba, twintig duizend voet-

volks, en van den koning van Maacha
duizend man, en van de mannen van
Tob twaalf duizend man.

7. Als David dit hoorde, zond hij Jóab

henen, en het gansche heir met de

helden.

8. En de kinderen A'mmons togen

uit, en stelden de slagorde voor de deur

der poort; maar de Syriërs van Zóba
en Réchob, en de mannen van Tob en

Maacha, die waren afzonderlijk in het

veld.

9. Als nu Jóab zag, dat de spitse der

slagorde tegen hem was, van voren en

van achteren, zoo verkoos hij [mannen]

uit alle uitgelezenen van Israël, en stel-

de ze in orde tegen de Syriërs aan
;

10. En het overige des volks gaf hij

onder de hand van zijnen broeder

Abisaï, die het in orde stelde tegen de

kinderen A'mmons aan.

11. En hij zeide: Zoo de Syriërs mij

te sterk zullen zijn, zoo zult gij mij

komen verlossen; en zoo de kinderen

A'mmons u te sterk zullen zijn, zoo

zal ik komen om u te verlossen.

12. Wees sterk, en laat ons sterk zijn

voor ons volk, en voor de steden on-

zes Gods; de HEERE nu doe wat goed

is in zijne oogen.

13. Toen naderde Jóab, en het volk,

dat bij hem was, tot den strijd tegen

de Syriërs: en zij vloden voor zijn aan-

gezicht.

14. Als de kinderen A'mmons zagen,

dat de Syriërs vloden, vloden zij ook
voor het aangezicht van Abisaï, en
kwamen in de stad. En Jóab keerde
weder van de kinderen A'mmons, en
kwam te Jeruzalem.

15. Toen nu de Syriërs zagen, dat zij

voor Israels aangezicht geslagen waren,
zoo vergaderden zij zich [weder] te za-

men.
16. En Hadar-E'zer zond henen, en

deed de Syriërs uitkomen, die op gene
zijde der rivier zijn, en zij kwamen te

Hélam; en Sóbach, Hadar-E'zers krijgs-

overste, [toog] voor hun aangezicht he-

nen.
17. Als dat David werd aangezegd,

verzamelde hij gansch Israël, en toog
over den Jordaan, en kwam te Hélam;
en de Syriërs stelden [de slagorde] te-

gen David aan, en streden met hem.
18. Maar de Syriërs vloden voor Is-

raels aangezicht, en David versloeg van
de Syriërs zeven honderd wagenen, en
veertig duizend ruiteren ; daartoe sloeg

hij Sóbach, hunnen krijgsoverste, dat

hij aldaar stierf.

19. Toen nu alle de koningen, die

Hadar-E'zers knechten waren, zagen,

dat zij voor Israels aangezicht gesla-

gen waren, maakten zij vrede met Is-

raël, en dienden hen; en de Syriërs

vreesden de kinderen A'mmons meer te

verlossen.

HET XI KAPITTEL.

Jijn het geschiedde met de wederkomst
des jaars, ten tijde als de koningen
uittrekken, dat David Jóab, en zijne

knechten met hem, en gansch Israël he-

nenzond, dat zij de kinderen A'mmons
verderven, en Rabba belegeren zouden.
Doch David bleef te Jeruzalem.

a 1 Kron. 20: 1, enz.

2. Zoo geschiedde het tegen den
avondtijd, dat David van zijn leger op-

stond, en wandelde op het dak van
het koningshuis, en zag van het dak
eene vrouw, zich wasschende; deze
vrouw nu was zeer schoon van aan-

zien.

3. En David zond henen, en onder-

vraagde naar deze vrouw; en men
zeide: Is dat niet Bathseba, de doch-

ter van Eli'am, de huisvrouwe van
Uria, den Héthiet?
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4. Toen zond David boden henen,

en liet ze halen. En als zij tot hem
ingekomen was, lag hij bij haar (zij

nu had zich «van hare onreinigheid ge-

zuiverd) ; daarna keerde zij weder naar
haar huis. a Lev. 15: 19, enz. en 18: 19.

5. En die vrouw werd zwanger; zoo

zond zij henen, en liet David weten,

en zeide: Ik ben zwanger geworden.
6. Toen zond David tot Jóab, [zeg-

gende]: Zend Uria, den Héthiet, tot mij.

En Jóab zond Uria tot David.
7. Als nu Uria tot hem kwam, zoo

vraagde David naar den welstand van
Jóab, en naar den welstand des volks,

en naar den welstand des krijgs.

8. Daarna zeide David tot Uria: Ga
af naar uw huis en wasch uwe voeten.

En toen Uria uit des konings huis uit-

ging, volgde hem een gerecht des ko-

nings achterna.
9. Maar Uria leide zich neder voor

de deur van des konings huis, met alle

de knechten zijns heeren; en hij ging
niet af in zijn huis.

10. En zij gaven het David te ken-

nen, zeggende: Uria is niet afgegaan
in zijn huis. Toen zeide David tot Uria :

Komt gij niet van de reis? Waarom
zijt gij niet afgegaan in uw huis?

11. En Uria zeide tot David : De Arke,
en Israel en Juda blijven in de tenten;
en mijn heere Jóab, en de knechten
mijns heeren zijn gelegerd op het open
veld, en zoude ik in mijn huis gaan,
om te eten en te drinken, en bij mijne
huisvrouwe te liggen? [Zoo waarachtig
als] gij leeft en uwe ziel leeft, indien
ik deze zake doen zal!

12. Toen zeide David tot Uria: Blijf

ook heden hier, zoo zal ik u morgen
afzenden. Alzoo bleef Uria te Jeruza-
lem, dien <l:ig en den anderen dag.

13. En Divid noodigde hem, zoodat
hij voor zjii aangezicht at en dronk,
en hij ma i kte hem dronken. Daarna
ging hij in 'len avond uit, om zich ne-

der te legi.ea op zijn leger, met zijns

heeren knöctiten, maar ging niet afin
zijn huis.

14. Des morgens nu geschiedde het,

dat David eenun brief schreef aan Jóab;
en hij zond dien door de hand van Uria.

15. En hij schreef in dien brief, zeg-

gende: Stelt Uria vooraan tegenover
den sterksten strijd, en keert van achter

hem af, opdat hij geslagen worde en
sterve.

16. Zoo geschiedde het, als Jóab op
de stad gelet had, dat hij Uria stelde

aan de plaatse, waarvan hij wist, dat
aldaar strijdbare mannen waren,

17. Als nu de mannen der stad uit-

togen en met Jóab streden, vielen er

van het volk, van Davids knechten;
en Uria, de Héthiet, stierf ook,

18. Toen zond Jóab henen, en liet

David den ganschen handel van dezen
strijd weten.

19. En hij beval den bode, zeggende:
Als gij zult geëindigd hebben den gan-
schen handel van dezen strijd tot den
koning uit te spreken;

20. En het zal geschieden, indiende
grimmigheid des konings opkomt, en
hij tot u zegt: Waarom zijt gij zoo na
aan de stad gekomen om te strijden?

Wist gij niet, dat zij van den muur
zouden schieten?

21. «Wie sloeg Abimélech, den zoon
van Jerubbéseth? Wierp niet eene
vrouw een stuk van eenen molensteen
op hem van den muur, dat hij te Thé-
bez stierf? Waarom zijt gij tot den
muur genaderd? Dan zult gij zeggen:
uw knecht Uria, de Héthiet, is ook
dood. a Richt. 9 : 52, 53.

22. En de bode ging henen, en kwam
in, en gaf David te kennen alles, waar
hem Jóab om uitgezonden had.

23. En de bode zeide tot David : Die

mannen zijn ons zeker te machtig ge-

weest, en zijn tot ons uitgetogen in het

veld: maar wij zijn tegen hen aan ge-

weest tot aan de deur der poort.

24. Toen schoten de schutters van
den muur af op uwe knechten, dat er

van des konings knechten dood geble-

ven zijn ; en uw knecht Uria, de Hé-
thiet, is ook dood.

25. Toen zeide David tot den bode :

Zoo zult gij tot Jóab zeggen : Laat deze
zake niet kwaad zijn in uwe oogen,

want het zwaard verteert zoowel de-

zen als genen; versterk uwen strijd te-

gen de stad, en verstoor ze. Versterk
hem alzoo.

26. Als nu de huisvrouwe van Uria
hoorde, dat haar man Uria dood was,
zoo droeg zij leed over haren heere.

27. En als de rouw was overgegaan,

zond David henen, en nam ze in zijn huis;
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en zij werd hem ter vrouwe, en baarde
hem eenen zoon. Doch deze zake, die
David gedaan had, was kwaad in de
oogen des HEEREN.

HET XII KAPITTEL.

En de HEERE zond Nathan tot David.
Als die tot hem inkwam, zeide hij tot

hem : Er waren twee mannen in ééne
stad, de eene njk en de andere arm.

2. De rijke had zeer vele schapen en
runderen.

3. Maar de arme had gansch niet,

dan een eenig klein ooilam, dat hij ge-

kocht had, en had het gevoed, dat het

groot geworden was bij hem, en bij

zijne kinderen tegelijk ; het at van zijne

bete, en dronk van zijnen beker, en
sliep in zijnen schoot, en het was hem
als eene dochter.

4. Toen nu den rijken man een wan-
delaar overkwam, verschoonde hij te

nemen van zijne schapen en van zijne

runderen, om voor den reizenden man,
die tot hem gekomen was, [wat] te be-

reiden ; en hij nam des armen mans
ooilam, en bereidde dat voor den man,
die tot hem gekomen was.

5. Toen ontstak Davids toorn zeer te-

gen dien man ; en hij zeide tot Nathan :

[Zoo ivaarachtig als] de HEERE leeft,

de man, die dat gedaan heeft, is een
kind des doods.

6. En dat ooilam zal hij «viervoudig
wedergeven, daarom dat hij deze zake
gedaan, en omdat hij niet verschoond
heeft. a Ex. 22 : 1.

7. Toen zeide Nathan tot David : Gij

zijt die man ! Zoo zegt de HEERE, de
God Israels : Ik heb u ten koning «ge
zalfd over Israël, en Ik heb u uit Sauls
hand gered

;
« iSam.ie: 13.

8. En Ik heb u uws heeren huis ge-

geven, daartoe uws heeren vrouwen in

uwen schoot, ja Ik heb u het huis van
Israël en Juda gegeven ; en indien het

weinig is, Ik zoude u alzulks en alzulks

daartoe doen.

9. Waarom hebt gij [dan] het woord
desHEEREN veracht, doende wat kwaad
is in zijne oogen ? Gij hebt Uria, den
Héthiet, met het zwaard verslagen, en
zijne huisvrouwe hebt gij u ter vrouwe
genomen ; en hem hebt gij met het

zwaard van de kinderen A'mmons dood-
geslagen,

10. Nu dan, het zwaard zal van uw
huis niet afwijken tot in eeuwigheid

;

daarom dat gij Mü veracht hebt, en de
huisvrouwe van Urïa, den Héthiet, ge-

nomen hebt, dat zij u ter vrouwe zij.

11. Zoo zegt de HEERE : Zie, Ik zal

kwaad over u verwekken uit uw huis,

en zal uwe vrouwen nemen voor uwe
oogen, en «zal ze aan uwen naaste ge-

ven ; die zal bij uwe vrouwen liggen,

voor de oogen dezer zon.
a Deut. 28: 30. 2 Sam. 16: 22.

12. Want gij hebt het in het verbor-
gen gedaan ; maar Ik zal deze zake
doen voor gansch Israël en voor de
zon.

18. Toen zeide David tot Nathan: Ik
heb gezondigd tegen den HEERE. En
Nathan zeide tot David: De HEERE
heeft ook uwe zonde weggenomen

;
gij

zult niet sterven.

14. Nochtans, dewijl gij door deze
zake de vijanden des HEEREN groote-
lijks hebt doen lasteren, zal ook de zoon,
die u geboren is, den dood sterven.

15. Toen ging Nathan naar zijn huis.

En de HEERE sloeg het kind, dat de
huisvrouwe van Uria David gebaard
had, dat het zeer krank werd.

16. En David zocht God voor dat
jongsken; en David vastte een vasten,
en ging in, en Jag den nacht over op
de aarde.

17. Toen maakten zich de oudsten
van zijn huis op tot hem, om hem te

doen opstaan van de aarde; rnaar hij

wilde niet, en at geen brood met hen.
18. En het geschiedde op den zeven-

den dag, dat het kind stierf. En Davids
knechten vreesden hem aan te zeggen,
dat het kind dood was; want zij zei-

dan : Zie, als het kind nog levend was,
spraken wij tot hem, maar hij hoorde
naar onze stem niet; hoe zullen wij

dan tot hem zeggen : Het kind is dood?
Want het mocht kwaad doen.

19. Maar David zag, dat zijne knech-
ten mompelden; zoo merkte David, dat
het kind dood was. Dies zeide David
tot zijne knechten: Is het kind dood'?

En zij zeiden: Het is dood.
20. Toen stond David op van de

aarde, en wiesch en zalfde zich, en
veranderde zijne kleeding, en ging in
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het huis des HEEREN, en bad aan.
Daarna kwam hij in zijn liuis, en eisch-

te [brood] ; en zij zetten hem brood voor,
en hij at.

21. Zoo zeiden zijne knechten tot

hem : Wat is dit voor een ding, dat gij

gedaan hebf? Om des levenden kinds
vv^ille hebt gij gevast en geweend, maar
nadat het kind gestorven is, zijt gij

opgestaan en hebt brood gegeten.
22. En hij zeide: Als het kind nog

leefde, heb ik gevast en geweend; want
ik zeide: Wie weet, de HEERE mocht
mij genadig zijn, dat het kind levend
bieve.

23. Maar nu is het dood; waarom
zoude ik nu vasten? Zal ik hem nog
kunnen wederhalen? Ik zal wel tot

hem gaan, maar hij zal tot mij niet
wederkomen.

24. Daarna troostte David zijne huis-
vrouwe Bathseba, en ging tot haar in,

en lag bij haar. En zij «baarde eenen
zoon, wiens ^naam hij noemde Salomo;
en de HEERE had hem lief,

a Matth. 1:6. 6 1 Kron. 22: 9.

25. En zond henen door de hand van
den profeet Nathan, en noemde zijnen
naam Jedid-Jah, om des HEEREN wille.

26. aJóab nu krijgde tegen Rabba der
kinderen A'mmons; en hij nam de ko-
ninklijke stad in. a l Kron. 20: 1, enz.

27. Toen zond Jóab boden tot David,
en zeide: Ik heb gekrijgd tegen Rabba,
ook heb ik de waterstad ingenomen. .

28. Zoo verzamel gij nu het overige
des volks, en beleger de stad, en neem
ze in; opdat niet, zoo ik de stad zoude
innemen, mijn naam over haar uitge-

roepen worde.

29. Toen verzamelde David al dat
volk, en toog naar Rabba ; en hij krijgde
er tegen, en nam het in.

80. «En hij nam de kroon zijns ko-
nings van zijn hoofd af, welker gewicht
was een talent gouds, met edelgesteen-
te, en zij werd op Davids hoofd [(/esef]

;

ook voerde hij uit eenen zeer grooten
roof der stad. a i Kron. 20 : 2.

31. «Het volk nu, dat daarin was,
voerde hij uit, en leide het onder za-
gen, en onder ijzeren dorschwagens, en
onder ijzeren bijlen, en deed ze door
den ticheloven doorgaan. En alzoo deed
hij aan alle steden der kinderen A'm-

mons. Daarna keerde David, en al het
volk, weder naar Jeruzalem.

a 1 Kron. 20. 3.

El

HET XIII KAPITTEL.

iin het geschiedde daarna, alzoo A'b-
salom, Davids zoon, eene schoone zus-
ter had, welker naam was Thamar,
dat A'mnon, Davids zoon, haar lief-

kreeg.

2. En A'mnon was benauwd tot krank
wordens toe, om zijner zuster Thamars
wille, want zij was eene maagd, zoo-
dat het in A'mnons oogen zwaar was,
haar iets te doen.

3. Doch A'mnon had eenen vriend,
wiens naam was Jónadab, een zoon
van Simea, Davids broeder; en Jónadab
was een zeer wijs man.

4. Die zeide tot hem: Waarom zijt

gij van morgen tot morgen zoo mager,
gij koningszoon? Zult gij het mij niet
te kennen geven ? Toen zeide A'mnon
tot hem: Ik heb Thamar, mijns broe-
ders A'bsaloms zuster, lief,

5. En Jónadab zeide tot hem: Legu
op uw leger, en maak u krank ; als dan
uw vader zal komen om u te zien,
zoo zult gij tot hem zeggen : Dat toch .

mijne zuster Thamar kome, dat zij mij
met brood spijzige, en de spijze voor ,

mijne oogen gereed make, opdat ik het
aanzie, en van hare hand ete.

6. A'mnon dan leide zich, en maakte
zich krank. Toen nu de koning kwam
om hem te zien, zeide A'mnon totden
koning: Dat toch mijne zuster Thamar
kome, dat zij twee koekskens voor mijne
oogen gereed make, en ik van hare
hand ete.

7. Toen zond David henen tot Tha-
mar in het huis, zeggende: Ga toch
henen in het huis van uwen broeder
A'mnon, en maak hem eene spijze.

8. En Thamar ging henen in het huis
van haren broeder A'mnon (hij nu was
nederliggende), en zij nam deeg, en
kneedde het, en maakte koekskens voor
zijne oogen, en bakte de koekskens.

9. En zij nam eene pan, en goot ze
uit voor zijn aangezicht; maar hij wei-
gerde te eten. En A'mnon zeide: Doet
alle man van mij uitgaan. En alle man
ging van hem uit.

10. Toen zeide A'mnon tot Thamar:
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Breng de spijze in de kamer, dat ik van
uwe hand ete. Zoo nam Thamar de
koekskens, die zij gemaakt had, en
bracht ze haren broeder A'mnon in de
kamer.

11. Als zij ze nu tot hem nabij bracht,

dat hij ate, zoo greep hij haar, en zei-

de tot haar: Kom, Hg bij mij, mijne
zuster.

12. Maar zij zeide tot hem : Niet, mijn
broeder, verkracht mij niet, want al-

zoo doet men niet in Israël; doe deze
dwaasheid niet.

13. Want ik, waarhenen zoude ik

mijne schande brengen? En gij, gij zoudt
zijn als een der dwazen in Israël. Zoo
spreek toch nu tot den koning; want
hij zal mij van u niet onthouden.

14. Doch hij wilde naar hare stem
niet hooren; maar sterker zijnde dan
zij, zoo verkrachtte hij haar, en lag bij

haar.

15. Daarna haatte haar A'mnon met
eenen zeer grooten haat; want de haat,

waarmede hij haar haatte, was groó-

ter dan de liefde, waarmede hij haar
had liefgehad; en A'mnon zeide tot

haar: Maak u op, ga weg.
16. Toen zeide zij tot hem: Er zijn

geene oorzaken om mij uit te drijven;

dit kwaad zoude grooter zijn dan het
andere, dat gij bij mij gedaan hebt;

maar hij wilde naar haar niet hooren.

17. En hij riep zijnen jongen, die

hem diende, en zeide : Drijf nu deze van
mij uit naar buiten, en grendel de deur
achter haar toe.

18. Zij nu had eenen veelvervigen
rok aan; want alzoo werden des ko-

nings dochteren, die maagden waren,
met mantels gekleed; en zijn dienaar
bracht ze uit tot buiten, en grendelde
de deur achter haar toe.

19. Toen nam Thamar asch op haar
hoofd, en scheurde den veelvervigen
rok, dien zij aanhad, en zij leide hare
hand op haar hoofd, en ging *met loo-

men gang henen, en kreet.

20. En haar broeder A'bsalom zeide
tot haar: Is uw broeder A'minon bij u
geweest? Nu dan, mijne zuster, zwijg
stil, hij is uw broeder; zet uw hart
niet op deze zaak. Alzoo bleef Thamar

* Staten-Overz.; vast, in den zin van: met
vastep loomen tred.

en was eenzaam in het huis van haren
broeder A'bsalom.

21. Als de koning David alle deze
dingen hoorde, zoo ontstak hij zeer.

22. Doch A'bsalom sprak niet met
A'mnon, noch kwaad noch goed; maar
A'bsalom haatte A'mnon, ter oorzake
dat hij zijne zuster Thamar verkracht
had.

23. En het geschiedde na twee volle
jaren, dat A'bsalom [sc/iaap]scheerders
had te Baal-Hazor, dat bij Ephraïm is;

zoo noodigde A'bsalom alle des konings
zonen.

24. En A'bsalom kwam tot den ko-
ning, en zeide: Zie, nu heeft uw knecht
[sc/iaojpjscheerders ; dat toch de koning
en zijne knechten met uwen knecht
gaan.

25. Maar de koning zeide tot A'bsa-
lom: Niet, mijn zoon, laat ons toch niet
al te zamen gaan, opdat wij u niet
bezwaarlijk zijn. En hij hield bij hem
aan, doch hij wilde niet gaan, maar
zegende hem.

26. Toen zeide A'bsalom: Zoo niet,

laat toch mijnen broeder A'mnon met
ons gaan. Maar de koning zeide tot
hem: Waarom zoude hij met ugaan?

27. Als A'bsalom bij hem aanhield,
zoo liet hij A'mnon en alle des konings
zonen met hem gaan.

28. A'bsalom nu gebood zijnen jon-
gens, zeggende : Let er nu op, als A'm-
nons hart vroolykisvan den wijn, en
ik tot ulieden zal zeggen : Slaat A'm-
non

; dan zult gij hem doeden ; vreest
niet. Is het niet, omdat ik het u ge-
boden heb ? Zijt sterk en weest dapper.

29. En A'bsaloms jongens deden aan
A'mnon, gelijk als A'bsalom geboden
had. Toen stonden alle zonen des ko-
nings op, en reden een iegelijk op zij-

nen muil, en vloden.
30. En het geschiedde, als zij op den

weg waren, dat het gerucht tot David
kwam, dat men zeide : A'bsalom heeft
alle de zonen des konings geslagen, en
er is niet één van hen overgelaten.

31. Toen stond de koning op, en
«scheurde zijne kleederen, en leide zich
neder ter aarde ; desgelijks stonden alle

zijne knechten met gescheurde klee-

deren. a 2 Sam. 1: IL

32. Maar Jónadab, de zoon van Simea,
Davids broeder, antwoordde en zeide:
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Myn heere zegge niet, dat zij alle de

jongelingen, des koningszonen, gedood
hebben ; maar A'mnon alleen is dood

;

want bij A'bsalom is er op toegeleid,

van den dag af, dat hij zijne zuster

Thamar verkracht heeft.

33. Zoo neme nu mijn heere de ko-

ning de zaak niet in zijn hart, denkende :

alle des konings zonen zijn dood ; want
A'mnon alleen is dood.

34. A'bsalom nu vluchtte. En de jon-

gen, die de wacht hield, hief zijne oogen
op, en zag toe, en zie, er kwam veel

volks van den weg achter hom, aan
de zijde van het gebergte.

35. Toen zeide Jónadab tot den ko-

ning : Zie, de zonen des konings ko-

men ; naar het woord uws knechts,

alzoo is het geschied.

36. En het geschiedde, als hij geëin-

digd had te spreken, zie, zoo kwamen
de zonen des konings, en hieven hunne
stemmen op en weenden ; en de koning
ook en alle zijne knechten weenden
met een zeer groot geween.

37. (A'bsalom dan vluchtte, en toog
tot Thalmai, den zoon van Ammï-
hur, koning van Gésur). En hij droeg
rouw over zijnen zoon, alle die dagen.

38. Alzoo vluchtte A'bsalom, en toog
naar Gésur; en hij was aldaar drieja-

ren.

39. Toen verlangde [de ziele] des ko-

nings Davids zeer om naar A'bsalom
uit te trekken ; want hij had zich ge-

troost over A'mnon, dat hij dood was.

HET XIV KAPITTEL.

Als nu Jóab, de zoon van Zerüja, merkte,
dat des konings hart over A'bsalom
was;

2. Zoo zond Jóab henen naar Thekóa,
en nam van daar eene wijze vrouw

;

en hij zeide tot haar : Stel u toch als-

of gij rouw droegt, en trek nu rouw-
kleederen aan, en zalf u niet met olie,

en wees als eene vrouw, die nu vele

dagen rouw gedragen heeft over eenen
doode

;

3. En ga in tot den koning, en spreek

tot hem naar dit woord. En Jóab leide

de woorden in haren mond.
4. En de Thekoïetische vrouw zeide

tot den koning, als zij op haar aange-
zicht ter aarde was gevallen, en zich

nedergebogen had, zoo zeide zij : Behoud^
o koning.

5. En de koning zeide tot haar : Wat
is u? En zij zeide: Zekerlijk, ik ben
eene weduwvrouwe, en mijn man is

gestorven.
6. Nu had uwe dienstmaagd twee

zonen, en deze beide twistten in het
veld, en er was geen scheider tusschen
hen ; zoo sloeg de één den ander, en
doodde hem.

7. En zie, het gansche geslacht is op-

gestaan tegen uwe dienstmaagd, en
hebben gezegd : Geef dien hier, die zij-

nen broeder geslagen heeft, dat wij

hem voor de ziel zijns broeders, dien
hij doodgeslagen heeft, dooden, en ook
den erfgenaam verdelgen. Alzoo zullen
zij mijne kool, die overgebleven is, uit-

blusschen, dat zij mijnen man geenen
naam noch overblijfsel laten op den
aardbodem.

8. Toen zeide de koning tot deze
vrouw : Ga naar uw huis, en ik zal voor
u gebieden.

9. En de Thekoïetische vrouw zeide

tot den koning : Mijn heere koning, de
ongerechtigheid zij op mij en op mijns'

vaders huis ; de koning daarentegen,
en zijn stoel, zij onschuldig.

10. En de koning zeide : Spreekt
iemand tegen u, zoo breng hem tot mij

;

en hij zal u voortaan niet meer aan-

tasten.

11. En zij zeide : De koning gedenke
toch aan den HEERE uwen God, dat

de bloedwrekers niet te vele worden om
te verderven, dat zij mijnenzoon niet ver-

delgen. Toen zeide hij : [Zoo waarach-
tig^als] de HEERE leeft, indien er een
van de haren uws zoons op aarde zal

vallen 1

12. Toen zeide deze vrouw : Laat toch

uwe dienstmaagd een woord tot mijnen
heere den koning spreken. En hij zeide :

Spreek.

13. En de vrouw zeide : Waarom hebt

gij dan alzulks tegen Gods volk gedacht?
Want daaruit, dat de koning dit woord
gesproken heeft, is hij als een schul-

dige, dewijl de koning zijnen verstoo-

tene niet wederhaalt.

14. Want wij zullen den dood ster-

ven, en wezen als water, dat, ter aarde
uitgestort zijnde, niet verzameld wordt.

God dan zal de ziel niet wegnemen,
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maar Hij zal gedachten denken, dat

Hy den verstootene niet van zich ver-

stoote.

15. Nu dan, dat ik gekomen ben, om
ditzelve vs^oord tot den koning, mijnen
heere, te spreken, [is], omdat het volk
my vreesachtig gemaakt heeft. Zoo
zeide uwe dienstmaagd : Ik zal nu tot

den koning spreken ; misschien zal de ko-

ning het woord zijner dienstmaagd doen.

16. Want de koning zal hooren, om
zijne dienstmaagd te redden van de
hand des mans, die [voorheeft] mij en
mijnen zoon te zamen van Gods erve te

verdelgen.

17. Wijders zeide uwe dienstmaagd :

Het woord mijns heeren, des konings,
zij toch tot ruste ; want gelijk een en-

gel Gods, alzoo is mijn heere de ko-

ning, om te hooren het goede en het

kwade ; en de HEERE uw God zal met
u zijn.

18. Toen antwoordde de koning, en
zeide tot de vrouw : Verberg nu niet

voor mij de zake, die ik u vragen zal.

En de vrouw zeide : Mijn heere de ko-

ning spreke toch.

19. En de koning zeide : Is Jóabs
hand met u in dit alles ? En de vrouw
antwoordde en zeide : [Zoo tvaarachtig

als] uwe ziel leeft, mijn heere koning, in-

dien iemand ter rechter- of ter linkerhand
zoude kunnen afwijken van alles, dat
mijn heere de koning gesproken heeft;

want uw knecht Jóab, die heeft het mij
geboden, en die heeft alle deze woorden
in den mond uwer dienstmaagd gelegd.

20. Dat de gestalte dezer zake alzoo
omwonden zoude, zulks heeft uw knecht
Jóab gedaan ; doch mijn heere is wijs,

naar de wijsheid van eenen engel Gods,
om te merken alles, wat op de aarde is.

21. Toen zeide de koning tot Jóab :

Zie nu, ik heb deze zake gedaan ; zoo
ga henen, haal den jongeling A'bsalom
weder.

22. Toen viel Jóab op zijn aangezicht
ter aarde, en boog zich, en dankte den
koning ; en Jóab zeide : Heden heeft
uw knecht gemerkt, dat ik genade ge-
vonden heb in uwe oogen, mijn heere
koning, omdat de koning het woord
zijns knechts gedaan heeft.

23. Alzoo maakte zich Jóab op, en
toog naar Gésur; en hij bracht A'bsa-
lom te Jeruzalem.

24. En de koning zeide : Dat hij ia

zijn huis keere, en mijn aangezicht
niet zie. Alzoo keerde A'bsalom in zijn

huis, en zag des konings aangezicht
niet.

25. Nu was er in gansch Israël geen
man zoo schoon als A'bsalom, zeer te

prijzen; van zijne voetzool af tot zijnen

hoofdschedel toe was er geen gebrek
in hem.

26. En als hij zijn hoofd beschoor
(nu geschiedde het ten einde van elk

jaar, dat hij het beschoor; omdat het

hem te zwaar was, zoo beschoor hij

het), zoo woog het haar zijns hoofds
twee honderd Sikkelen, naar des ko-

nings gewicht.

27. Ook werden A'bsalom drie zonen
geboren, en ééne dochter, welker naam
was Thamar; deze was eene vrouw,
schoon van aanzien.

28. Alzoo bleef A'bsalom twee volle

jaren te Jeruzalem, dat hij des konings
aangezicht niet zag.

29. Daarom zond A'bsalom tot Jóab,

opdat hij hem tot den koning zond;

maar hij wilde niet tot hem komen.
Zoo zond hij nog ten anderen male;
evenwel wilde hij niet komen.

30. Zoo zeide hij tot zijne knechten:

Zie, het stuk akkers van Jóab is aan
de zijde van het mijne, en hij heeft

gerst daarop; gaat henen, en steekt

het aan met vuur; en A'bsaloms knech-

ten staken dat stuk akkers aan met
vuur.

31. Toen maakte zich Jóab op, en

kwam tot A'bsalom in het huis, en

zeide tot hem: Waarom hebben uwe
knechten het stuk akkers, dat mijne

is, met vuur aangestoken?
32. En A'bsalom zeide tot Jóab: Zie,

ik heb tot u gezonden, zeggende: Kom
herwaarts, dat ik u tot den koning

zende, om te zeggen: Waarom ben ik

van Gésur gekomen? Het ware mij

goed, dat ik nog daar ware. Nu dan,

faat mij het aangezicht des konings

zien; is er dan nog eene misdaad in

mij, zoo doode hij mij.

33. Toen ging Jóab in tot den ko-

ning, en zeide het hem aan. Toen riep

hij A'bsalom, en hij kwam tot den ko-

ning in, en boog zich voor hem op zijn

aangezicht ter aarde, voor des konings
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aangezicht; en de koning kuste A'bsa-
lom.

HET XV KAPITTEL.

E.in het geschiedde daarna, dat A'bsa-

lom zich liet bereiden wagen en paar-

den, en vijftig mannen, loopende voor
zijn aangezicht henen.

2. Ook maakte zich A'bsalom des
morgens vroeg op, en stond aan de
zijde van den v^^eg der poort. En het
geschiedde, dat A'bsalom allen man.
die een geschil had, om tot den koning
ten gerichte te komen, tot zich riep,

en zeide: Uit welke stad zijt gij? Als
hij dan zeide : Uw knecht is uit eenen
der stammen Israels;

3. Zoo zeide A'bsalom tot hem: Zie,

uwe zaken zijn goed en recht; maar
gij hebt geenen verhoorder van des ko-

nings wege.
4. Voorts zeide A'bsalom: Och, dat

men mij ten rechter stelde in het land •

dat alle man tot mij kwame, die een
geschil of rechtszaak heeft, dat ik hem
recht sprake!

5. Het geschiedde ook, als iemand
naderde, om zich voor hem te buigen,
zoo reikte hij zijne hand uit, en greep
hem, en kuste hem.

6. En naar die wijze deed A'bsalom
aan gansch Israël, die tot den koning
ten gerichte kwamen. Alzoo stal A'bsa-
lom het hart der mannen Israels.

7. Ten einde nu van veertig jaar is

het geschied, dat A'bsalom tot den ko-
ning zeide: Laat mij toch henengaan,
en mijne gelofte, die dk den HÊERE
beloofd heb, te Hebron betalen.

8. Want uw knecht heeft eene ge-

lofte beloofd, als ik te Gésur in Syrië
woonde, zeggende: Indien de HEERE
mij zekerlijk weder te Jeruzalem zal

brengen, zoo zal ik den HEERE die-

nen.
9. Toen zeide de koning tot hem: Ga

in vrede. Alzoo maakte hij zich op, en
gmg naar Hebron.

10. A'bsalom nu had verspieders uit-

gezonden in alle stammen Israels, om
te zeggen: Als gij het geluid der ba-

zuin zult hooren, zoo zult gij zeggen:
A'bsalom is koning te Hebron.

11. En er gingen met A'bsalom van
Jeruzalem twee honderd mannen, ge-

noodigd zijnde, doch gaande in hunne
eenvoudigheid, want zij wisten [van] gee-
ne zaak.

12. A'bsalom zond ook om Achitóphel,
den Giloniet, Davids raadsman, uit zij-

ne stad, uit Gilo [te halen], als hij of-

feranden offerde. En de verbintenisse
werd sterk, en het volk kwam toe en
vermeerderde bij A'bsalom.

13. Toen kwam er een boodschapper
tot David, zeggende : Het hart van een
iegelijk in Israël [volgt] A'bsalom na.

14. Zoo zeide David tot alle zijne

knechten, die met hem te Jeruzalem
waren: Maakt u op, en laat ons vlie-

den, want er zoude voor ons geen ont-
komen zijn voor A'bsaloms aangezicht.
Haast u, om weg te gaan, opdat hy
niet misschien haaste, en ons achter-
hale, en een kwaad over ons drijve, en
deze stad sla met de scherpte des
zwaards.

15. Toen zeiden de knechten des ko-
nin;-?s tot den koning: Naar alles, wat
mijn heere de koning verkiezen zal, zie,

[hier] zijn uwe knechten.
16. En de koning ging uit met zijn

gansche huis, te voet; doch de koning
liet tien bij wij ven, om het huis te be-

waren.
17. Als nu de koning met al het volk

te voet was uitgegaan, zoo bleven zij

staan in eene verre plaats.

18. En alle zijne knechten gingen aan
zijne zijde henen, ook alle «de Cré-
tlii en alle de Pléthi, en alle de Gé-
thieten, zes honderd man, die van Gath
te voet gekomen waren, gingen voor des
konings aangezicht hcnen.a2Sam. 8:i8.

1 Kon. 1: 38. 1 Kron. 18: 17.

19. Zoo zeide de koning tot I'tbai,

den Géthiet: Waarom zoudt gij ook met
ons gaan? Keer weder, en blijf bijden
koning; want gij zijt vreemd, en ook
zult gij weder vertrekken naar uwe
plaats.

20. Gisteren zijt gij gekomen, en he-

den zoude ik u met ons omvoeren om
te gaan, alzoo ik toch gaan moet, waar-
henen ik gaan kan? Keer weder, en
breng uwe broederen wederom; wel-

dadigheid en trouw zij met u.

21. Maar I'thai antwoordde den ko-

ning, en zeide: [Zoo waarachtig als] de
HEERE leeft, en mijn heere de koning
leeft: in de plaatse waar mijnheerede
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koning zal zijn, hetzij ten doode, hetzij

ten leven, daar zal uw knecht voorzeker
ook zijn.

22. Toen zeide David tot I'thai: Zoo
kom, en ga over. Alzoo ging I'thai, de
Géthiet, over, en alle zijne mannen, en
alle de kinderen, die met hem waren.

23. En het gansche land weende met
luider stemme, als al het volk over-

ging; ook ging de koning over de «beke
Kidron, en al het volk ging over, recht

naar den weg der woestijn, a Joh. i8 : i.

24. En zie, Zadok was ook daar, en
alle de Levieten met hem, dragende de

Arke des verbonds Gods, en zij zetten

de Arke Gods neder; en A'bjathar klom
op, totdat al het volk uit de stad ge-

ëindigd had over te gaan.

25. Toen zeide de koning tot Zadok:
Breng de Arke Gods weder in de stad.

Indien ik genade zal vinden in des HEE-
KEN oogen, zoo zal Hij mij wederhalen,
en zal ze mij laten zien, mitsgaders zijne

woning.
26. Maar indien Hij alzoo zal zeggen :

Ik heb geenen lust tot u; zie, [/ïier] ben
ik. Hij doe mij, zoo als het in zijne oogen
goed is.

27. Voorts zeide de koning tot den
priester Zadok: Zijt gij [niet] een zie-

ner? Keer weder in de stad met vrede;

ook ulieder beide zonen, Ahimailz, uw
zoon, en Jonathan, A'bjathars zoon,

met u.

28. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke
velden der woestijn, totdat er een woord
van ulieden kome, dat men mij aan-
zegge.

29. Alzoo bracht Zadok, en A'bjathar,

de Arke Gods weder te Jeruzalem; en
zü bleven aldaar.

30. En David ging op door den op-

gang der olijven, opgaande en weenen-
de, en het hoofd was hem bewonden;
en hij zelf ging barrevoets; ook had al

het volk, dat met hem was, een iegelijk

zijn hoofd bedekt, en zij gingen op,

opgaande en weenende.
31. Toen gaf men David te kennen,

zeggende : Achitóphel is onder degenen,
die zich met A'bsalom hebben verbon-
den. Dies zeide David: O HEERE, maak
toch Achitóphels raad tot zotheid.

32. En het geschiedde, als David tot

op de hoogte kwam, dat hij aldaar God
aanbad, zie, toen ontmoette hem Hüsai

de A'rchiet, hebbende zijnen rok ge-

scheurd, en aarde op zijn hoofd.

33. En David zeide tot hem: Zoo gij

met mij voortgaat, zoo zult gij mij tot

eenen last zijn;

34. Maar zoo gij weder in de stad

gaat, en tot A'bsalom zegt: Uw knecht,
ik zal des konings zijn ; ik ben wel uws
vaders knecht van tevoren geweest,
maar nu zoo zal ik uw knecht zijn

;

zoo zoudt gij mij den raad van Achi-
tóphel te niete maken.

35. En zijn niet Zadok en A'bjathar,
de priesters, aldaar met u ? Zoo zal

het geschieden, dat gij alle ding, dat
gij uit des konings huis zult hooren,
den priesteren, Zadok en A'bjathar,

zult te kennen geven.
36. Zie, hunne beide £;onen zijn al-

daar bij hen, Ahimaaz, Zadoks [zoon]^

en Jonathan, A'bjathars [zoon] ; zoo
zult gijlieden door hunne hand tot mij

zenden alle ding, dat gij zult hooren.
37. Alzoo kwam Hüsaï, Davids vriend,

in de stad ; en A'bsalom kwam te Je-

ruzalem.

HET XVI KAPITTEL.

Als nu David een weinig van de hoogte
was voortgegaan, zie, toen ontmoette
hem Ziba, Mephibóseths jongen, met
een paar gezadelde ezelen, en daarop
twee honderd broeden, met honderd
stukken rozijnen, en honderd [stukken]

zomervruchten, en eenen lederen zak
wij ns.

2. En de koning zeide tot Ziba: Wat
zult gij daarmede? En Ziba zeide: De
ezels zijn voor het huis des konings,
om op te rijden; en het brood en de
zomervruchten, om te eten voor de
jongens; en de wijn, opdat de moeden
in de woestijn drinken.

3. Toen zeide de koning: Waar is

dan de zoon uws heeren? «En Ziba
zeide tot den koning: Zie, hij blijft te

Jeruzalem, want hij zeide: Heden zal

mij het huis Israels mijns vaders ko-

ninkrijk wedergeven. a 2 Sam. 19 : 27.

4. Zoo zeide de koning tot Ziba: Zie,

het zal het uwe zijn, alles watMephi-
bóseth heeft. En Ziba zeide: Ik buig

mij neder, laat mij genade vinden in

uwe oogen, mijn heere koning.

5. Als nu de koning David tot aan
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Bahiirim kwam, zie, toen kwam van

daar een man uit, van het geslacht

van den huize Sauls, wiens naam was
aSimeï, de zoon van Géra; hij ging

steeds voort en vloekte, a i Kon. 2: 8.

6. En hij wierp David met steenen,

mitsgaders alle knechten van den ko-

nmg David, hoewel al het volk en alle

de helden aan zijne rechter- en aan
zijne linkerhand waren.

7. Aldus nu zeide Simeï in zijn vloe-

ken : Ga uit, ga uit, gij man des bloeds,

en gij Bélialsman.
8.^ De HEERE heeft op u doen we-

derkomen al het bloed van Sauls huis,

in wiens plaats gij geregeerd hebt; nu
heeft de HEERE het konmkrijk gege-

ven in de hand van A'bsalom, uwen
zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk,

omdat gij een man des bloeds zijt.

9. Toen zeide Abisaï, de zoon van
Zerüja, tot den koning: Y/aarom zoude
deze «doode hond mijnen heere den
koning vloeken? Laat mij toch over-

gaan en zijnen kop wegnemen.
a 1 Sam. 24 : 15. 2 Sam. 9 : 8.

10. Maar de koning zeide: Wat heb
ik met u te doen, gij zonen van Zerü-

ja? Ja, laat hem vloeken; want de
HEERE toch heeft ' tot hem gezegd :

Vloek David; wie zoude dan zeggen:
Waarom hebt Gij Rijzoo gedaan?

11. Voorts zeide David tot Abïsaï en
tot alle zijne knechten : Ziet, mijn zoon,

die van mijn lijfis voortgekomen, zoekt
mijne ziel; hoe veel te meer dan nu
deze zoon van Jémini? Laat hem ge-

worden, dat hij vloeke, want de HEERE
heeft het hem gezegd.

12. Misschien zal de HEERE mijne
ellende aanzien; en de HEERE zal mij

goed vergelden voor zijnen vloek te

dezen dage.

13. Alzoo ging David met zijne lieden

op den weg; en Simeï ging al voort
langs de zijde des bergs tegen hem over,

en vloekte, en wierp met steenen van
tegenover hem, en stoof met stof.

14. En de koning kwam in, en al het
volk, dat met hem was, moede zijnde;

en hij verkwikte zich aldaar.

15. A'bsalom nu en al het volk, de
mannen van Israël, kwamen te Jeru-

zalem, en Achitóphel met hem.
16. En het geschiedde, als Hüsai, de

A'rchiet, Davids vriend, tot A'bsalom

kwam, dat Hüsai tot A'bsalom zeide:

De koning leve, de koning leve!

17. Maar A'bsalom zeide tot Hüsai:
Is dit uwe weldadigheid aan uwen
vriend? Waarom zijt gij niet met uwen
vriend getogen?

18. En Hüsai zeide tot A'bsalom:
Neen, maar welken de HEERE verkiest,

en al dit volk, en alle mannen van Is-

raël, diens zal ik zijn, en bij hem zal

ik blijven.

ly. En ten andere, wien zoude ik

dienen? Zoude het niet zijn voor liei

aangezicht zijns zoons? Gelijk als ik

voor het aangezicht uws vaders gediend
heb, alzoo zal ik voor uw aangezicht
zijn.

20. Toen zeide A'bsalom tot Achitó-
phel: Geeft onder ulieden raad, wat
zullen wij doen?

21. En Achitóphel zeide tot A'bsalom:
Ga in tot de bijwijven uws vaders, die

hij gelaten heeft om hel huis te bewa-
ren; zoo zal gansch Israël liooren, dat

gij bij uwen vader stinkende zijt ge-

worden, en de handen van allen, die

met u zijn, zullen gesterkt worden.
22. Zoo spanden zij A'bsalom eene

tent op het dak; en A'bsalom ging in

tot de bij wijven zijns vaders voor de
oogen van het gansche Israël.

23. En in die dagen was Achitóphels

raad, dien hij raadde, alsof men naar
Gods woord gevraagd had; alzoo was
alle raad van Achitóphel, zoo bij David
als bij A'bsalom.

HET XVII KAPITTEL.

Voorts zeide Achitóphel tot A'bsalom:
Laat mij nu twaalf duizend mannen
uitlezen, dat ik mij opmake en David
dezen nacht achterna jage.

2. Zoo zal ik over hem komen, daar
hij moede en slap van handen is, en
zal hem verschrikken, en al het volk,

dat met hem is, zal vluchten; dan zal

ik den koning alleen slaan. •

3. En ik zal al het volk tot u doen
wederkeeren; de man, dien gij zoekt,

is gelijk het wederkeeren van allen;

zoo zal al het volk in viede zyn.

4. Dit wo-ord nu was recht in A'bsa-

loms oogen, en in de oogen van alle

oudsten Israels.

5. Doch A'bsalom zeide: Roep toch
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ook Hüsai den A'rchiet, en laat ons
hooren, wat ook hij zegt.

6. En als Hüsai tot A'bsalom inkwam,
zoo sprak A'bsalom tot hem, zeggende :

Aldus heeft Achitóphel gesproken; zul-

len wij zijn woord doen ? Zoo niet,

spreek gij.

7. Toen zeide Hüsai tot A'bsalom'
De raad, dien Achitóphel ditmaal gera'

den heeft, is niet goed.
8. Wijders zeide Hüsai: Gij kent uwen

vader en zijne mannen, dat zij helden
zijn, dat zij bitter van gemoed zijn, als

een beer, die van de jongen beroofd
is in het veld; daartoe is uw vader
een krijgsman, en zal niet vernachten
met het volk.

9. Zie, nu heeft hij zich verstoken in

ééne der holen, of in ééne der plaat-

sen. En het zal geschieden, als er in

het eerst [sommigen] onder hen vallen,

dat een ieder, die het zal hooren, als-

dan zal zeggen : Er is een slag geschied
onder het volk, dat A'bsalom navolgt.

10. Zoo zoude hij, die ook een dapper
man is, wiens hart is als een leeuwen-
hart, ten eenenmale smelten; want
gansch Israël weet, dat uw vadsr een
held is, en het dappere mannen zijn,

die met hem zijn.

11'. Maar ik rade, dat in alle haast
tot u verzameld worde gansch Israël,

van Dan tot Ber-séba toe, als zand, dat
aan de zee is, in menigte; en dat uw
persoon medega in den strijd.

12. Dan zullen wij tot hem komen
in ééne der plaatsen, waar hij gevon-
wordt, en hem gemakkelijk overvallen,

gelijk als de dauw op den aardbodem
valt; en er zal van hem, en van alle

de mannen, die met hem zijn, ook niet

één worden overgelaten.

13. En indien hij zich in eene stad
zal begeven, zoo zal gansch Israël koor-
den tot dezelve stad aandragen, en wij

zullen ze tot in de beek neden-trekken,

totdat ook niet een steenken aldaar
gevonden worde.

14. Toen zeide A'bsalom, en alle man
van Israël: De raad van Hüsai, den
A'rchiet, is beter dan Achitóphels raad.

Doch de HEERE had het geboden, om
den goeden raad van Achitóphel te ver-

nietigen, opdat de HEERE het kwaad
over A'bsalom bracht.

15. En Hüsai zeide tot Zadok en tot

A'bjathar, de priesters: Alzoo en alzoo
heeft Achitóphel A'bsalom en den oud-
sten Israels geraden, maar alzoo en
alzoo heb ik geraden.

16. Nu dan, zendt haastelijk henen,
en boodschapt David, zeggende: Ver-
nacht dezen nacht niet in de vlakke
velden der woestijn, en ook ga spoedig
over; opdat de koning niet verslonden
worde, en al het volk, dat met hem is.

17. Jonathan nu en Ahimaaz stonden
bij de fontein Rógel; en eene dienst-
maagd ging henen en zeide het hun
aan ; en zij gingen henen en zeiden het
den koning David aan; want zij moch-
ten zich niet laten zien, dat zij in de
stad kwamen.

18. Een jongen echter zag ze, en zei-

de het A'bsalom aan; doch die beiden
gingen haastelijk, en kwam§n in eens
mans huis te Bahürim, dewelke eenen
put had in zijnen voorhof, en zij daal-
den daarin.

19. En de vrouw nam en spreidde
een deksel over het opene van den put,
en strooide gort daarop. Alzoo werd de
zaak niet bekend.

20. Toen nu A'bsaloms knechten tot

de vrouw in het huis kwamen, zeiden
zij : Waar zijn Ahïmaaz en Jonathan ?

En de vrouw zeide tot hen : Zij zijn

over dat waterriviertje gegaan. En toen
zij ze gezocht, en niet gevonden had-
den, keerden zij weder naar Jeruzalem.
. 21. En het geschiedde, nadat zij weg-
gegaan waren, zoo klommen zij uit

den put, en gingen henen en bood-
schapten het den koning David ; en zij

zeiden tot David : Maakt ulieden op,

en gaat haastelijk over het water, want
alzoo heeft Achitóphel tegen ulieden ge-

raden.
22. Toen maakte zich David op, en

al het volk, dat met hem was, en zij

gingen over den Jordaan. Aan het mor-
genlicht ontbrak er met tot één toe,

die niet over den Jordaan gegaan was.
23. Als nu Achitóphel zag, dat zijn

raad niet gedaan was, zadelde hij den
ezel, en maakte zich op, en toog naar
zijn huis in zijne stad, en gaf bevel
aan zijn huis, en verhing zich. Alzoo
stierf hij, en werd begraven in zyns
vaders graf.

24. David nu kwam te Mahanaïm
;

en A'bsalom toog over den Jordaan,
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hij en alle mannen Israels met hem.
25. En A'bsalom had Amasa in Jóabs

plaats gesteld over het heir. Amasa nu
was eens mans zoon, wiens naam was Jé-

thra, de Israëliet, die ingegaan was tot

Abigal, dochter van Nahas, zuster van
Zerüja, Jóabs moeder.

26. Israël nu en A'bsalom legerden
zich in het land van Gilead.

27. En het geschiedde, als David te

Mahanaïm gekomen was, dat Sóbi, de
zoon van Nahas, van Eabba der kinde-

ren A'mmons, en Machir, de zoon van
A'mmiël, van Ló-Debar, en «Barzïllai,

de Gilead iet, van Rógelim,
a 2 Sam. 19: 31, 32. 1 Kon. 2: 7.

28. Beddewerk, en schalen, en aarden
vaten, en tarwe, en gerst, en meel, en
geroost [koren], en boonen en linzen,

óók geroost,

29. En honig, en boter, en schapen,
en koeienkazen brachten tot David, en
tot het volk, dat met hem was, om te

eten ; want zij zeiden : Dit volk is honge-
rig, en moede, en dorstig in de woestijn.

HET XVIII KAPITTEL.

Jijn David monsterde het volk, dat met
hem was ; en hij stelde over hen over-

sten van duizenden, en oversten van
honderden.

2. Voorts zond David het volk uit,

een derde deel onder de hand van Jóab,
en een derde deel onder de hand van
Abisaï, den zoon van Zerüja, Jóabs broe-

der, en een derde deel onder de hand
van rthai den Géthiet. En de koning
zeide tot het volk : Ik zal ook zelf ze-

kerlijk met ulieden uittrekken.
3. Maar het volk zeide : Gij zult niet

uittrekken; want of wij ten eenenmale
vloden, zij zullen het hart op ons niet

stellen, ja of de helft van ons stierf, zij

zullen het hart op ons niet stellen
;

maar [gij zijt] nu als tien duizend onzer.

Zoo zal het nu beter zijn, dat gij ons
uit de stad ter hulpe zijt.

4. Toen zeide de koning tot hen: Ik

zal doen, wat goed is in uwe oogen. De
koning nu stond aan de zijde van de
poort, en al het volk trok uit bij hon-
derden en bij duizenden.

5. En de koning gebood Jóab, en
Abisaï, en I'thai, zeggende : [Handelt]
mij zachtkens met den jongeling, met
A'bsalom. En al het volk hoorde het,

als de koning aan alle de oversten van
A'bsaloms zaak gebood.

6. Alzoo toog het volk uit in het veld,
Israël te gemoet ; en de strijd geschiedde
bij Ephraïms woud.

7. En het volk Israels werd aldaar
voor het aangezicht van Davids knech-
ten geslagen ; en aldaar geschiedde te

dienzelven dage een groote slag, van
twintig duizend.

8. Want de strijd werd aldaar ver-

spreid over al dat land. En het woud
verteerde meer van het volk, dan die
het zwaard verteerde, te dienzelven
dage.

9. A'bsalom nu kwam de knechten
Davids in het aangezicht te gemoet

;

en A'bsalom reed op eenen muil ; en
als de muil kwam onder de dichte tak-

ken van eenen grooten eik, zoo raakte
zijn hoofd vast aan den eik, dat hi>han-
gen bleef tusschen den hemel en tus-

schen de aarde, en de muil, die onder
hem was, ging door.

10. Als dat een man zag,, zoo gaf hij

het Jóab te kennen, en zeide : Zie, ik

heb A'bsalom zien hangen aan eenen
eik.

11. Toen zeide Jóab tot den man,
die het hem te kennen gaf: Zie toch,

gij hebt het gezien; waarom dan hebt
gij hem niet aldaar ter aarde gesla-

gen? Alzoo het aan mij [stond], om u
tien zilverlingen en eenen gordel te

geven.
12. Maar die man zeide tot Jóab :

En of ik al duizend zilverlingen op
mijne handen mocht wegen, zoo zoude
ik mijne hand aan des konings zoon
niet slaan ; want de koning heeft u,

en Abisai, en I'thai voor onze ooren
geboden, zeggende : Hoedt u, wie [gij

zijt], van den jongeling, van A'bsalom.
13. Of ik al valschelijk tegen mijne

ziele handelde, zoo zoude toch geen
ding voor* den koning verborgen wor-
den; ook gij zelf zoudt er u buiten

houden.
14. Toen zeide Jóab : Ik zal hier bij

u alzoo niet vertoeven. En hij nam
drie pijlen, en stak ze in A'bsaloms
hart, daar hij nog levend was in het

midden van den eik.

15. En tien jongens, Jóabs wapen-
dragers, omringden [hem], en zij sloe-

gen A'bsalom, en doodden hem.
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16. Toen blies Jóab met de bazuin,

€n al het volk keerde af van Israël

achterna te jagen, want Jóab hield

het volk terug.

17. En zij namen A'bsalom, en wier-

pen hem in het woud in eenen grooten
kuil, en stelden op hem eenen zeer

grooten steenhoop ; en gansch Israël

vluchtte, een iegelijk naar zijne tent.

18. A'bsalom nu had genomen, en
in zijn leven voor zich opgericht eenen
pilaar, die in het Koningsdal is; want
hij zeide : Ik heb geenen zoon, om aan
mijnen naam te doen gedenken. En hij

had dien pilaar genoemd naar zijnen

naam ; daarom wordt hij tot op dezen
dag genoemd : A'bsaloms hand.

19. Toen zeide Ahimaaz, Zadoks zoon :

Laat mij toch henenloopen, en den
koning boodschappen, dat de HEERE
hem recht gedaan heeft van de hand
zyner vijanden.

20. Maar Jóab zeide tot hem : Gij

zult dezen dag geen boodschapper zijn,

maar op eenen anderen dag zult gij bood-

schappen ; dezen dag nu zult gij niet

boodschappen; daarom dat des konings
zoon dood is.

21. En Jóab zeide tot Cüschi: Ga
henen en zeg den koning aan, wat gij

gezien hebt ; en Cüschi boog zich voor
Jóab, en liep henen.

22. Doch Ahimaaz, Zadoks zoon, voer
nog voort en zeide tot Jóab : Wat het
ook zij, laat mij toch ook Cüschi ach-

ternaloopen. En Jóab zeide : Waarom
zoudt gij nu henenloopen, mijn zoon,
zoo gij toch geene bekwame bood-
schap hebt?

23. Wat het ook zij, [zeide hij], laat

mij henenloopen. Zoo zeide hij tot hem. :

Loop henen. En Ahimaaz liep den weg
van het effen veld, en kwam Cüschi
voorbij.

24. David nu zat tusschen de twee
poorten ; en de wachter ging op het
dak der poort aan den muur, en hief
zijne oogen op, en zag, en zie, er liep

een man alleen.

25. Zoo riep de wachter, en zeide het
den koning aan ; en de koning zeide :

Indien hij alleen is, zoo is er eene
boodschap in zijnen mond. En hij ging
al voort en naderde.

26. Toen zag de wachter eenen an-
deren man loopende, en de wachter

riep tot den portier en zeide : Zie, er

loopt [nog] een man alleen. Toen zeide

de koning : Die is ook een boodschapper.
27. Voorts zeide de wachter : Ik zie

den loop des eersten aan, als den loop
van Ahimaaz, Zadoks zoon. Toen zeide

de koning : Dat is een goed man, en
hij zal met eene goede boodschap
komen.

28. Ahimaaz dan riep en zeide tot

den koning : Vrede ! En hij boog zich
voor den koning met zijn aangezicht
ter aarde ; en hij zeide : Geloofd zij de
HEERE uw God, die de mannen, de-

welke hunne hand tegen mijnen heereden
koning ophieven, heeft overgegeven.

29. Toen zeide de koning : Is het wel
met den jongeling, met A'bsalom? En
Ahimaaz zeide : Ik zag een groot ru-

moer, als Jóab den knecht des konings
en [mij] uwen knecht afzond, maar ik

weet niet wat.
30. En de koning zeide : Ga om, stel

u hier. Zoo ging hij om, en bleef staan.

31. En zie, Cüschi kwam aan ; en
Cüschi zeide : Mijnen heere den koning
wordt geboodschapt, dat u de HEERE
heden heeft recht gedaan van de hand
van alle degenen, die tegen u opstonden.

32. Toen zeide de koning tot Cüschi:
Is het wel met den jongeling, met
A'bsalom ? En Cüschi zeide : De vijan-

den van mijnen heere den koning, en
allen, die tegen u ten kwade opstaan,
moeten worden, als die jongeling.

33. Toen werd de koning zeer beroerd,

en ging op naar de opperzaal der poort,

en weende; en in zijn gaan zeide hij

alzoo: Mijn zoon A'bsalom, mijn zoon,
mijn zoon A'bsalom! Och dat ik, ik,

voor u gestorven ware, A'bsalom, mijn
zoon, mijn zoon!

HET XIX KAPITTEL.

En Jóab werd aangezegd : Zie, de ko-
ning weent, en bedrijft rouwe over
A'bsalom.

2. Toen werd de verlossing te dien-

zelven dage het gansche volk tot rou-

we; want het volk had te dienzelven
dage hoeren zeggen: Het smart den
koning over zijnen zoon.

3. En het volk kwam te dienzelve
dage steelswijze in de stad, gelijk als

het volk zich wegsteelt, dat beschaamd
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is, wanneer zij in den strijd gevloden
zijn.

4. De koning nu had zijn aangezicht

omwonden, en de koning riep met lui-

der stem: Mijn zoon A'bsalom, A'bsa-

lom, mijn zoon, mijn zoon!

5. Toen kwam Jóab tot den koning
in het huis, en zeide: Gij hebt heden
beschaamd het aangezicht van alle uwe
knechten, die uwe ziel, en de ziel uwer
zonen en uwer dochteren, en de ziel

uwer vrouwen, en de ziel uwer bijwij-

ven heden hebben bevrijd;

6. Liefhebbende die u haten, en ha-

tende die u liefhebben ; want gij geeft

heden te kennen, dat oversten en knech-
ten bij u niets zijn; want ik merk he-

den, dat, zoo A'bsalom leefde, en wij

heden allen dood waren, dat het als-

dan recht zoude zijn in uwe oogen.

7. Zoo sta nu op, ga uit, en spreek
naar het hart uwer knechten ; want ik

zweer bij den HEERE, als gij niet uit-

gaat, zoo er een man dezen nacht bij

u zal vernachten! En dit zal u kwader
zijn, dan al het kwaad, dat over u ge-

komen is van uwe jeugd af tot nu toe.

8. Toen stond de koning op, en zette

zich in de poort. En zij lieten al het

volk weten, zeggende: Ziet, de koning
zit in de poort. Toen kwam al het volk

voor des konings aangezicht; maar Is-

raël was gevloden, een iegelijk naar
zijne tenten.

9. En al het volk, in alle stammen
Israels, was onder zich twistende, zeg-

gende : De koning heeft ons gered van
de hand onzer vijanden, en hij heeft

ons bevrijd van de hand der Philistij-

nen, en nu is hij uit het land gevlucht
Yoor A'bsalom;

10. En A'bsalom, dien wij over ons
gezalfd hadden, is in den strijd gestor-

ven; nu dan, waarom zwijgt gijlieden

van den koning weder te halen?

11. Toen zond de koning David tot

Zadok en tot A'bjathar, de priesteren,

zeggende: Spreekt tot de oudsten van
Juda, zeggende: Waarom zoudt gijlie-

den de laatsten zijn, om den koning
weder te halen in zijn huis? (Want de

rede van het gansche Israël was tot

den koning gekomen in zijn huis.)

12. Gij zijt mijne broederen, mijn been
en mijn vleesch zijt gij; waarom zoudt

gij dan de laatsten zijn, om den koning:
weder te halen?

13. En tot «Amasa zult gijlieden zeg-

gen: Zijt gij niet mijn been en mijn
vleesch? God doe mij zoo, en doe er
zoo toe, zoo gij niet krijgsoverste zult
zijn voor mijn aangezicht te allen dage,
in Jóabs plaats. a 2 Sam. 17 : 25.

14. Alzoo neigde hij het hart aller

mannen van Juda, als eens eenigen
mans; en zij zonden henen tot den ko-

ning, [zeggende]: Keer weder, gij en.

alle uwe knechten.
15. Toen keerde de koning weder, en-

kwam tot aan den Jordaan; en Juda
kwam te Gilgal, om den koning te ge-

moet te gaan, dat zij den koning over
den Jordaan voerden.

16. En «Simeï, de zoon van Géra,
een zoon van Jémini, die van Bahürim
was, haastte zich, en kwam af met de
mannen van Juda, den koning David
te gemoet; a 2 Sam. 16: 5. l Kon. 2: 8.

17. En duizend man van Benjamin
met hem ; ook Ziba, de knecht vart

Sauls huis, en zijne vijftien zonen en
zijne twintig knechten met hem; en
zij togen vaardiglijk over den Jordaan,

vóór den koning.

18. Als nu de pont overvoer, om het

huis des konings over te halen, en te

doen wat goed was in zijne oogen, zoo

viel Simei, de zoon van Géra, neder

voor het aangezicht des konings, als

hij over den Jordaan voer;

19. En hij zeide tot den koning: Mijn

heere rekene mij niet toe de misdaad,

en gedenke niet, wat uw knecht ver-

keerdelijk gedaan heeft, te dien dage,,

als mijn heere de koning uit Jeruzalem

uitging, dat het de koning ter harte

zoude nemen.
20. Want uw knecht weet [het] ze-

kerlijk, ik heb gezondigd; doch zie, ik

ben "heden gekomen, de eeistevanhet
gansche huis Jozefs, om af te komen
mijnen heere den koning te gemoet.

21. Toen antwoordde Abisaï, de zoon

van Zerüja, en zeide: Zoude dan Simeï

hiervoor niet gedood worden? Zoo hij

toch den gezalfde des HEEREN ge-

vloekt heeft.

22. Maar David zeide : Wat heb ik

met ulieden te doen, gij zonen van Ze-

rüja, dat gij mij heden ten satan zoudt

zijn ? Zoude heden iemand gedood wor.
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den in Israel ? Want weet ik niet, dat
ik heden koning geworden ben over
Israël ?

23. En de koning zeide tot Simeï:
Gij zult niet sterven. En de koning
zwoer hem.

24. Mephibóseth, Sauls zoon, kwam
ook af, den koning te gemoet; en hij

had zijne voeten niet schoongemaakt,
noch zijnen knevelbaard beschoren,
noch zijne kleederen gewasschen, van
dien dag af, dat de koning was weg-
gegaan, tot dien dag toe, dat hij met
vrede wederkwam.

25. En het geschiedde, als hij te Je-

ruzalem den koning te gemoet kwam,
dat de koning tot hem zeide: Waarom
zijt gij niet met mij getogen, Mephi-
bóseth ?

26. En hij zeide: Mijn heere koning,
mijn knecht heeft mij bedrogen ; want
uw knecht zeide : Ik zal mij eenen ezel

zadelen, en daarop rijden, en tot den
koning trekken, want uw knecht is

kreupel.

27. «Daartoe heeft hij uwen knecht
bij mijnen heere den koning valschelijk

aangedragen; doch mijn heere de ko-

ning is als een engel Gods; doe dan,
wat goed is in uwe oogen.

a 2 Sam. 16 : 3.

28. Want al mijns vaders huis is niet

geweest, dan maar lieden des doods
voor mijnen heere den koning ; noch-
tans hebt gij uwen knecht gezet onder
degenen, die aan uwe tafel eten; wat
heb ik dan meer voor gerechtigheid,
en meer te roepen aan den koning?

29. Toen zeide de koning tot hem:
Waarom spreekt gij nog meer [van]

uwe zaken ? Ik heb gezegd : Gij en Zi-

ba, deelt het land.

30. En Mephibóseth zeide tot den
koning: Hij neme het ook gansch weg;
nu mijn heere de koning met vrede in

zijn huis is gekomen.
31. Barzillai, de Gileadiet, kwam ook

af van Rógelim; en hij toog met den
koning over den Jordaan, om hem over
den Jordaan te geleiden.

32. Barzillai nu was zeer oud, een
man van tachtig jaar; «en hij had den
koning onderhouden, toen hij te Maha-
naïm zijn verblijf had; want hij was
een zeer groot man.

a 2 Sam. 17: 27, enz. 1 Kon. 2; 7.

38. En de koning zeide tot Barzillai :

Trek gij met mij over, en ik zal u bij

mij te Jeruzalem onderhouden.
34. Maar Barzillai zeide tot den ko-

ning: Hoe vele zullen de dagen der
jaren mijns levens zijn, dat ik met den
koning zoude optrekken naar Jeruza-
lem?

35. Ik ben heden tachtig jaar oud;
zoude ik kunnen onderscheiden tus-

schen goed en kwaad? Zoude uw knecht
kunnen smaken, wat ik eet en wat ik
drink? Zoude ik nog kunnen hooren
naar de stemme der zangers en zange-
ressen? En waarom zoude uw knecht
mijnen heere den koning verder tot
eenen last zijn?

36. Uw knecht zal maar een weinig
met den koning over den Jordaan gaan

;

waarom toch zoude mij de koning zulk
eene vergelding doen?

37. Laat toch uwen knecht weder-
keeren, dat ik sterve in mijne stad,

bij mijns vaders en mijner moeder graf.

Maar zie, daar is uw knecht Chimham
;

laat dien met mijnen heere den koning
overtrekken, en doe hem, wat goed is

in uwe oogen.

38. Toen zeide de koning: Chimham
zal met mij overtrekken, en ik zal hem
doen, wat goed is in uwe oogen

; ja
alles, wat gij van mij begeeren zult,

zal ik u doen.

39. Toen nu al het volk over den
Jordaan gegaan was, en de koning [ook]

was overgegaan, kuste de koning Bar-
zillai, en zegende hem. Alzoo keerde
hij weder naar zijne plaatse.

40. En de koning toog voort naar
Gilgal, en Chimham toog met hem
voort; en al het volk van Juda had
den koning overgevoerd, alsook een
gedeelte van het volk Israels.

41. En zie, alle mannen Israels kwa-
men tot den koning : en zij zeiden tot

den koning: Waarom hebben u onze
broeders, de mannen van Juda, gesto-

len, en hebben den koning en zijn huis
over den Jordaan gevoerd, en alle man-
nen Davids met hem?

42. Toen antwoordden alle mannen
van Juda tegen de mannen Israels : Om-
dat de koning ons naverwant is; en
waarom zijt gij nu toornig over deze
zake ? Hebben wij dan eenigszins gege-



380 2 SAMUEL XIX, XX.

ten van des konings [kost], of heeft hij

ens een geschenk geschonken ?

43. En de mannen Israels antwoord-
den den mannen van Juda, en zeiden :

Wij liebben tien deelen aan den koning,

en ook aan David, wij, meer dan gij
;

waarom hebt gij ons dan gering ge-

acht, dat ons woord niet het eerste

geweest is, om onzen koning weder te

halen ? Maar het woord der mannen
van Juda was harder dan het woord
der mannen Israels.

HET XX KAPITTEL.

Toen was daar (bij geval een Bélials-

man, wiens naam was Séba, een zoon
van Bichri, een man van Jémini ; die

blies met de bazuin, en zeide : Wij heb-

ben geen deel aan David, en wij heb-
ben geene erfenisse aan den zoon van
I'saï ; een iegelijk naar zijne tenten, o

Israël !

2. Toen toog alle man van Israël op
van achter David, Séba, den zoon van
Bichri, achterna ; maar de mannen
van Juda kleefden hunnen koning aan,
van den Jordaan af tot aan Jeruzalem.

3. Toen nu David in zijn huis te

Jeruzalem kwam, nam de koning de
tien vrouwen, [zijne] bij wij ven, die hij

gelaten had om het huis te bewaren,
en deed ze in een huis van bewaring,
en onderhield ze, maar ging tot haar
niet in. En zij waren opgesloten tot op
den dag van haarlieder dood, levende
als weduwen.

4. Voorts zeide de koning tot Amasa:
Roep mij de mannen van Juda te za-

men, tegen den derden dag ; en gij,

stel u [dan] hier.

5. En Amasa ging henen, om Juda
bijeen te roepen ; maar hij bleef ach-
ter, boven den gezetten tijd, dien hij

hem gezet had.

6. Toen zeide David tot Abisaï : Nu
zal ons Séba, de zoon van Bichri, meer
kwaads doen, dan A'bsalom ; neem gij

de knechten uws heeren, en jaag hem
achterna, opdat hij niet misschien vaste
steden voor zich vinde, en zich aan onze
oogen onttrekke.

7. Toen togen uit, hem achterna, de
mannen van Jóab, en de Créthi en de
Pléthi, en alle de helden. Deze togen

uit van Jeruzalem, om Séba, den zoon
van Bichri, achterna te jagen.

8. Als zij nu waren bij den grooten
steen, die bij Gibeon is, zoo kwam
Amasa voor hun aangezicht. En Jóab
was omgord over zijn kleed, dat hü
aanhad, en daarop was een gordel,
waar het zwaard aan vastgemaakt was
op zijne lendenen in zijne scheede; en
als hij voortging, zoo viel het uit.

9. En Jóab zeide tot Amasa : Is het
wel met u, mijn broeder ? En Joab
vatte met de rechterhand den baard
van Amasa om hen te kussen.

10. En Amasa hoedde zich niet voor
het zwaard, dat in Jóabs hand was;
«zoo sloeg hij hem daarmede aan| de
vijfde rib, en hij stortte zijn ingewand
ter aarde uit, en hij sloeg hem niet

ten tweeden male, en hij stierf. Toen
jaagden Jóab, en zijn broeder Abisaï,

Séba, den zoon van Bichri, achterna.
a 1 Kron. 2: 5.

11. Maar een man, van Jóabs jon-
gens, bleef bij hem staan ; en hij zeide :

Wie is er, die lust heeft aan Jóab, en wie
is er, die voor David is ? Die volge Jóab na!

12. Amasa nu lag in het bloed ge-

wenteld, midden op de straat. Als die

man zag, dat al het volk staan bleef,

zoo deed hij Amasa weg van de straat

in het veld, en wierp een kleed op hem,
dewijl hij zag, dat al wie bij hem kwam,
staan bleef.

13. Toen hij nu van de straat weg-
genomen was, toog alle man voort,

Jóab na, om Séba, den zoon van Bichri,

achterna te jagen.

14. En hij toog henen door alle

stammen Israels naar A'bel, te weten,
Béth-Maacha, en het gansche Bérim.;

en zij verzamelden zich, en kwamen
hem ook na.

15. En zij kwamen en belegerden
hem in A'bel Béth-Maacha, en wierpen
eenen wal op tegen de stad, dat hij

aan den buitenmuur stond ; en al het
volk, dat met Jóab was, verdierven
den muur, om dien te doen nedervallen.

16. Toen riep eene wijze vrouw uit

de stad : Hoort, hoort, zegt toch tot

Jóab : Nader tot hiertoe, dat ik tot u
spreke.

17. Toen hij nu tot haar naderde,
zeide de vrouw : Zijt gij Jóab ? En hü
zeide; Ik ben het. En zij zeide tot hem :
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Hoor de woorden uwer dienstmaagd.
En hij zeide: Ik hoor.

18. Toen sprak zij, zeggende : In
voortijden spraken zij gemeenlijk, zeg-

gende : Zij zullen zonder twijfel te

A'bel vragen; en alzoo volbrachten
zij het.

19. Ik ben eene van de vreedzamen,
van de getrouwen in Israël ; en gij zoekt
te dooden eene stad, die eene moeder
is in Israël : waarom zoudt gij het erf-

deel des HEEREN verslinden?
20. Toen antwoordde Jóab, en zeide :

Het zij verre, het zij verre van mij, dat
ik zoude verslinden, en dat ik zoude
verderven !

21. De zaak is niet alzoo ; maar een
man van het gebergte van Ephraïm,
wiens naam is Séba, de zoon van
Bichri, heeft zijne hand opgeheven te-

gen den koning, tegen David ; levert

hem alleen, zoo zal ik van deze stad

aftrekken. Toen zeide de vrouw tot

Jóab : Zie, zijn hoofd zal tot u over
den muur geworpen worden.

22. En de vrouw kwam in tot al

het volk met hare wijsheid ; en zij

hieuwen Séba, den zoon van Bichri,

het hoofd af, en wierpen het tot Jóab.

Toen blies hij met de bazuin, én zij

verstrooiden zich van de stad, een
iegelijk naar zijne tenten ; en Jóab
keerde weder naar Jeruzalem tot den
koning.

23. «Jóab nu was over het gansche
heir van Israël ; en Benaja, de zoon van
Jójada, over de Créthi en over de Pléthi;

a 2 Sam. 8 : 16, enz.

24. En Adóram was over de schat-

ting ; en Jósaphat, de zoon van Ahilud,
was kanselier

;

25. En Séja was schrijver ; en Zadok
en A'bjathar waren priesters.

26. En ook was I'ra, de Jaïriet,

Davids opperofficier.

HET XXI KAPITTEL.

Üjn er was in Davids dagen een hon-
ger, drie jaren, jaar na jaar; en David
zocht het aangezichte des HEEREN.
En de HEERE zeide : Het is om Sauls
en om des bloedhuizes wille, omdat
hij de Gibeonieten gedood heeft.

2. Toen riep de koning de Gibeonie-

ten en zeide tot hen : (de Gibeonieten |

nu waren niet van de kinderen Israels,
maar van het overblijfsel derA'morie-
ten, en de kinderen Israels hadden hun
«gezworen, maar Saul zochtze te slaan in
zijnen ijver voor de kinderen van Is-

raël en Juda.) a Joz. 9: 19.

3. David dan zeide tot de Gibeonie-
ten : Wat zal ik ulieden doen, en waar-
mede zal ik verzoenen, dat gij het
erfdeel des HEEREN zegent ?

4. Toen zeiden de Gibeonieten tot
hem: Het is ons niet [te doen om] zil-

ver en goud met Saul en met zijnen
huize ; ook is het ons niet, om iemand
te dooden in Israël. En hij zeide : Wat
zegt gij dan, dat ik u doen zal ?

5. En zij zeiden tot den koning : De
man, die ons te niete gemaakt, en
tegen ons gedacht heeft, dat wij zouden
verdelgd worden, zonder te kunnen be-

staan in eenige landpale van Israel

;

6. Laat ons zeven mannen van zijne
zonen gegeven worden, dat wij ze den
HEERE ophangen te Gibea Sauls, o
gij verkorene des HEEREN. En de ko-
ning zeide : Ik zal ze geven.

7. Doch de koning verschoonde Me-
phibóseth, den zoon van Jonathan, den
zoon van Saul, «om den eed des HEE-
REN, die tusschen hen was, tusschen
David en tusschen Jonathan, Sauls zoon,

a 1 Sam. 18 : 3 ; 20 : 15, 42 ; 23 : 18.

8. Maar de koning nam de twee zo-

nen van Rizpa, dochter van A'ja, die
zij Saul gebaard had, Armóni en Me-
phibóseth; daartoe de vijf zonen van
Michals [zuster], Sauls dochter, die zij

A'driel, den zoon van Barzillai, deii

Méholathiet, gebaard had;
9. En hij gaf ze in de hand der Gi-

beonieten, die ze ophingen op den berg
voor het aangezichte des HEEREN, en
die zeven vielen tegelijk; en zij wer-
den gedood in de dagen des oogstes,

in de eerste [dagen], in het begin van
den gersteoogst.

10. Toen nam Rizpa, de dochter van
A'ja, eenen zak, en spande dien voor
zich uit op eenen rotssteen, van het
begin van den oogst, totdat er water
op hen drupte van den hemel; en zij

liet het gevogelte des hemels op hen
niet rusten des daags, noch het gedier-

te van het veld des nachts.

11. En het werd David aangezegd,
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wat Ri'zpa, de dochter van A'ja, Sauls

bij wijf, gedaan had.

12. Zoo ging David henen, en nam
de beenderen van Saul, en de beende-

ren van Jonathan, zijnen zoon, van de

burgeren van Jabes in Gilead, adie ze

gestolen hadden van de straat Béth-

San, alwaar de Philistijnen ze hadden
opgehangen, ten dage als de Philistij-

nen Saul sloegen op Gilbóa.
a 1 Sam. 31 : 10, enz.

13. En hij bracht van daar op de

beenderen van Saul, en de beenderen
van Jonathan, zijnen zoon; ook verza-

melden zij de beenderen der gehange-
nen.

14. En zij begroeven de beenderen
van Saul en van zijnen zoon Jonathan
in het land van Benjamin te Zéla, in

het graf van zijnen vader Kis, en deden
alles, wat de koning geboden had. Al-

zoo werd God na dezen den lande ver-

beden.
15. Voorts hadden de Philistijnen nog

eenen krijg tegen Israël. En David toog
af, en zijne knechten met hem, en stre-

den tegen de Philistijnen, dat David
moede werd.

16. En I'sbi Bénob, die van de kinde-

ren van Riipha was, en het gewicht
zijner spies drie honderd gewicht ko-

pers, en hij was aangegord met een
nieuw [zwaard]; deze dacht David te

slaan.

17. Maar Abisaï, de zoon van Zerüja,

hielp hem, en sloeg den Philistijn, en
doodde hem. Toen zwoeren hem de
mannen van David, zeggende : Gij zult

niet meer met ons uittrekken ten strij-

de, opdat gij de lampe Israels niet uit-

bluscht.

18. En het geschiedde daarna, dat er

wederom een krijg was «te Gob tegen
de Philistijnen. Toen sloeg Sibbechai,

de Hüsathiet, Saph, die van de kinde-

ren van Rapha was. a i Kron. 20 .- 4.

19. Voorts was er nog een krijg te

Gob tegen de Philistijnen ; en E'lhanan,

de zoon van Jaaree-O'regim, sloeg Béth-
Hallachmi, [dewelke loas] met Goliath,

den Géthiet, wiens spiesenhout was als

een weversboom.
20. Nog was er ook een krijg te Gath

;

en er was een zeer lang man, die zes
vingeren had aan zijne handen, en zes

teenen aan zijne voeten, vier en twin-

tig in getal, en deze was ook aan Ka-
pha geboren.

21. En hij hoonde Israel; maar Jo-
nathan, de zoon van Simea, Davids
broeder, sloeg hem.

22. Deze vier waren aan Kapha ge-
boren te Gath; en zij vielen door de
hand van David, en door de hand zijner
knechten.

HET XXII KAPITTEL.

En David sprak de woorden dezes lieds
tot den HEERE, ten dage als de HEE-
RE hem verlost had uit de hand van
alle zijne vijanden, en uit de hand van
Saul.

2. Hij zeide dan: «De HEERE is mü
mijne steenrots, en mijn burcht, en
mijn uithelper. d Ps. 18: 2, enz.

3. God is mijne rots, «ik zal op Hem
betrouwen; mijn schild en de hoorn
mijns heils, mijn hoog vertrek en mijne
toevlucht; mijn verlosser, van geweld
hebt Gij mij verlost. a Hebr. 2 : 13.

4. Ik riep den HEERE aan, die te

prijzen is, en ik werd verlost van mij-

ne vijanden.

5. Want baren des doods hadden mij
omvangen; beken Bélials verschrikten
mij.

6. Banden der hel omringden mij;
strikken des doods bejegenden mij.

7. Als mij bange was, riep ik den
HEERE aan, en riep tot mijnen God;
en Hij hoorde mijne stem uit zijn pa-

leis, en mijn geroep [kwam] in zijne

o oren.

8. Toen daverde en beefde de aarde,

de fondamenten des hemels beroerden
zich en daverden, omdat Hij ontstoken
was.

9. Rook ging op van zijnen neus, en
een vuur uit zijnen mond verteerde;

kolen werden daarvan aangestoken.
10. En Hij boog den hemel, en daalde

neder; en donkerheid was onder zijne

voeten.
11. En Hij voer op eenen Cherub, en

vloog, en werd gezien op de vleugelen

des winds.
12. En Hij zette duisternisse rondom

zich tot tenten, eene samenbinding der

wateren, wolken des hemels.

13. Van den glans voor Hem henen
werden kolen des vuurs aangestoken.
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14. De HEERE donderde van den
hemel, en de Allerhoogste gaf zijne

stemme.
15. En Hij zond pijlen uit, en ver-

strooide ze; bliksem, en verschrikte ze,

16. En de diepe kolken der zee wer-
den gezien, de gronden der wereld wer-
den ontdekt, door het schelden des
HEEREN, van het geblaas des winds
van zijnen neus.

17. Hij zond van de hoogte, Hij nam
mij, Hij trok mij op uit groote wateren.

18. Hij verloste mij van mijnen ster-

ken vijand; jvan mijne haters, omdat
zij machtiger waren dan ik,

19. Zij hadden mij bejegend ten dage
mijns ongevals; maar de HEERE was
mij een steunsel.

20. En Hij voerde mij uit in de ruim-
te, en rukte mij uit, want Hij had lust

aan mij.

21. De HEERE vergold mij naar mij-

ne gerechtigheid. Hij gaf mij weder
naar de reinigheid mijner handen.

22. Want ik heb des HEEREN wegen
gehouden, en ben van mijnen God niet

goddelooslijk afgegaan.
28. Want alle zijne rechten waren

voor mij ; en zijne inzettingen, daarvan
week ik niet af.

24. Maar ik was oprecht voor Hem;
en ik wachtte mij voor mijne onge-
rechtigheid.

25. Zoo gaf mij de HEERE weder
naar mijne gerechtigheid, naar mijne
reinigheid, voor zijne oogen.

26. Bij den goedertierene houdt Gij

U goedertieren, bij den oprechten
held houdt Gij U oprecht.

27. Bij den reine houdt Gij U rein,

maar bij den verkeerde houdt Gij U
verdraaid.

28. En Gij verlost het bedrukte volk
;

maar uwe oogen zyn tegen de hoogen,
Gij zult ze vernederen.

29. Want Gij zijt myne lampe, o
HEERE, en de HEÈRE doet mijne duis-

ternisse opklaren.

30. Want met U loop ik door eene
bende; met mijnen God spring ik over
eenen muur.

81. «Gods weg is volmaakt; Mere-
de des HEEREN is doorlouterd ; Hij is

•een schild, allen die op Hem betrouwen.
a Deut. 32 : 4. Dan. 4 : 37. Openb. 15 : 3.

6 Ps. 12: 7; 119: 140. Spr. 30: 3.

32. Want «wie is God, behalve de
HEERE ? en wie is een rotssteen, be-

halve onze God? a Deut. 32: 39.

1 Sam. 2 : 2. Ps. 86 : 8. Jes. 45 : 5.

33. God is mijne sterkte [ew] kracht,
en Hij heeft mijnen weg volkomen ge-

opend.
34. Hij maakt myne voeten gelijk

als der hinden, en stelt mij op mijne
hoogten.

35. Hij leert mijne handen ten strij-

de, zoodat een stalen boog met mijne
armen verbroken is.

36. Ook hebt Gij mij gegeven het
schild uws heils, en [door] uw veroot-
moedigen hebt Gij mij groot gemaakt.

37. Gij hebt mijnen- voetstap ruim
gemaakt onder mij, en mijne enkelen
hebben niet gewankeld.

38. Ik vervolgde mijne vijanden, en
verdelgde ze, en keerde niet weder, tot-

dat ik ze verdaan had.
39. En ik verteerde ze, en doorstak

ze, dat zij niet weder opstonden, maar
zij vielen onder mijne voeten.

40. Want Gij omgorddet mij met
kracht ten strijde; Gij deedt onder mij
nederbukken, die tegen mij opstonden.

41. En Gij gaaft mij den nek mijner
vijanden, mijner haters; en ik verniel-

de ze.

42. Zij zagen uit, maar er was geen
verlosser; naar den HEERE, maar Hij
antwoordde hun niet.

43. Toen vergruisde ik ze, als stof
der aarde ; ik stampte ze, ik breidde ze
uit als slijk der straten.

44. Ook hebt Gij mij uitgeholpen van
de twisten mijns volks; Gij hebt mij
bewaard tot een hoofd der heidenen;
het volk, [dat] ik niet kende, heeft mij
gediend.

45. Vreemden hebben zich mij ge-
veinsdelijk onderworpen ; zoo haast als

[hwi] oor [van mij] hoorde, hebben zij

mij gehoorzaamd.
46. Vreemden zijn vervallen, en heb-

ben zich aangegord uit hunne sloten.

47. De HEERE leeft, en geloofd zij

mijn Rotssteen; en verhoogd zij God,
de rotssteen mijns heils;

48. De God, die my volkomene wra-
ke geeft, en de volken onder mij ne-

derwerpt;
49. En die mij uitvoert van mijne

vijanden; en Gij verhoogt mij boven
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degenen, die tegen mij opstaan; Gij

redt mij van den man alles gewelds.

50. Daarom zal ik U, o HEERE, lo-

ven onder de «heidenen, en uwen
naam zal ik psalmzingen. aRom.i5:9.

51. [Hij is] een toren der verlossin-

gen zijns konings, en Hij doet goeder-

tierenheid aan zijnen gezalfde, aan Da-

vid en aan zijn zaad, tot in eeuwig-

heid.

HET XXIII KAPITTEL.

Voorts zijn dit de laatste woorden van
David. David, de zoon van I'saï, zegt,

en de man, die hoog is opgericht, de

gezalfde van Jakobs God, en liefelijk

[in] psalmen Israels, zegt:

2. De Geest des HEEREN heeft door

mij gesproken, en zijne rede is op mij-

ne tong geweest.

3. De God Israels heeft gezegd, de

Rotssteen Israels heeft tot mij gespro-

ken: [Er zal zijn] een Heerscher over

de menschen, een Rechtvaardige, een

Heerscher [in de] vreeze Gods.

4. En hij zal zijn gelijk het licht des

morgens, [wanfieer] de zon opgaat, des

morgens zonder wolken, [ivanneer] van
den glans na den regen de grasscheut-

kens uit de aarde [voortkomen].

5. Hoewel mijn huis alzoo niet is bij

God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig
verbond gesteld, dat in alles wel ge-

ordineerd en bewaard is. Voorzeker is

[daarin] al mijn heil, en alle lust, hoe-

wel Hij het [nog] niet doet uitspruiten.

6. Maar de [mannen] Bélials, die zul-

len altemaal zijn als doornen, die weg-
geworpen worden, omdat men ze met
de hand niet kan vatten;

7. Maar een iegelijk, die ze zal aan-

tasten, voorziet zich met ijzer en het

hout eener spies; en zij zullen gansche-

lijk met vuur verbrand worden ter zel-

ver plaatse.

8. «Dit zijn de namen der helden,

die David gehad heeft : Jóscheb Basché-

beth, [de zoon van] Tachkemóni, de
voornaamste der hoofdlieden. Deze was
Adino, de E'zniet, [die zich stelde] tegen

acht honderd, die [van hem] verslagen
werden op eenmaal, a i Kron. ii: ii.enz.

9. En na hem was Eleazar, de zoon
van Dodo, zoon van Ahóhi. [Deze ivas]

onder de drie helden met David, toen

zij de Philistijnen beschimpten, [die]

aldaar ten strijde verzameld waren, en
de mannen Israels waren opgetogen.

10. Deze stond op, en sloeg onder
de Philistijnen, totdat zijne hand moe-
de werd, ja zijne hand aan het zwaard
kleefde ; en de HEERE wrocht een groot
heil ten zelven dage ; en het volk keer-

de wederom hem na, alleenlijk om te

plunderen.
11. Na hem nuwasSamma, de zoon

van A'gee, de Harariet. Toen de Phili-

stijnen iverzameld waren in een dorp,

en aldaar een stuk akkers was vol

linzen, en het volk voor het aangezicht
der Philistijnen vluchtte;

12. Zoo stelde hij zich in het midden
van dat stuk, en verloste dat, en sloeg

de Philistijnen; en de HEERE wrocht
een groot heil.

13. Oek gingen af" drie van de dertig

hoofden, en kwamen in den oogst tot

David, in de spelonk van Adüllam; en
de hoop der Philistijnen had zich gele-

gerd in het dal Rephaïm.
14. En David was toen in eene ves-

ting; en de bezetting der Phihstijnen

was toen te Bethlehem.
15. En David kreeg lust, en zeide:

Wie zal mij water te drinken geven
uit Béthlehems bornput, die in de poor-

te is?

16. Toen braken die drie helden door
het leger der Philistijnen, en putten

water uit Béthlehems bornput, die in

de poorte is, en droegen het, en kwa-
men tot David. Doch hij wilde dat niet

drinken, maar goot het uit voor den
HEERE,

17. En zeide : Het zij verre van mij,

o HEERE, dat ik dit zoude doen; zou-

de [ik drinken] het bloed der mannen,
die henengegaan zijn met gevaar van
hun leven? En hij wilde het niet drin-

ken. Dit deden die drie helden.

18. Abisai, Jóabs broeder, de zoon van
Zerüja, die was ook een hoofd van
drieën; en die hief zijne spies op tegen

drie honderd, die [van hem] verslagen

werden; en hij had eenen naam onder

die drie.

19. Was hij niet de heerlijkste van
die drie ? Daarom was hij hun tot eenen
overste. Maar hij kwam niet tot aan
die [eerste] drie.

20. Voorts Benaja, de zoon van Jó-
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jada, de zoon van eenen dapperen man,
groot van daden, van Kabzeël. Die sloeg

twee sterke leeuwen van Móab; ook
ging hij af, en sloeg eenen leeuw in

het midden van eenen kuil in den
sneeuwtijd.

21. Daartoe sloeg hij eenen Egypti-

schen man, eenen man van aanzien;
en in de hand des Egyptenaars wa&
eene spies, maar hij ging tot hem af
met eenen staf; en hij rukte de spies

lüt de hand des Egyptenaars, en doodde
hem met zijne [eigene] spies.

22. Die dingen deed Benaja, de zoon
van Jójada; dies had hij eenen naam
onder de drie helden.

23. Hij was de heerlijkste van de
dertig, maar tot die drie [eersten] kwam
hij niet; en David stelde hem over zij-

ne trawanten.
24. A'sahel, Jóabs broeder, was onder

de dertig; E'lhanan, de zoon van Dodo,
van Bethlehem;

25. Samma, de Harodiet; Elika, de
Harodiet

;

26. Hélez, de Paltiet; I'ra, de zoon
van I'kkes, de Thékoiet;

27. Abi-ézer, de A'nethothiet; Mebun-
naï, de Husathiet;

28. Zalmon, de A'hohiet; Maharaï,
de Nétophathiet;

29. Héleb, de zoon van Baë'na, de
Nétophathiet; I'thaï, de zoon van Ribai,

van Gibea der kinderen Benjamins;
30. Benaja, de Pirhathoniet; Hïddai,

van de beken van Gaas;
. 31. A'bi-A'lbon, de A'rbathiet; Azma-
veth, de Barhumiet;

32. E'ljachba, de Saalboniet ; van de
zonen van Jasen, Jonathan

;

33. Samma, de Harariet ; Ahiam, de
zoon van Sarar, de Harariet;

34. Eliphélet, de zoon van Ahasbai,
de zoon van eenen Maachathiet ; Eli-

am, de zoon van Achitóphel, de
Giloniet

;

35. Hézraï, de Carmeliet ; Paëraï, de
A'rbiet

;

36. Jigal, de zoon van Nathan, van
Zóba ; Bani, de Gadiet

;

37. Zélek, de A'mmoniet ; Naharai,
de Béërothiet, de wapendrager van
Jóab, den zoon van Zerüja;

38. I'ra, de Jéthriet ; Gareb, de Jéthriet
;

39. Uria, de Héthiet. Zeven en der-

tig in alles.

HET XXIV KAPITTEL.

Jlin de toorn des HEEREN voer
voort te ontsteken tegen Israël ; en Hij

porde David aan tegen henlieden, zeg-

gende : Ga, tel Israël en Juda.

a 1 Kron. 21 : 1, enz.

2. De koning dan zeide tot Jóab,

den krijgsoverste, die bij hem was :

Trek nu om door alle stammen Israels,

van Dan tot Ber-Séba toe, en telt het
volk, opdat ik het getal des volks wete,

3. Toen zeide Jóab tot den koning :

Nu doe de HEERE uw God tot dit

volk, zooals deze en die nu zijn, hon-
derd maal meer, dat deoogen van mii-

nen heere den koning het aanzien; maar
waarom heeft mijn heere de koning
lust tot deze zake ?

4. Doch des konings woord nam de
overhand tegen Jóab, en tegen de over-

sten des heirs. Alzoo toog Jóab uit,

met de oversten des heirs, van des
konings aangezicht, om het volk Is-

raël te tellen.

5. En zij gingen over den Jordaan,
en legerden zich bij A'roër, ter rechter-

hand der stad, die m het midden is

van de beek Gads, en aan Jaë'zer.

6. Voorts kwamen zij in Gïlead, en
in het lage land Hódsi. Ook kwamen
zij tot Dan-Jaan, en rondom bij Sidon.

7. En zij kwamen tot de vesting van
Tyrus, en alle steden der Hévieten en
der Kanaiinieten ; en zij kwamen uit

aan het zuiden van Juda te Ber-Séba.

8. Alzoo togen zij om door het gansche
land ; en ten einde van negen maan-
den en twintig dagen kwamen zij te

Jeruzalem.

9. En Jóab gaf de som van het ge-

telde volk aan den koning
; en in Is-

raël waren achthonderd duizend strijd-

bare mannen, die het zwaard uittrok-

ken, en de mannen van Juda waren
vijf honderd duizend man.

10. En Davids hart sloeg hem, na-

dat hij het volk geteld had ; en David
zeide tot den HEERE: Ik heb zeer

gezondigd [in] hetgene ik gedaan heb ;

maar nu, o HEERE, neem toch de
misdaad uws knechts weg, want ik heb
zeer zottelijk gedaan.

11. Als nu David des morgens op-

stond, zoo geschiedde het woord des

13
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HEEREN tot den profeet Gad, Davids
ziener, zeggende :

12. Ga henen en spreek tot David

:

Alzoo zegt deHEERE: Drie dingen

draag Ik u voor ; verkies u één uit die,

dat Ik LI doe.

13. Zoo kwam Gad tot David, en
maakte het hem bekend, en zeide tot

hem : Zal u een honger van zeven jaren

in uw land komen? Of [wilt] gij drie

maanden vlieden voor het aangezicht
uwer vijanden, dat die u vervolgen?
Of dat er drie dagen pestilentie in uw
land zij? Merk nu, en zie toe, wat ant-

woord ik Dien zal wederbrengen, die

mij gezonden heeft.

i4. Toen zeide David tot Gad : Mij is

zeer bange; laat ons toch in de hand
des HEEREN vallen, want zijne barm-
hartigheden zijn vele, maar laat mij

in de hand van menschen niet vallen.

15. Toen gaf de HEERE eene pesti-

lentie in Israël van den morgen af tot

den gezetten tijd toe; en er stierven

van het volk, van Dan tot Ber-Séba toe,

zeventig duizend mannen.
16. Toen nu de engel zijne hand uit-

strekte over Jeruzalem, om het te ver-

derven, berouwde het den HEERE over
dat kwaad, en Hij zeide tot den engel,

die het verderf onder het volk maakte:
Het is genoeg; trek uwe hand nu af.

De engel des HEEREN nu was bij den
dorschvloer van Arauna, den Jébusiet.

17. En David, als hij den engel zag,

die het volk sloeg, sprak tot den HEERE
en zeide : Zie, ik, ik heb gezondigd, en ik,

ik heb onrecht gehandeld, maar wat heb-

ben deze schapen gedaan ? Uwe hand zij

toch tegen mij en tegen mijns vaders huis.

18. En Gad kwam tot David op dien-

zelven dag, en zeide tot hem: Ga. op,
richt den HEERE een altaar pp, op den
dorschvloer van Arauja, den Jébusiet,

19. Alzoo ging David op naar het
woord van Gad, gelijk als de HEERE
geboden had.

20. En Arauna zag toe, en zag den
koning en zijne knechten tot zich over-

komen; zoo ging Arauna uit, en boog
zich voor den koning met zijn aange-
zicht ter aarde.

21. En Arauna zeide : Waarom komt
mijn heere de koning tot zijnen knecht?
En David zeide : Om dezen dorschvloer
van u te koopen, om den HEERE een
altaar te bouwen, opdat deze plage in-

gehouden worde van over den volke.

22. Toen zeide Arauna tot David:
Mijn heere de koning neme en offere,

wat goed is in zijne oogen. Ziedaar de
runderen ten brandoffer, en de sleden

en het rundertuig tot hout.

23. Dit alles gaf Arauna, de koning,
aan den koning. Voorts zeide Arauna
tot den koning: De HEERE uw God
neme een welgevallen in u.

24. Doch de koning zeide tot Arauna :

Neen, maar ik zal het zekerlijk van u
koopen voor den prijs; want ik zal den
HEERE mijnen God niet offeren brand-

offeren om niet. Alzoo kocht David den
dorschvloer en de runderen voor vijftig

zilveren Sikkelen.

25. En David bouwde aldaar den
HEERE een altaar, en offerde brandof-

feren en dankofferen. Alzoo werd de
HEERE den lande verbeden, en deze

plage van over Israel ingehouden.



HET EEESTE BOEK

DER

K O N I N a E N.

HET I KAPITTEL.

De koning David nu was oud, wel
"bedaagd ; en zij /dekten hem met klee-

deren, doch hij kreeg geene warmte.
2. Toen zeiden zijne knechten tot

hem: Laat ze mijnen heere den koning
eene jonge dochter, eene maagd zoeken,
die voor het aangezicht des konings
sta, en hem koestere; en zij slape in

uwen schoot, dat mijn heere de koning
warm worde.

3. Zoo zochten zij eene schoone jonge
dochter in alle landpalen Israels; en
vonden Abisag, eene Sünamietische, en
brachten ze tot den koning.

4. En de jonge dochter was boven
mate schoon, en koesterde den koning,
en diende hem; doch de koning beken-
de ze niet.

5. Adónia nu, de zoon van Haggith,
Terhief zich, zeggende: Ik zal koning
zijn. «En hy bereidde zich wagenen en
ruiteren, en vijftig mannen, loopende
voor zijn aangezicht. a 2 Sam. i5: i.

6. En zijn vader had hem van zijn

dagen niet *berispt, zeggende : Waarom
hebt gij alzoo gedaan ? En ook was hij

zeer schoon van gedaante, en (^[Hag-

gith] had hem gebaard na A'bsalom.
a 1 Kron. 3 : 2.

7. En azyne raadslagen waren met
Jóab, den zoon van Zerüja, en met
A'bjathar, den priester; deze hielpen,
volgende Adónia. a i Kon. 2 : 22, 28.

8. Maar Zadok, de priester, en Benaja,
de zoon van Jójada, en Nathan, de pro-

* Staten-overz. : Bedroeven; heeft hier den
lin van pijn of smart aandoen door berisping.

feet, en Simeï, en Réï, en de helden,
die David had, waren met Adónia niet.

9. En Adónia slachtte schapen, en
runderen, en gemest vee bij densteen
Zohéleth, die bij de fontein Rógel ois,

en noodde alle zijne broederen, de zo-
nen des konings, en alle mannen van
Juda, des konings knechten.

a Joz. 15: 7; 18: 16.

10. Maar Nathan, den profeet, en Be-
naja, en de helden, en Salomo, zijnen
broeder, noodde hij niet.

11. Toen sprak Nathan tot Bathseba,
de moeder van Salomo, zeggende : Hebt
gij niet gehoord, dat Adónia, de zoon
van Haggith, koning is? en onze heere
David weet dat niet.

12. Nu dan, kom, laat mij u toch
eenen raad geven, dat gij uwe ziel en
de ziel van uwen zoon Salomo redt.

13. Ga henen, en treed in tot den
koning David, en zeg tot hem: Hebt
gij niet, mijn heere koning, uwe dienst-
maagd gezworen, zeggende: Voorzeker,
uw zoon Salomo zal na mij koning
zijn, en hij zal op my nen troon zitten?
Waarom dan is Adónia koning?

14. Zie, als gij daar nog met den ko-
ning spreken zult, zoo zal ik na u in-

komen, en zal uwe woorden aanvullen.
15. En Bathseba ging in tot den ko-

ning in de binnenkamer; doch de ko-
ning was zeer oud, en Abisag, de Sü-
namietische, diende den koning.

16. En Bathseba neigde het hoofd,
en boog zich neder voor den koning;
en de koning zeide: Wat is u»?

17. En zy zeide tot hem: Myn heere,
gij hebt uwe dienstmaagd by den HEE-
RE uwen God gezworen : Voorzeker,
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Salomo, uw zoon, zal na mij koning 1

zijn, en hij zal op mijnen troon zitten.

18. En nu zie, Adónia is koning; en

nu, mijn heere koning, gij weet het

niet.

19. En hij heeft ossen, en gemest
vee, en schapen in menigte geslacht,

en genood alle de zonen des konings,

en A'bjathar, den priester, en Jóab,

den krijgsoverste, maar uwen knecht
Salomo heeft hij niet genood.

20. Maar gij, mijn heere koning, de

oogen van het gansche Israël zijn op

u, dat gij hun zoudt te kennen geven,

wie op den troon van mijnen heere

den koning na hem zitten zal.

21. Anders zal het geschieden, als

mijn heere de koning met zijne vade-

ren zal ontslapen zijn, dat ik en mijn

zoon Salomo [als] zondaars zullen zijn.

22. En zie, zij sprak nog met den
koning, als de profeet Nathan inkwam.

23. En zij gaven den koning te ken-

nen, zeggende: Zie, de profeet Nathan
is daar. En hij kwam voor het aange-

zicht des konings, en boog zich voor

den koning op zijn aangezicht ter aarde.

24. En Nathan zeide: Mijn heere ko-

ning, hebt gij gezegd: Adónia zal na
mij koning zijn, en hij zal op mijnen
troon zitten?

25. Want hij is heden afgegaan, en

heeft geslacht ossen, en gemest vee,

en schapen in menigte, en heeft ge-

nood alle de zonen des konings, en de

oversten des heirs, en A'bjathar, den
priester; en zie, zij eten en drinken

voor zijn aangezicht, en zeggen: De
koning Adónia leve!

26. Maar mij, die uw knecht ben, en

Zadok, den priester, en Benaja, den

zoon van Jójada, en Salomo, uwen
knecht, heeft hij niet genood.

27. Is deze zake van mijnen heere

den koning geschied? En hebt gij uwen
knecht niet bekend gemaakt, wie op

uen troon van mijnen heere den koning

na hem zitten zoude?
28. En de koning David antwoordde

en zeide: Roept mij Bathseba. En zij

kwam voor het aangezicht des konings,

en stond voor het aangezicht des ko-

nings.

29. Toen zwoer de koning, en zeide:

[Zoo waarachtig als] de HEERE leeft,

die mijne ziel uit allen r.ood veiïost

heeft;

30. Voorzeker, gelijk als ik u gezwo-
ren heb bij den HEERE den God Israels,

zeggende: Voorzeker zal uw zoon Sa-

lomo na mij koning zijn, en zal op
mijnen troon in mijne plaats zitten;

voorzeker, alzoo zal ik te dezen zelven
dage doen.

31. Toen neigde zich Bathseba met
het aangezicht ter aarde, en boog zich

neder voor den koning, en zeide : Mijn

heere de koning David leve in eeuwig-
heid.

32. En de koning David zeide: Roept
mij Zadok, den priester, en Nathan,,

den profeet, en Benaja, den zoon van
Jójada. En zij kwamen voor het aan-

gezicht des konings.

33. En de koning zeide tot hen: Neemt
met u de knechten uws heeren, en doet

mijnen zoon Salomo rijden op de muil-

ezelin, die voor my is; en voert hem
af naar Gihon;

34. En dat Zadok, de priester, met
Nathan, den profeet, hem aldaar tot

koning over Israël zalve. Daarna zult

gij met de bazuin blazen, en zeggen:

De koning Salomo leve!

35. Dan zult gij achter hem optrek-

ken, en hij zal komen, en zal op mij-

nen troon zitten, en hij zal koning zijn

in mijne plaats; want ik heb geboden,

dat hij een voorganger zoude zijn over

Israël en over Juda.

36. Toen antwoordde Benaja, de zoon

van Jójada, den koning, en zeide; Amen;
alzoo zegge de HEERE, de God van
mijnen heere den koning.

37. Gelijk als de HEERE met mijnen-

heere den koning geweest is, alzoo zy

Hij met Salomo, en make zijnen troon

grooter dan den troon van mijnen heere

den koning David.

38. Toen ging Zadok, de priester, af,

met Nathan, den profeet, en Benaja,

den zoon van Jójada, en de Créthi en

de Pléthi, en zij deden Scilomo rijden

op de muilezelin van den koning David,

en geleidden hem naar Gihon.

39. En Zcidok, de priester, nam den

oliehoorn uit de Tente, en zalfde Salo-

mo; en zij bliezen met de bazuin, en

al het volk zeide: «De koning Saloma
leve! a 1 Sam 10: 24.

40. En al het volk kwam op achter
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hem, en het volk pijpte met pijpen, en
zij verblijdden zich met groote blijd-

schap, zoodat de aarde van hun geluid
spleet.

41. En Adónia hoorde het, en alle de
genooden, die met hem waren, die nu
geëindigd hadden te eten; ook hoorde
Jóab het geluid der bazuinen, enzeide;
Waarom is het geroep dier stad, die

in rep en roer is?

42. Als hij nog sprak, zie, zoo kwam
Jonathan, de zoon van A'bjathar, den
priester; en Adónia zeide: Kom in,

want gij zijt een kloek man, en zult

het goede boodschappen.
43. En Jonathan antwoordde en zeide

tot Adónia: Ja, maar onze heere, de
koning David, heeft Salomo tot koning
gemaakt.

44. En de koning heeft met hem ge-

zonden Zadok, den priester, en Nathan,
den profeet, en Ben^ja, den zoon van
Jójads, en de Créthien de Pléthi; en
zij hebben hem doen rijden op de muil-

ezelin des konings.
45. Daartoe hebben hem Zadok, de

priester, en Nathan, de profeet, in Gihon
tot koning gezalfd, en zijn van daar
blijde opgetogen, zoodat de stad in rep
en roer is. Dat is het geroep, dat gij

gehoord hebt.

46. En ook zit Salomo op den troon
des.koninkrijks.

47. Zoo zijn ook de knechten des
konings gekomen, om onzen heere, den
koning David, te zegenen, zeggende:
Uw God make den naam van Salomo
beter dan uwen naam, en make zijnen

troon grooter dan uwen troon; en de
koning heeft aangebeden op de slaap-

stede.

48. Ja ook heeft de koning aldus ge-

zegd; Geloofd zij de HEEEE de God
Israels, die heden gegeven heeft eenen,
zittende op mijnen troon, dat het mijne
oogen gezien hebben.

49. Toen verschrikten en stonden op
-alle de genooden, die bij Adónia wa-
ren, en gingen een iegelijk zijns weegs.

50. Doch Adónia vreesde voor Salo-

mo, en hij stond op, en ging henen,
en vatte de hoornen des altaars.

51. En men maakte Salomo bekend,
zeggende; Zie, Adónia vreest den ko-
ning Salomo; want zie, hij heeft de
hoornen des altaars gevat, zeggende:

Dat de koning Salomo mij als heden
zwere, dat hij zijnen knecht met den
zwaarde niet dooden zal.

52. En Salomo zeide : Indien hij een
vroom man zal zijn, er zal niet van
zijn haar op de aarde vallen; maar in-

dien in hem kwaad bevonden zal wor-
den, zoo zal hij sterven.

53 En de koning Salomo zond henen,
en zij deden hem afgaan van het al-

taar; en hij kwam en boog zich neder
voor den koning Salomo. En Salomo
zeide tot hem : Ga henen naar uw huis.

HET II KAPITTEL.

AIs nu de dagen van David nabij wa-
ren, dat hij sterven zoude, zoo gebood
hij zijnen zoon Salomo, zeggende:

2. Ik ga henen in den weg der gan-
sche aarde; zoo zijt sterk, en wees een
man.

3. En neem waar de wacht des HEE-
REN uws Gods, om te wandelen in

zijne wegen, om te onderhouden zijne

inzettingen, en zyne geboden, en zijne

rechten, en zijne getuigenissen, «gelijk

geschreven is in de wet van Mozes;
^opdat gij verstandelijk handelt in al

wat gij doen zult, en [in] alles waar-
henen gij u wenden zult;

a Deut. 17: 18. b Deut. 29: 9. Joz. 1 : 7.

4. Opdat de HEERE bevestige zijn

woord, dat Hij over mij gesproken heeft,

«zeggende: Indien uwe zonen hunnen
weg bewaren, om voor mijn aange-
zichte trouwelijk, met hun gansche hart
en met hunne gansche ziele, te wande-
len, zoo zal geen man, zeide Hij, u af-

gesneden worden van den troon Israels.
a 2 Sam. 7: 12. Ps. 132: 12.

5. Zoo weet gij ook, wat
f
Jóab, de

zoon van Zerüja, mij gedaan heeft, en
wat hij gedaan heeft aan de twee krijgs-

oversten Israels, «A'bner, den zoon van
Ner, en Amasa, den zoon van Jéther,

die hij gedood heeft, en heeft krijgs-

bloed vergoten in vrede; en hij heeft

krijgsbloed gedaan aan zijnen gordel,

die aan zijne lendenen was, en aan
zijne schoenen, die aan zijne voeten
waren. a 2 Sam. 3: 27: 20: 10.

6. Doe dan naar uwe wijsheid, dat
gij zijn grauwe haar niet met vrede in

het graf laat dalen.

7. Maar aan de zonen van «Barzillaï,



390 1 KONINGEN IL

den Gi'leadiet, zult gij weldadigheid be-

wijzen, en zij zullen zijn onder degenen,
die aan uwe tafel eten ; want alzoo na-

derden zij tot mij, als ik vluchtte voor
het aangezicht van uwen broeder A'bsa-

lom. a 2 Sam. 17: 27: 19: 31.

8. En zie, bij u is Sïmeï, de zoon van
Géra, de zoon van Jémini, uitBahürim,
die mij «vloekte met eenen geweldigen
vloek, ten dage als ik ging naar Maha-
naim; doch hij kwam af mij te gemoet
aan den Jordaan, en ik zwoer hem bij

den HEERE, zeggende: Zoo ik hem met
den zwaarde doode!

a 2 Sam. 16: 5; 19: 19.

9. Maar nu, houd hem niet onschul-
dig, dewijl gij een wijs man zijt; en
gij zult weten, wat gij hem doen zult,

opdat gij zijn grauwe haar met bloed

in het graf doet dalen.

10. En David ontsliep met zijne va-

deren, «en werd begraven in de stad

Davids. a Hand. 2: 29: 13: 36.

11. De dagen nu, die David geregeerd
heeft over Israël, zijn veertig jaar: «ze-

ven jaren heeft hij geregeerd in Hebron,
en in Jeruzalem heeft hij drie en der-

tig jaren geregeerd. a i Kron: 29: 27.

12. «En Salomo zat op den troon van
zijnen vader David; en zijn koninkrijk
werd zeer bevestigd.

a 1 Kron. 29: 23. 2 Kron. 1: 1.

13. Toen kwam Adónia de zoon van
Haggith, tot Bathseba, de moeder van
Salomo. En zij zeide: Is uwe komst
vrede? En hij zeide: Vrede.

14. Daarna zeide hij : Ik heb een woord
aan u. En zij zeide: Spreek.

15. Hij zeide dan: Gij weet, dat het
koninkrijk mijne was, en het gansche
Israël zijn aangezicht op mij gezet had,

dat ik koning zijn zoude; hoewel het
koninkrijk omgewend en mijns broeders
geworden is; «want het is van den
HEERE hem geworden.

a 1 Kron 22: 9; 28: 5.

16. En nu begeer ik van u eene eenige
begeerte; wijs mijn aangezicht niet af.

En zij zeide tot hem: Spreek.
17. En hij zeide : Spreek toch tot den

koning Salomo, want hij zal uw aan-
gezicht niet afwijzen, dat hij mij Abisag,
de Sünamietische, ter vrouwe geve.

18. En Bathseba zeide: Het is goed,
ik zal den koning voor u aanspreken.

19. Zoo kwam Bathseba tot den ko-

ning Salomo, om hem voor Adónia aan
te spreken. En de koning stond op, haar
te gemoet, en boog zich voor haar;
daarna zat hij op zijnen troon, en deed
eenen stoel voor de moeder des konings
zetten ; en zij zat aan zijne rechterhand.

20. Toen zeide zij : Ik begeer van u
eene eenige kleine begeerte; wijs mijn
aangezicht niet af. En de koning zeide
tot haar: Begeer, mijne moeder, want
ik zal uw aangezicht niet afwijzen.

21. En zij zeide : Laat Abisag, de Sü-

namietische, aan Adónia, uwen broeder,
ter vrouwe gegeven worden.

22. Toen antwoordde de koning Sa-

lomo, en zeide tot zijne moeder: En
waarom begeert gij Abisag, de Süna-
mietische, voor Adónia? Begeer ook
voor hem het koninkrijk (want hij is

mijn broeder, die ouder is dan ik ben),

ja voor hem, en voor A'bjathar, den
priester, en voor Jóab, den zoon van
Zerüja.

23. En de koning Salomo zwoer bij

den HEERE, zeggende: Zoo doe mij
God, en zoo doe Hij daartoe : voorzeker,
Adónia zal dat woord tegen' zijn leven
gesproken hebben!

24. En nu, [zoo ivaarachtig als] de
HEERE leeft, die mij bevestigd heeft,

«en mij heeft doen zitten op den troon
van mijnen vader David, en die mij

een huis gemaakt heeft, gelijk als Hij

gesproken had : voorzeker, Adónia zal

heden gedood worden. a2Sam. 7: 12, 13.

25. En de koning Salomo zond door
de hand van Benaja, den zoon van
Jójada; die viel op hem aan, dat hij

stierf,

26. En tot A'bjathar, den priester,

zeide de koning: Ga naar A'nathoth,
op uwe akkers, want gij zijt een man
des doods; maar op dezen dag zal ik

u niet dooden, «omdat gij de Arke des

Heeren HEEREN voor het aangezicht
van mijnen vader David gedragen hebt,

en omdat gij verdrukt zijt geweest, in

alles waarin mijn vader verdrukt was.
a 1 Sam. 22 : 20, enz. 2 Sam. 15 : 24.

27. Salomo dan verdreef A'bjathar,

dat hij des HEEREN priester niet ware;
om te «vervullen het woord des HEE-
REN, hetwelk Hij over het huis van
E'li te Silo gesproken had.

a 1 Sara. 2 : 31, enz.

28. Als het gerucht tot Jóab kwam,
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(want Jóab had zich gewend achter

Adónia, hoewel hij zich niet had ge-

wend achter A'bsalom) zoo vluchtte

Jóab tot de Tente des HEEREN, «en
vatte de hoornen des altaars.

a 1 Kon. 1 : 50.

29. En het werd den koning Salomo
aangezegd, dat Jóab tot de Tente des

HEEREN gevloden was, en zie, hij is

bij het altaar. Toen zond Salomo Be-

naja, den zoon van Jójada, zeggende:
Ga henen, val op hem aan.

30. En Benaja kwam tot de Tente
des HEEREN, en zeide tot hem: Zoo
zegt de koning : Kom uit. En hij zeide :

Neen, maar hier zal ik sterven. En
Benaja bracht het antwoord weder aan
den koning, zeggende: Zoo heeft Jóab

gesproken, en zoo heeft hij mij geant-

woord.
31. En de koning zeide tot hem : Doe

gelijk als hij gesproken heeft, en val

op hem aan, en begraaf hem, opdat

gij wegdoet, van mij en van mijns va-

ders huis, dat bloed, dat Jóab zonder
oorzaak vergoten heeft.

32. Zoo zal de HEERE zijn bloed op
zijn hoofd doen wederkeeren, omdat
hij op twee mannen, rechtvaardiger en

beter dan hij, aangevallen is, en die

met het zwaard gedood heeft, daar het

mijn vader David niet wist, A'bner, den
zoon van Ner, den krijgsoverste van
Israël, en Amasa, den zoon van Jéther,

den krijgsoverste van Juda.
33. Alzoo zal hun bloed wederkeeren

op het hoofd van Jóab, en op het hoofd
zijns zaads in eeuwigheid; maar David,

en zijn zaad, en zijn huis, en zijn troon
zal vrede hebben van den HEERE tot

in eeuwigheid.
34. En Benaja, de zoon van Jójada,

ging op, en viel op hem aan, en doodde
hem; en hij werd begraven in zijn huis,

in de woestijn.

35. En de koning zette Benaja, den
zoon van Jójada, in zijne plaats over
het heir; en «Zadok, den priester zette

de koning in de plaats van A'bjathar.
a 1 Sam. 2 : 35.

36. Daarna zond de koning, en riep

Simeï, en zeide tot hem: Bouw u een
huis in Jeruzalem, en woon aldaar; en
ga van daar niet uit herwaarts of der-

waarts.

37. Want het zal geschieden ten dage

van uw uitgaan, als gij over de beek
Kidron zult gaan, weet voorzeker, dat

gij den dood sterven zult ; uw Woed zal

op uw hoofd zijn.

38. En Si'meï zeide tot den koning:

Dat woord is goed
;
gelijk als mijn heere

de koning gesproken heeft, alzoo zal

uw knecht doen. En Simeï woonde te

Jeruzalem vele dagen.

39. Doch het geschiedde met het einde

van drie jaren, dat twee knechten van
Simeï wegliepen tot A'chis, den zoon
van Maacha, den koning van Gath ; en

men gaf het Simeï te kennen, zeggen-

de: Zie, uwe knechten zijn in Gath.

40. Toen maakte zich Simeï op, en
zadelde zijnen ezel, en toog henen naar

Gath tot A'chis, om zijne knechten te

zoeken. Zoo toog Simeï henen, en bracht

zijne knechten van Gath.

41. En het werd Salomo aangezegd,

dat Simeï uit Jeruzalem naar Gath ge-

togen, en wedergekomen was.

42. Toen zond de koning, en riep

Simeï, en zeide tot hem : Heb ik u niét

beëedigd bij den HEERE, en tegen u
betuigd, zeggende : Ten dage van uw
uitgaan, als gij zult herwaarts of der-

waarts gaan, weet voorzeker, dat gij

den dood zult sterven? En gij zeidet

tot mij: Dat woord is goed, [dat] ik

gehoord heb.

43. Waarom dan hebt gij den eed

des HEEREN niet gehouden, en het ge-

bod, dat ik over u geboden had?
44. Voorts zeide de koning tot Simeï :

aGij weet al de boosheid, die uw hart

weet, die gij aan mijnen vader David

gedaan hebt; daarom heeft de HEERE
uwe boosheid op uw hoofd doen weder-

keeren. « 2 Sam. 16 : 5, 6, 7.

45. Maar de koning Salomo is geze-

gend; en de troon van David zal be-

vestigd zijn voor het aangezichte des

HEEREN tot in eeuwigheid.

46. En de koning gebood Benaja, den

zoon van Jójada; die ging uit, en viel

op hem aan, dat hij stierf. Alzoo «is

het koninkrijk bevestigd in de hand
van Salomo. a 2 Kron. 1 : 1.

HET III KAPITTEL.

En Salomo verzwagerde zich met Pha-

raö, den koning van Egypte; «en nam
de dochter van Pharaö, en bracht ze
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in de stad Davids, totdat hij voleind

zoude hebben het bouwen van zijn huis

en het huis des HEEREN, en den muur
van Jeruzalem rondom, ai Kon. 7:8.

2. Alleenlijk offerde het volk op de
hoogten, want «geen huis was den
naam des HEEREN gebouwd, tot die

dagen toe. a Deut. 12: 5.

3. En Salomo had den HEERE hef,

wandelende in de inzettingen zijns va-

ders Davids; alleen offerde hij en rookte
op de hoogten.

4. En «de koning ging naarGibeon,
om aldaar te offeren, omdat die hoogte
groot was ; duizend brandofferen offerde

Salomo op dat altaar. « 2 Kron. i: 3.

5. Te «Gi'beon verscheen de HEERE
aan Salomo in eenen droom des nachts;
en God zeide: Begeer wat Ik u geven
zal. a 1 Kon. 9 : 2.

6. En Salomo zeide: Gij hebt aan
uw.en knecht David, mijnen vader,
groote weldadigheid gedaan, gelijk als

hij voor uw aangezicht gewandeld heeft,

in waarheid, en in gerechtigheid, en in

oprechtigheid des harten met U; en Gij

hebt hem deze groote weldadigheid ge-

houden, dat Gij hem gegeven hebt eenen
zoon, zittende op zijn&n troon, als te

dezen dage,

7. «Nu dan, HEERE mijn God, Gij

hebt uwen knecht koning gemaakt in

de plaatse van mijnen vader David; en
ik ben een klein jongeling, ik weet niet

uit te gaan noch in te gaan.
.« 2 Kron. 1 : 8.

8. «En uw knecht is in het midden
van uw volk, dat Gij verkoren hebt;

een groot volk, hetwelk niet kan ge-

teld noch gerekend worden, vanwege
de menigte. a 2 Kron. 1 : 9.

9. Geef dan uwen knecht een ver-

standig hart, om uw volk te richten,

verstandelijk onderscheidende tusschen
goed en kwaad: want wie zoude dit

uw zwaar volk kunnen richten?
10. Die zake nu was goed in de oogen

des Heeren, dat Salomo deze zake be-

geerd had.
11. «En God zeide tot hem: Daarom

dat gij deze zake begeerd hebt, en niet

begeerd hebt voor u vele dagen, noch
voor u begeerd hebt rijkdom, noch be-

geerd hebt de ziel uwer vijanden, maar
hebt begeerd verstand voor u, om ge-

richtszaken te hooren; o 2 Kron. i: 11.

12. Zie, Ik heb gedaan naar uwe
woorden; «zie, Ik heb u een wijs en
verstandig hart gegeven, dat uws gelijke
Vijór u niet geweest is, en uws gelijke

na u niet opstaan zal. a Pred. 1 : 16.

13. «Zelfs ook wat gij niet begeerd
hebt, heb Ik u gegeven, beide rijkdom
en eere ; dat uws gelijke niemand onder
de koningen alle uwe dagen zijn zal.

a Matth. 6 : 33. Bph. 3 : 20.

14. En zoo gij in mijne wegen wan-
delen zult, onderhoudende mijne inzet-

tingen en mijne geboden, gelijk als uw
vader David gewandeld heeft, zoo zal

Ik ook uwe dagen verlengen.
15. En Salomo waakte op, en zie, het

was een droom. En hij kwam te Jeru-
zalem, en stond voor de ArkedesVer-
bonds des HEEREN, en offerde brand-
offeren, en bereidde dankofferen, en
maakte eenen maaltijd voor alle zijne

knechten.
16. Toen kwamen er twee vrouwen,

die hoeren waren, tot den koning; en
zij stonden voor zijn aangezicht.

17. En de ééne vrouw zeide: Och
mijn heere , ik en deze vrouw wonen
in één huis; en ik heb bij haar in dat
huis gebaard.

lÖ. Het is nu geschied op den derden
dag na mijn baren, dat deze vrouw ook
gebaard heeft; en wij waren te zamen

;

geen vreemde was met ons in het huis,

behalve ons tweeën in het huis.

19. En de zoon dezer vrouw is des

nachts gestorven, omdat zij op hem
gelegen had.

20. En zij stond ter middernacht op,

en nam mijnen zoon van bij mij, als

uwe dienstmaagd sliep, en leide hem
in haren schoot, en haren dooden zoon
leide zij in mijnen schoot.

21. En ik stond in den morgen op,

om mijnen zoon te zogen, en zie, hij

was dood; maar ik lette in den mor-
gen op hem, en zie, het was mijn zoon
niet, dien ik gebaard had.

22. Toen zeide de anderevrouw : Neen,
maar die levende is mijn zoon, en de
doode is uw zoon. Gene daarentegen
zeide: Neen, maar de doode is uw zoon,

en de levende is mijn zoon. Alzoo spra-

ken zij voor het aangezicht des konings.

23. Toen zeide de koning: Deze zegt :

Dit is mijn zoon. die loeft, maar uw
zoon is het, die dood is; en die zegt:
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Neen, maar de doode is uw zoon, en
de levende mijn zoon.

24. Voorts zeide de koning: Haalt
mij een zwaard. En zij brachten een
zwaard voor het aangezicht des konings.

25. En de koning zeide: Doorsnijdt
dat levende kind in tweeën; en geeft

aan de ééne eene helft, en aan de an-
dere eene helft.

26. Maar de vrouw , welker zoon de
levende was, sprak tot den koning (want
haar ingewand ontstak over haren zoon)
en zeide: Och mijn heere, geeft haar
dat levende kind, en doodt het geens-
zins. Deze daarentegen zeide: Het zij

noch het uwe noch het mijne, door-

snijdt het.

27. Toen antwoordde de koning, en
zeide: Geeft aan die het levende kind,

en doodt het geenszins; die is zijne

moeder.
28. En geheel Israël hoorde dat oor-

deel, dat de koning geoordeeld had, en
vreesde voor het aangezicht des ko-

nings; want zij zagen, dat de wijsheid

Gods in hem was, om recht te doen.

HET IV KAPITTEL.

Alzoo was de koning Salomo koning
over gansch Israël.

2. En deze waren de vorsten, die hij

had : Azarja, de zoon van Zadok, was
opperambtman.

3. Elihóreph, en Ahia, de zoon van
Sisa, waren schrijvers. J(3saphat, de
zoon van Ahilud, was kanselier.

4. En Benaja, de zoon van Jójada,
was over het heir. En Zadok en A'bja-

thar waren priesters.

5. En Azarja, de zoon van Nathan,
was over de bestelmeesters. En Zabud,
de zoon van Nathan, was overambt-
man, des konings vriend.

6. En Ahisar was hofmeester. En
oAdoniram, de zoon van A'bda, was
over de schatting, a l Kon.5:14; 12:18.

7. En Salomo had twaalf bestelmees-
ters over gansch Israël, die den koning
en zijn huis verzorgden; voor elk was
eene maand in het jaar om te verzor-

gen.

8. En dit zijn hunne namen : De zoon
van Hur was in het gebergte van
Ephraïm.

9. De zoon van Déker in Makaz, en

in Saa'lbim, en Béth-Sémes, en E'lon
Béth-Hanan.

10. De zoon van Hésed in Arüboth;
hij had [daartoe] Sócho enhetgansche
land Hépher.

11. De zoon van Abinadab [had] de
gansche landstreek van Dor. Deze had
Taphath, de dochter van Salomo, tot

eene vrouwe.
12. Baana, de zoon van Ahilud, had

Taanach, en Megiddo, en het gansche
Béth-Séan, hetwelk is bij Zartana, be-

neden Jizreël, van Béth-Séan aan tot
A'bel-Mehóla, tot op gene zijde van Jók-
meam.

13. De zoon van Géber was te Ra-
moth in Gilead. Hij had de dorpen van
Jaïr, den zoon van Manasse, die in
Gilead zijn

; [ook] had hij de streek van
A'rgob, welke is in Basan, zestig groote
steden, met muren en koperen gren-
delen.

14. Ahinadab, de zoon van I'ddo, was
te Mahanaim.

15. Ahimaaz was in Naphtali. Deze
nam ook Siilomo's dochter Basmath
ter vrouwe.

16. Baana, de zoon van Hüsai, was
in Aser en in A'loth.

17. Jósaphat, de zoon van Paniah,
in Issaschar.

18. Simeï, de zoon van E'la, in Ben-
jamin.

19. Géber, de zoon van U'ri, was in

het land Gilead, het land van Sihon,
den koning der A'morieten, envanOg,
den koning van Basan , en was de
eenige bestelmeester, die in dat land
was.

20. Juda [nu] en Israël waren velen,

als zand, dat aan de zee is, in menigte,
etende, en drinkende, en blijde zijnde.

21. En Salomo was heerschende over
alle de koninkrijken, van de rivier [to<]

het land der Philistijnen, en tot aan
de landpale van Egypte; die brachten
geschenken, en dienden Salomo alle de
dagen zijns levens.

22. De spijze nu van Salomo was
voor éénendag: dertig Kor meelbloem,
en zestig Kor meel;

23. Tien vette runderen, en twintig

weiderunderen, en honderd schapen;
uitgenomen de herten, en reeën, en
buffelen, en gemeste vogelen.

24. "Want hij had he'erschappij over

13*
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al wat op deze zijde der rivier was,

van Tliïphsah tot aan Gaza, over alle

koningen op deze zijde der rivier, en

hij had vrede van alle zij nezijden rondo in.

25. En Juda en Israël «woonden ze-

ker, een iegelijk onder zijnen wijnstok

en onder zijnen vijgeboom, van Dan
tot Ber-Séba, alle de dagen van Salomo.

a Lev. 20 : 5.

26. «Salomo had ook veertig duizend

paardenstallen tot zijne wagenen, en

twaalf duizend ruiteren.
a 1 Kon. 10: 20. 2 Kron. 1: 14; 9: 25.

27. Die bestelmeesters nu, een ieder

op zijne maand, verzorgden den koning

Salomo, en alle degenen, die tot de

tafel van den koning Salomo naderden
;

zij lieten geen ding ontbreken,

28. De gerst nu en het stroo voor

de paarden, en voor de snelle kemelen,

brachten zij aan de plaats, waar hij

was, een iegelijk naar zijnen last.

29. En God gaf Salomo wijsheid en

zeer veel verstand, en een wijd begrip

des harten, gelijk zand, dat aan den

oever der zee is.

30. En de wijsheid van Salomo was
grooter dan de wijsheid van alle die

van het Oosten, en dan alle wijsheid

der Egyptenaren.
31. Ja hij was wijzer dan alle men-

schen; dan Éthan, de Ézrahiet, en

Héman, en Chalcol, en Darda, de zonen

van Mahol; en zijn naam was onder

alle heidenen rondom.
32. En hij sprak drie duizend spreu-

ken; daartoe waren zijne liederen dui-

zend en vijf.

33. Hij sprak ook van de boomen,
van den cederboom af, die op den Li-

banon is, tot op den hysop, die aan

den wand uitwast. Hij sprak ook van

het vee, en van het gevogelte, en van

de kruipende [dierm], en van de visschen.

34. En van alle volken kwamen er,

om de wijsheid van Salomo te hooren ;

van alle koningen der aarde, die van
zijne wijsheid gehoord hadden.

HET V KAPITTEL.

En Hiram, de koning van Tyrus, zond

zijne knechten tot Salomo (want hij

had gehoord, dat zij Salomo tot koning
gezaffd hadden in zijns vaders plaats),

«dewijl Hïram David altijd bemind had.
a 2 Sam. 5: 11. 1 Kron. 14: 1.

2. Daarna zond Salomo tot Hiram,
zeggende

;

3. «Gij weet, dat mijn vader David
den naam des HEEREN zijns Gods niet

kon een huis bouwen, vanwege de oor-

logen, waarmede zij hem omsingelden,
totdat de HEERE hen onder zijne voet-

zolen gaf. a 1 Kron. 28: 3.

4. Maar nu heeft de HEERE mijn God
mij van rondom ruste gegeven; er is

geen tegenpartij der, en geene bejegening
van kwaad.

5. En zie, ik «denk voor den naam
des HEEREN, mijns Gods, een huis te

bouwen; gelijk als de HEERE gespro-

ken heeft tot mijnen vader David, zeg-

gende: &Uw zoon, dien Ik in uwe plaats

op uwen troon zetten zal, die zal mijnen
naam dat huis bouwen.
a 2 Kron. 2: 1. Ö2 Sam. 7: 13. 1 Kron. 22: 10.

6. Zoo gebied nu, dat men mij cede-

ren uit den Libanon houwe; en mijne

knechten zullen met uwe knechten
zijn, en het loon uwer knechten zalik

u geven, naar 'al wat gij zeggen zult;

want gij weet dat onder ons niemand
is, die weet hout te houwen, gelijk de

Sidóniërs.

7. En het geschiedde, als Hiïam de

woorden van Salomo gehoord had, dat

hij zich zeer verblijdde, en zeide: Ge-

zegend zij de HEERE heden, die David
eenen wijzen zoon gegeven heeft over

dit groote volk.

8. En Hiram zond tot Salomo, zeg-

gende: Ik heb gehoord, waarom gij tot

mij gezonden hebt; ik zal al uwen wil

doen met het cederenhout, en met het

dennenhout.

9. Mijne knechten zullen ze afbren-

gen van den Libanon tot aan de zee;

en ik zal ze op vlotten over de zee

doen voeren, tot die plaats, die gij mij

zult *laten zeggen, en zal die aldaar

losmaken; en gij zult ze wegnemen.
Gij zult ook mijnen wil doen, dat gij

mijnen huize spijze geeft.

lo; Alzoo gaf Hirom aan Salomo ce-

derenhout en dennenhout, [naar] al zij-

nen wil.

11. En Salomo gaf Hiram twintig

duizend Kor tarwe, tot spijze van zijn

« Staten-overz. : Ontbieden, hetwelkoudtijds
beteekende: laten zeggen.
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huis, en twintig Kor gestooten olie;

zulks gaf Salomo aan Hiram jaar op jaar.

12. De HEERE dan gaf Salomo wijs-

heid, gelijk als Hij tot hem «gesproken

had ; en er was vrede tusschen Hiram
en tusschen Salomo, en zij beiden maak-
ten een verbond. a i Kon. 3: 12

13. En de koning Salomo deed een

'ban opkomen uit gansch Israël; en
de ban was dertig duizend man.

14. En hij zond ze naar den Libanon,

tien duizend des maands bij beurten;

eene maand waren zij op den Libanon,

twee maanden elk in zijn huis; en Ado-

mram was over dezen ban.

15. Daartoe had Salomo zeventig dui-

zend, die last droegen, en tachtig dui-

zend houwers op het gebergte.

16. Behalve de oversten van Salomo's

bestelden, die over dat werk waren,

drie duizend en drie honderd, die heer-

sBchappij hadden over het volk, hetwelk

dat werk deed.

17. Als het nu de koning gebood, zoo

Toerden zij groote steenen toe, kostelij-

ke steenen, gebouwene steenen, om den
grond van dat huis te leggen.

18. En de bouwlieden van SalomO;

gn de bouwlieden van Hirom, en de

èiblieten behieuwen ze; en bereidden

liet hout toe, en de steenen, om dat

iïuis te bouwen.

HET VI KAPITTEL.

Het geschiedde nu in het vier honderd
en tachtigste jaar na den uitgang der

Mnderen Israels uit Egypte, in het «

vierde jaar van het koninkrijk van Sa-

Joma over Israël, in de maand 'Ziv (deze

is de tweede maand), dat hij %etHuis
des HEEREN bouwde.

a 2 Kron. 3: 2. b Hand. 7: 47.

2. En dat huis, hetwelk de koning
Salomo den HEERE bouwde, was van
zestig ellen in zijne lengte, en van
twintig in zijne breedte, en van dertig

ellen in zijne hoogte.

3. En het voorhuis, vooraan aden
Tempel van dat huis, was in zijne lengte

van twintig ellen, naar de breedte van
het huis, tien ellen in zijne breedte,

vooraan het huis.
a Joh. 10: 23. Hand. 3: 11; 5: 12.

* Staten-overz.: Uitschot, in den zin van
ons; lichting, of, ban.

4. En hij maakte vensteren aan het
huis van geslotene uitzichten.

5. En rondom aan den wand van het
huis bouwde hij kameren, aan de wan-
den van het huis rondom, [beide] van
den tempel en van de Aanspraakplaats.
Alzoo maakte hij zykameren rondom.

6. De onderste kamer was van vijf

ellen in hare breedte, en de middelste
van zes ellen in hare breedte, en de
derde van zeven ellen in hare breedte;
want hij had aan het huis rondom
buitenwaarts inkortingen gemaakt, op-

dat zij niet vastlagen in de wanden
van het huis.

7. Het huis nu, als het gebouwd werd,
werd met afgewerkten steen, zoo als

deze toegevoerd was, gebouwd ; zoodat
geene hameren, noch bijl [of] eenig
ijzeren gereedschap gehoord werd in

het huis, als het gebouwd werd.
8. De deur der middelste zijkamer

was aan de rechterzijde van het huis;

en door wenteltrappen ging men tot

de middelste [zijkamer], en van de mid-
delste tot de derde,

9. Alzoo bouwde hij het huis en vol-

tooide het; en bedekte dat huis met
gewelven en rijen van cederen.

10. Hij bouwde ook de kameren aan
het gansche huis, van vijf ellen in hare
hoogte; en hij voegde ze vast aan dat
huis met cederenhout.

11. Toen geschiedde het woord des
HEEREN tot Salomo, zeggende:

12. Aangaande dit huis, dat gij bouwt,
«zoo gij wandelt in mijne inzettingen,

en doet mijne rechten, en onderhoudt
alle mijne geboden, daarin wandelende;
zoo zal Ik mijn woord met u bevesti-

gen, ^dat Ik tot uwen vader David ge-

sproken heb. a 1 Kon. 2: 4; 9: 4.

h 2 Sana. 7: 13. 1 Kron. 22: 10, 19.

13. En Ik zal in het midden der kin-

deren Israels wonen; en Ik zal mijn
volk Israël niet verlaten.

14. Alzoo bouwde Salomo dat huis

en voltooide het.

15. Ook bouwde hij de wanden van
het huis van binnen met cederen plan-

ken; van den vloer des huizes tot aan
het dak der wanden beschoot hij ze van
binnen met hout; en overdekte den
vloer van het huis met dennen planken.

16. Daartoe bouwde hij twintig ellen

met cederen planken aan de zijden van
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het huis, van den vloer af tot de wan-
den. Dit bouwde hij Hem van binnen
tot eene aanspraakplaats, tot het Heilige

der heiligen.

17. Dat huis nu was van veertig ellen,

[namelijk] de Tempel, die vooraan was.
18. En het ceder[/zoM;] aan het huis

inwendig was gesneden met knoppen
en opene bloemen; het was al ceder,

geen steen werd gezien.

19. En de aanspraakplaats bereidde

hij inwaarts in het huis, om de Arke
des verbonds des HEEREN daar te

zetten.

20. En de aanspraakplaats vooraan
was van twintig ellen m lengte, en
van twintig ellen in breedte, en van
twintig ellen in hare hoogte, en hij

overtoog ze met gesloten goud; ook
overtoog hij het cederen altaar.

21. En Salomo overtoog het huis van
binnen met gesloten goud ; en hij toog
voor de aanspraakplaats [een voorhang-
sel] henen door met gouden ketenen,

en overtoog dat met goud.
22. Alzoo overtoog hij het gansche

huis met goud, totdat het gansche huis

voltooid was ; daartoe overtoog hij met
goud het geheele altaar, dat voor de
aanspraakplaats was.

23. «In de aanspraakplaats nu maakte
hij twee Cherubim van olieachtig hout;
elks hoogte was tien ellen. aEx. 25:i8.

24. En van vijf ellen was de ééne
vleugel des Cherubs, en van vijf ellen

de andere vleugel des Cherubs; van
het einde van zijnen eenen vleugel, tot

aan het einde van zijnen anderen vleu-

gel, waren tien ellen.

25. Alzüo was de andere Cherub van
tien ellen; beide Cherubim hadden eener-

lei maat, en eenerlei snede.

26. De hoogte van den éénen Cherub
was van tien ellen, en alzoo van den
anderen Cherub.

27. En hij zette deze Cherubim in het

midden van het binnenste huis; «en

de Cherubim spreidden de vleugelen

uit, zoodat de vleugel des éénen raakte
aan dezen wand, en de vleugel des

anderen Cherubs raakte aan den an-

deren wand; en hunne vleugelen naar
het midden van het huis raakten vleu-

gel aan vleugel. a Ex. 20: 20.

28. En hij overtoog deze Chérubira
met goud.

29. En alle de wanden van het huis,

in het ronde, graveerde hij met uitge-

sneden graveeringen van Cherubim, en
van palmboomen, en opene bloemen,
van binnen en van buiten.

30. Daartoe overtoog hij den vloer
van het huis met goud van binnen en
van buiten.

31. En aan den ingang der aanspraak-
plaats maakte hij de deuren van olie-

achtig hout; de bovendorpel [met] de
posten was het vijfde deel [des ivands].

32. De twee deuren ook waren van
olieachtige boomen; en hij graveerde
daarop graveeringen van ckérubim, en
van palmboomen, en van opene bloe-

men, dewelke hij met goud overtoog;
ook trok hij goud over de Cherubim
en over de palmboomen.

33. En alzoo maakte hij aan de deur
des Tempels posten van olieachtige boo-

men, uit het vierde deel [van den wand].
84. En de twee deuren waren van

dennenhout; de twee zijden der ééne
deur waren omdraaiende, alzoo waren
de twee gegraveerde [zijden] der andere
deur omdraaiende.

35. En hij graveerde ze met Cheru-
bim, en palmboomen, en opene bloe-

men; dewelke hij met goud overtoog,
gericht naar het uitgesnedene.

36. Daarna bouwde hij het binnenste
voorhof van drie rijen gebouwene stee-

nen, en eene rij cederen balken.

37. In het vierde jaar werd de grond
van het Huis des HEEREN gelegd, in

de maand Ziv;

38. En in het elfde jaar, in de maand
Bul, welke is de achtste maand, was
dit huis voltooid, naar alle zijne stuk-

ken en naar al zijn behooren. Alzoo
heeft hij zeven jaren daaraan gebouwd.

HET VII KAPITTEL.

Maar «aan zijn huis bouwde Salomo
dertien jaar; en hij voltooide zijn gan-

sche huis. a 1 Kon 9: 10,

2, Hij bouwde ook het huis des wouds
van Libanon, van honderd ellen in zijne

lengte, en vijftig ellen in zijne breedte,

en dertig ellen in zijne hoogte, op vier

rijen van coderen pilaren, en cederen
balken op de pilaren.

3. En het was bedekt met ceder van
boven op de ribben, die op vy f en veer-
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tig pilaren waren, vijftien in eene rij.

4. Er waren drie rijen van uitzichten,

dat het eene venster was over het an-

dere venster, in drie orden.
5. Ook waren alle de deuren en de

posten vierkantig van [eenerlei] uitzicht;

en venster was tegenover venster, in

drie orden.
6. Daarna maakte hij een voorhuis

van pilaren; vijftig ellen was zijne leng-

te, en dertig ellen zijne breedte; en
het voorhuis was tegenover die, en de

pilaren met de dikke balken tegenover
deze.

7. Ook maakte hij een voorhuis voor
den troon, alwaar hij richtte, tot een
voorhuis des gerichts, dat met ceder
bedekt was, van vloer tot vloer.

8. En [aan] zijn huis, alwaar hij woon-
de, was een ander voorhof, meer in-

waarts dan dat voorhuis, hetwelk aan
dit werk gelijk was. Ook maakte hij

voor de dochter van Pharaö, die Salo-

mo [tot vrouioe] genomen had, een huis,

aan dat voorhuis gelijk, a i Kon. 3: i.

9. Alle deze dingen waren van kos-

telijke steenen, naar de maten gehou-
wen, van binnen en van buiten met de
zaag gezaagd; en dat van den grondslag
tot aan de neutsteenen een palm breed;
en van buiten tot het groote voorhof.

10. Het was ook gegrondvest met
kostelijke steenen, groote steenen; mot
steenen van tien ellen, en steenen van
acht ellen.

11. En bovenop kostelijke steenen,
naar den winkelhaak gehouwen, en
cederen.

12. En het groote voorhof was ron-
dom van drie rijen gehouwen steenen,
met eene rij van cederen balken. Zoo
was het met het binnenste voorhof van
het Huis des HEEREN, en met het voor-
huis van dat huis.

13. En de koning Salomo zond henen,
en liet Hïram van Tyrus halen.

a 2 Kron. 2: 13.

14. Hij was de zoon eener weduw-
vrouwe, uit den stam van Naphthali,
en zijn vader was een man van Tyrus
geweest, een koperwerker, die «vervuld
was met wijsheid, en |met verstand, en
met wetenschap, om alle werk in het
koper te maken; deze kwam tot den
-koning Salomo, en maakte al zijn werk.

a Ex. 31 : 3.

15. Want hij vormde «twee koperen
pilaren; de hoogte van den éénen pilaar
was achttien ellen, en een draad van
twaalf ellen omving den anderen pilaar.

a 2 Kon. 25: 16, 17. Jer. 52: 21.

j
16. Hij maakte ook twee kapiteelen.

van gegoten koper, om op de hoofden
der pilaren te zetten; vijf ellen was de
hoogte van het ééne kapiteel, en vijf

ellen de hoogte van het andere kapiteel.

17. De netten waren van nettenwerk,
de bandekens van ketenwerk voor de
kapiteelen, die op het hoofd der pilaren
waren ; zeven waren voor het ééne ka-
piteel, en zeven voor het andere kapiteel,

18. Zoo maakte hij de pilaren, mits-
gaders twee rijen rondom over het ééne
net, om de kapiteelen, die boven het
hoofd der granaatappelen waren, te be-

dekken; alzoo deed hij ook aan het
andere kapiteel.

19 En de kapiteelen, dewelke waren
op het hoofd der pilaren, waren van
leliewerk in het voorhuis, van vier ellen.

20. De kapiteelen nu waren op de
twee pilaren, ja daarboven tegenover
den buik, dewelke was nevens het net;
en twee honderd granaatappelen waren
in rijen rondom, [ook] over het andere
kapiteel.

21. Daarna richtte hij de pilaren op
in het voorhuis des Tempels; en den
rechter pilaar opgericht hebbende, zoo
noemde hij zijnen naam Jachin, en den
linker pilaar opgericht hebbende, zoo
noemde hij zijnen naam Bóaz.

22. En op het hoofd der pilaren was
het leliewerk ; alzoo werd het werk der
pilaren voltooid.

23. Voorts maakte «hij de gegotene
zee; van tien ellen was zij van haren
éénen rand tot haren anderen rand,
rondom rond, en van vijf ellen in hare
hoogte, en een meetsnoer van dertig

ellen omving ze rondom.
a 2 Kron. 4 : 2. Jer. 52 : 20.

24. En onder haren rand waren knop-
pen, haar «rondom omsingelende, tien

in eene el, omringende die zee rondom;
twee rijen dezer knoppen waren in

hare gieting gegoten. a 2 Kron. 4 : 3.

25. Zij stond op twaalf runderen:
drie ziende naar het noorden, en drie

ziende naar het westen, en drie ziende
naar het zuiden, en drie ziende naar
het oosten; en de zee was boven op
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deze; en alle hunne achterdeelen wa-

ren binnenwaarts.

26. Hare dikte nu was eene hand

breed, en haar rand als het werk van

den rand eens bekers [of] eener lelie-

bloem. Zij hield twee duizend Bath.

27. Hij maakte ook tien koperen stel-

lingen; van vier ellen was de lengte

eener stelling, en van vier ellen hare

breedte, en van drie ellen hare hoogte.

28. En dit was het werk der stelling :

zij hadden lijsten, en de lijsten waren

tusschen kransen.

29. En op de lijsten, die tusschen de

kransen waren, waren leeuwen, run-

deren en Cherubim; en op de kransen

was een voet boven henen; en onder

de leeuwen en runderen aanhechtselen

van uitgerekt werk.

30. En ééne stelling had vier koperen

raderen, en koperen platen; en hare

vier hoeken hadden schouderen. Onder

het waschvat waren deze gegotene

schouderen ter zijde van ieders aan-

hechtsels.

31. En de mond daarvan was binnen

den krans, en daarboven van eene el,

en de mond hiervan was rond van

voetwerk van eene el en eene halve el
;

en op den mond daarvan waren ook

graveeringen, en de lijsten daarvan wa-

ren vierkantig, niet rond.

32. De vier raderen nu waren onder

de lijsten, en de assen der raderen aan

de stelling; en de hoogte van een rad

was eene el en eene halve el.

33. En het werk van die raderen was
als het werk van een wagenrad ;

hunne

assen, en hunne naven, en hunne ran-

den, en hunne spaken waren alle ge-

goten.

34. En er waren vier schouderen op

de vier hoeken eener stelling; hare

schouderen waren uit de stelling.

35. En op het hoofd eener stelling

was eene ronde hoogte van eene halve

el rondom; ook waren op het hoofd

der steUing hare houvasten, en hare

lijsten uit haar.

36. Hij sneed nu op de platen van

hare houvasten , en op hare lijsten,

Cherubim, leeuwen, en palmboomen,
naar elks ledige plaats, en aanhechtse-

len rondom.
37. Dezen gelijk maakte hij de tien

stellingen; eenerlei gieting, eenerlei

maat, eenerlei snede hadden zij alle.

38. «Hij maakte ook tien koperen
waschvaten. Één waschvat hield veer-

tig Bath; één waschvat was van vier

ellen; op elke stelling van die tien stel-

lingen was één waschvat. a2Kron. 4:6,

39. En hij zette vijf dier stellingen

aan de rechterzijde van het huis, en
vijf aan de linkerzijde van het huis;

maar de zee zette hij aan de rechter-

zijde van het huis, oostwaarts tegenover
het zuiden.

40. Daartoe maakte Hi'rom de wasch-
vaten, en de schoffelen, en de bespreng-

bekkens. En Hn-am voleindde al het

werk temaken, dat hij voor den koning
Salomo maakte voor het Huis des
HEEREN;

41. [Te weten] de twee pilaren, en
bollen der kapiteelen, die op het hoofd
der twee pilaren waren, en de twee
netten, om de twee bollen der kapi-

teelen te bedekken, die op het hoofd
der pilaren waren;

42. En de vier honderd granaatappe-

len tot de twee netten
;
[namelijk] twee

rijen van granaatappelen tot het ééne
net, om de twee bollen der kapiteelen

te bedekken, die boven op de pilaren

waren
;

43. Mitsgaders de tien stellingen, en
de tien waschvaten op de stellingen;

44. Daartoe de eenige zee, en de twaalf

runderen onder die zee;

45. De potten ook, en de schoffelen,

en de besprengbekkens, en alle deze

vaten, die Hiram voor den koning Sa-

lomo tot het Huis des HEEREN maakte;

[al] van gepolijst koper.

46. In de vlakte van den Jordaan

goot ze de koning, in dichte aarde, tus-

schen Süccoth en tusschen Zarthan.

47. En Salomo liet alle deze vaten

[ongewogen] vanwege de zeer groote

menigte; het gewicht. des kopers werd
niet onderzocht.

48. Ook maakte Salomo alle de vaten,

die voor het Huis des HEEREN waren:

het «gouden altaar, en de ^'gouden tafel,

op dewelke de toonbrooden waren;
a Ex. 30: 1. b Ex. 25: 23.

49. En de kandelaren, vijf aan dö

rechterhand, en vijf aan de linkerhand,

vóór de Aanspraakplaats, van gesloten
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goud; en de bloemen, en de lampen,
en de snuiters van goud;

50. Mitsgaders de schalen, en de gaf-

felen, en de sprengbekkens, en de rook-

schalen, en de wierookvaten, van ge-

sloten goud; daartoe de herren der
deuren van het binnenste huis, van het
Heilige der heiligen, [en] der deuren
van het huis des Tempels, van goud.

51. Alzoo werd al het werk volbracht,

dat de koning Salomo aan het Huis
des HEEEEN maakte. «Daarna bracht
Salomo de ^geheiligde dingen van zij-

nen vader David; het zilver, en het
goud, en de vaten leide hij onder de

schatten van het Huis des HEEREN.
a 2 Sam. 8 : 7, 11. 6 2 Kron. 5: 1.

HET VIII KAPITTEL.

loen vergaderde Salomo de oudsten
Israels, en alle de hoofden der stammen,
de oversten der vaderen, onder de kin-

deren Israels, tot den koning Salomo
te Jeruzalem, om de Arke des Verbonds
des HEEREN op te brengen &uit de
stad Davids, dewelke is Sion.

a 2 Kron. 5:2. ö 2 Sam. 5: 9; 6: 12, 17.

2. En alle mannen Israels verzamel-
den zich tot den koning Salomo, inde
maand E'thanim op het feest; die is de
zevende maand.

3. En alle de oudsten Israels kwamen
;

en de priesters namen de Arke op.

4. En zij brachten de Arke des HEE-
REN en de Tente der samenkomst op-

waarts, mitsgaders alle de heilige vaten,

die in de Tente waren ; en de priesters

en de Levieten brachten ze opwaarts.
5. De koning Salomo nu en de gan-

sche vergadering Israels, die bij hem
vergaderd waren, waren met hem vóór
de Arke, offerende schapen en runderen,
die vanwege de menigte niet konden
geteld noch gerekend worden.

6. Alzoo brachten de priesteren de
Arke des Verbonds des HEEREN tot

hare plaatse, tot de Aanspraakplaats
van het Huis, tot het Heilige der hei-

ligen, tot onder de vleugelen der Che-
rubim.

7. Want de Cherubim spreidden beide
vleugelen over de plaatse der Arke; en
de Cherubim overdekten de Arke en
hare handboomen van boven.

8. Daarna schoven zii de handboo-

men verder uit, dat de hoofden der
handboomen gezien werden uit het Hei-
ligdom vooraan de Aanspraakplaats,
maar buiten niet gezien werden; en zij

zijn aldaar tot op dezen dag.

9. Er was niets in de Arke, dan alleen

'de twee steenen tafelen, die Mozes bij

Hóreb- daarin gelegd had, «alsdeHEE-
RE [een verbond] maakte met de kin-

deren Israels, toen zij uit Egypteland
uitgetogen waren. « Ex. 34: 27.

10. En het geschiedde, als de priesters

uit het Heilige uitgingen, dat eene wolke
het Huis des HEEREN vervulde;

11. «En de priesteren konden niet
staan om te dienen, vanwege de wolke;
want de heerlijkheid des HEEREN had
het Huis des HEEREN vervuld.

a Ex. 40: 34, 35. 2 Kron. 7: 2.

12. Toen zeide Salomo: «De HEERE
heeft gezegd, dat Hij in donkerheid
zoude wonen. a Ex. 20: 21. Lev. 16: 2.

Deut. 4: 11; 5: 22. 2 Kron. 6: 1.

13. Ik heb immers een huis gebouwd,
U ter woonstede, eene vaste plaatse tot

uwe eeuwige woning.
14. Daarna wendde de koning zijn

aangezicht om, en zegende de gansche
gemeente Israels; en de gansche ge-

meente Israels stond.

15. En hij zeide: Geloofd zij de HEE-
RE de God Israels, die met zijnen mond
tot mijnen vader David gesproken heeft,

en heeft met zijne hand vervuld, zeg-

gende:
16. «Van dien dag af, dat Ik mijn

volk Israël uit Egypteland uitgevoerd
heb, heb Ik geene jstad verkoren uit

alle stammen Israels, om een huis te

bouwen, dat mijn naam daar zoude
wezen; maar Ik heb David verkoren,

dat hij over mijn volk Israël wezen
zoude. a 2 Sam. 7: 6. 2 Kron. 6: 5.

17. «Het was ook in het hart van
mijnen vader David, een huis den name
des HEEREN des Gods Israels te bouwen.
a 2 Sam. 7: 2. 1 Kron. 17: 1. 2 Kron. 6: 7.

18. Maar de HEERE zeide tot David,

mijnen vader: Dewijl dat in uw hart
geweest is mijnen name een huis te

bouwen, gij hebt welgedaan, dat het in

uw hart geweest is.

19. Evenwel gij zult dat huis niet

bouwen; maar uw zoon, die uit uwe
lendenen voortkomen zal, die zal mij-

nen name dat huis bouwen.
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20. Zoo heeft de HEERE bevestigd

zijn woord, dat Hij gesproken had;
want ik ben opgestaan in de plaatse

van mijnen vader David, en ik zit op
den troon van Israël, gelijk als de
HEERE gesproken heeft; en ik heb
een huis gebouwd den name des HEE-
REN, des Gods Israels.

•21. En ik heb daar eene plaatse be-

schikt voor de Arke, waarin het ver-

bond des HEEREN is, hetwelk Hij met
onze vaderen maakte, als Hij hen uit

Egs'pteland uitvoerde.

22. «En Salomo stond voor het altaar

des HEEREN, tegenover de gansche ge-

meente Israels, en breidde zijne han-
den uit naar den hemel;

a 2 Kron. G : 12.

23. En hij zeide : HEERE, God Isra-

els, er is geen God, gelijk Gij, boven
in den hemel, noch beneden op de
aarde, houdende het verbond en de
weldadigheid aan uwe knechten, die

voor uw aangezichte met hun gansche
hart wandelen.

24. Die uwen knecht, mijnen vader
David," gehouden hebt, wat Gij tot hem
gesproken hadt, want met uwen mond
liebt Gij gesproken, en met uwe hand
vervuld, gelijk het te dezen dage is.

25. En nu HEERE, God Israëfs, houd
uwen knecht, mijnen vader David, wat
Gij tot hem gesproken hebt, zeggende :

«Geen man zal u van voor mijn aan-
gezichte afgesneden worden, die op den
troon Israels zitte; alleenlijk zoo uwe
zonen hunnen weg bewaren, om te

wandelen voor mijn aangezichte, gelijk

als gij gewandeld hebt voor mijn aan-
gezichte. a 2 Sam. 7: 12, 16.

1 Kon. 2: 4. Ps. 132: 12.

26. Nu dan, o God Israels, laat toch
uw woord waar worden, hetwelk Gij

gesproken hebt tot uwen knecht, mij-

nen vader David.
27. «Maar waarlijk, zoude God op de

aarde wonen? Zie, de hemelen, ja de
hemel der hemelen zouden U niet *om-
vatten ; hoeveel te min dit huis, dat ik

gebouwd heb! « 2 Kron. 2: 6.

Jes. 66: 1. Jer. 23: 24. Hand. 7: 49.

28. Wend U nochtans tot het gebed

* Staten-overz.: begrijpen, in den zin van:
in zich bevatten. Dit wordt door omvatten
genoegzaam uitgedrulit.

uws knechts, en to't zijne smeeldnge,
o HEERE mijn God, om te hooren naar
het geroep en naar het gebed, dat uw
knecht heden voor uw aangezichte
bidt.

29. Dat uwe oogen open zyn, nacht
en dag, over dit huis, over deze plaat-

se, van dewelke Gij «gezegd hebt: Mijn
naam zal daar zijn; om te hooren naar
het gebed, hetwelk uw knecht bidden
zal in deze plaatse. a Deut. 12: 11.

30. Hoor dan naar de smeekinge van
uwen knecht, en van uw volk Israël,

die in deze plaatse zullen bidden ; en Gij,

hoor in de plaatse uwer woning, in den
hemel; ja hoor, en vergeef.

31. Wanneer iemand tegen zijnen

naaste zal gezondigd hebben, en hij

hem eenen eed des vloeks opgelegd zal

hebben, om zichzelven te vervloeken;
en de eed des vloeks voor uw altaar

in dit huis komen zal;

32. Hoor Gij dan in den hemel, en
doe, en richt uwe knechten, veroordee-
lende den ongerechtige, gevende zijnen

weg op zijn hoofd, en rechtvaardigende
den gerechtige, gevende hem naar zijne

gerechtigheid.

33. Wanneer uw volk Israël zal ge-

slagen worden voor het aangezicht des
vijands, omdat zij tegen U gezondigd
zullen hebben; en zich tot U bekeeren,
en uwen naam belijden, en tot U in

dit huis bidden en smeeken zullen;

34. Hoor Gij dan in den hemel, en
vergeef de zonde van uw volk Israël,

en breng hen weder in het land, dat
Gij hunnen vaderen gegeven hebt.

35. Als de hemel zal gesloten zijn,

dat er geen regen is, omdat zy tegen
U gezondigd zullen hebben; en zij in

deze plaatse bidden eu uwen naam be-

lijden, en van hunne zonden zich be-

keeren zullen, als Gij ze geplaagd zult

hebben;
36. Hoor Gij dan in den hemel, en

vergeef de zonde van uwe knechten,
en van uw volk Israël, als Gij hun zult

geleerd hebben den goeden weg, in den-
welken zij wandelen zullen; en geef
regen op uw land, dat Gij aan uw volk
tot eene erfenisse gegeven hebt.

37. Als er honger in het land wezen
zal, als er pest wezen zal, als er brand-
koren, honigdauw, sprinkhanen, kevers
wezen zullen, als zijn vijand in het
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land zijner poorten hem belegeren zal,

[of] eenige plage, [of] eenige krankheid
wezen zal;

38. Alle gebed, alle smeekinge, die

van eenig mensch, van al uw volk Is-

raël, geschieden zal; als zij erkennen,
een ieder de plage zijns harten, en [een

ieder] zijne handen in dit huis uitbrei-

den zal;

39. Hoor Gij dan in den hemel, de
vaste plaatse uwer woning, en vergeef,

€n doe, en geef een iegelijk naar alle

zijne wegen, gelijk Gij zijn hart kent;
want Gij alleen kent het hart.van alle

kinderen der menschen
;

40. Opdat zij U vreezen alle de dagen,
die zij leven zullen op het land, dat
Gij onzen vaderen gegeven hebt.

41. Zelfs ook aangaande den vreemde,
die van uw volk Israël niet zal zijn,

maar uit verren lande om uws naams
wille komen zal;

42. (Want zij zullen hooren van uwen
grooten naam, en van uwe sterke hand,
en van uwen uitgestrekten arm) ; als hij

komen, en bidden zal in dit huis;

43. Hoor Gij in den hemel, de vaste
plaatse uwer woning, en doe naar alles,

waarom die vreemde tot U roepen zal;

opdat alle volkeren der aarde uwen
naam kennen, om U te vreezen, gelijk

uw volk Israël, en om te weten, dat
uw naam genoemd wordt over dit huis,

hetwelk ik gebouwd heb.

44. Wanneer uw volk in den krijg

tegen zijnen vijand uittrekken zal door
den weg, dien Gij ze henen zenden zult,

en zullen tot den HEERE bidden naar
den weg dezer stad, die Gij verkoren
hebt, en naar dit huis, hetwelk ik uwen
name gebouwd heb;

45. Hoor dan in den hemel hun ge-

bed en hunne smeekinge, en voer hun
recht uit.

46. Wanneer zij gezondigd zullen heb-
ben tegen U «(want geen mensch is er,

die niet zondigt), en Gij tegen hen ver-

toornd zult zijn, en hen leveren zult

voor het aangezicht des vijands, dat de-

genen, die hen gevangen hebben, hen
gevankelijk wegvoeren in des vijands
land, dat verre of nabij is;

a 2 Kron. è: 36. Spr. 20: 9.

Pred. 7: 20. 1, Joh. 1: 8, 10.

47. En zij in het land, waar zij ge-

vankelijk weggevoerd zijn, weder aan
,

hun hart brengen zullen, dat zij zich
bekeeren, en tot U smeeken in het land
dergenen, die ze gevankelijk weggevoerd
hebben, zeggende: Wij hebben gezon-
digd, en verkeerdelijk gedaan, wij heb-
ben goddelooslijk gehandeld;

48. En zij zich tot U bekeeren, met
hun gansche hart en met hunne gan-
sche ziele, in hetland hunner vijanden,
die ze gevankelijk weggevoerd zullen
hebben; en tot Ü bidden zullen naar
den weg van hun land (hetwelk Gij

hunnen vaderen gegeven hebt), naar
deze stad, die Gij verkoren hebt, en naar
dit huis, dat ik uwen name gebouwd
heb;

49. Hoor dan in den hemel, de vaste
plaatse uwer woning, hun gebed en hun-
ne smeekinge, en voer hun recht uit;

50. En vergeef uwen volke, wat zij

tegen U gezondigd zullen hebben, en
alle hunne overtredingen, waarmede zij

tegen U zullen overtreden hebben; en
geef hun barmhartigheid voor het aan-
gezicht dergenen, die ze gevangen hou-
den, opdat zij zich hunner ontfermen

;

51. Want zij ziJn uw volk en uw erf-

deel, die Gij uitgevoerd hebt uit Egyp-
teland, uit het midden des ijzeren ovens;

52. Opdat uwe oogen open zijn tot
de smeekinge van uwen knecht, en tot
de smeekinge van uw volk Israël, om
naar hen te hooren, in al hun roepen
tot U;

58. Want Gij hebt ze U tot een erf-

deel afgezonderd, uit alle volkeren der
aarde; «gelijk als Gij gesproken hebt
door den dienst van Mozes, uwen knecht,
als Gij onze vaderen uit Egypte uitvoer-
det, Heere HEERE. « Ex. 19: 5.

Deut. 4: 20; 7: 6; 9: 26, 29; 14: 2.

54. Het geschiedde nu, als Salomo
voleind had dit gansche gebed en deze
smeekinge tot den HEERE te bidden,

[dat] hij van voor het altaar des HEB-
REN opstond, van het knielen op zijne

knieën, met zijne handen uitgebreid

naar den hemel;
55. Zoo stond hij, en zegende de gan-

sche gemeente Israels, zeggende met
luider stemme:

56. Geloofd zij de HEERE, die zijnen

volke Israël ruste gegeven heeft, naar
alles, wat Hij gespro.ken heeft! «Niet

een eenig woord is er gevallen van alle

zijne goede woorden, die Hij gesproken
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heeft door den dienst van Mozes, zijnen

knecht. a Joz. 21 : 45.

57. De HEERE onze God zij met ons,

gelijk als Hij geweest is met onze va-

deren; Hij verlate ons niet, en begeve

ons niet;

58. Neigende tot zich ons hart, om
in alle zijne wegen te wandelen, en om
te houden zijne geboden, en zijne inzet-

tingen, en zijne rechten, dewelke Hij on-

zen vaderen geboden heeft.

59. En dat deze mijne woorden, waar-

mede ik voor den HEERE gesmeekt heb,

mogen nabij zijn voor den HEERE onzen
God, dag en nacht; opdat Hij het recht

zijns knechts uitvoere, en het recht van
zijn volk Israël, eikoen dagelijks op zij-

nen dag;
60. Opdat alle volkeren der aarde we-

ten, «dat de HEERE die God is, niemand
meer; a Deut. 4:35, 39.

61. En ulieder hart volkomen zij met
den HEERE onzen God, om te wande-
len in zijne inzettingen, en zijne gebo-

den te houden, gelijk te dezen dage.

62. En de koning, en gansch Israël

met hem, offerden slachtofferen voor

het aangezichte des HEEREN.
63 En «Salomo offerde ten dankoffer,

dat hij den HEERE offerde, twee en

twintig duizend runderen, en honderd
en twintig duizend schapen. Alzoo heb-

ben zij het Huis des HEEREN ingewijd,

de koning en alle de kinderen Israels.

a 2 Kron. 7: 5, enz.

64. Ten zelven dage heiligde de ko-

ning het middelste des voorhofs, dat

voor het Huis des HEEREN was, om-
dat hij aldaar het brandoffer en het spijs-

offer bereid had, mitsgaders het vet der

dankofferen; want het koperen altaar,

dat voor het aangezichte des HEEREN
was, was «te klein, om de brandoffe-

ren, en de spijsofferen, en het vet der

dankofferen te bevatten, a 2 Kron. 7: 7.

65. Ten zelven tijde ook hield Salomo
het Feest, en gansch Israël met hem,
eene groote gemeente, van den ingang
af van Hamath tot de rivier van Egypte,

voor het aangezichte des HEEREN on-

zes Gods, zeven dagen en zeven dagen,

zijnde veertien dagen.
66. Op den achtsten dag liet hij het

volk gaan, en zij" zegenden den koning.

Daarna gingen zij naar hunne tenten,

blijde en goedsmoeds over al het goede,

dat de HEERE aan David, zijnen knecht^
en aan Israël, zijn volk, gedaan had.

HET IX KAPITTEL.

Het geschiedde nu, «als Salomo voleind
had te bouwen het Huis des HEEREN
en het huis des konings, ''en al de be-

geerte van Salomo, die hem gelust had
te maken; a 2 Kron. 7: 11. & 2 Kron. 7: 11.

2. Dat de HEERE ten anderen male
aan Salomo verscheen, «gelijk als Hij

hem in Gibeon verschenen was.
a 1 Kon. 3: 5.

3. En de HEERE zeide tot hem: Ik
heb uw gebed en uwe smeekinge ge-

hoord, die gij voor mijn aangezichte
smeekende gedaan hebt. Ik heb dat huis
geheiligd, hetwelk gij gebouwd hebt,,

«opdat ik mijnen naam aldaar tot in

eeuwigheid zette; en mijne oogen en
mijn hart zullen daar zijn te allen dage.

a Deut. 12: 11. i Kon. 8: 29.

4. En zoo gij voor mijn aangezichte
wandelen zult, gelijk als uw vader Da-
vid gewandeld heeft, met volkomenheid
des harten, en met oprechtigheid, om
te doen naar al wat Ik u geboden heb,

[en] mijne inzettingen en mijne rechten
houden zult;

5. Zoo zal Ik den troon uws konink-

rijks over Israël bevestigen in eeuwig-

heid ; «gelijk als Ik gesproken heb over
uwen vader David, zeggende: ^Geen
man zal u afgesneden worden van den
troon Israels. a 2 Sam. 7: 12, 16. 1 Kon.
6: .12. 1 Kron. 22: 10. Ps. 132: 12. b 1 Kon. 2: 4.

6. [Maar] «zoo gijlieden u ten eenen-

male afkeeren zult, gij en uwe kinderen,

van Mij na [te volgen], en niet houden
zult mijne geboden [en] mijne inzettin-

gen, die Ik voor uw aangezicht gege-

ven heb; maar henengaan, en andere
goden dienen, en u voor die nederbui-

gen zult; a 2 Sam. 7: 14. Ps. 89; 30, 31, enz.

7. Zoo zal ik Israël uitroeien van het

land, dat Ik hun gegeven heb, en dit

huis, hetwelk «Ik mijnen naam gehei-

ligd heb, zal Ik van mijn aangezichte

wegwerpen; ^en Israël zal tot 'een

spreekwoord en spotrede zijn onder allo

volkeren. a Jer. 7: 15. h Deut. 28: 37.

8. «En aangaande dit huis, [dat] ver-

heven zal geweest zijn, al wie daarvoor

zal voorbij gaan, zal zich ontzetten en

fluiten; men zal zeggen ^Waarom
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heeft de HEERE alzoo gedaan dezen

lande en dezen Huize? a 2 Kron. 7:2i.

b Deut. 29: 24. Jer. 22: 8.

9. En men zal zeggen : Omdat zij den

HEERE hunnen God verlaten hebben,

die hunne vaderen uit Egypteland uit-

gevoerd had, en hebben zich aan andere

goden [gehouden, en zich voor die ne-

dergebogen en die gediend ; daarom heeft

de HEERE al dit kwaad over hen ge-

bracht.

10. «En het geschiedde ten einde van
twintig jaren, in dewelke Salomo die

twee huizen gebouwd had, het Huis des

HEEREN en het huis des konings,
a 2 Kron. 8: 1.

11. {[Waartoe] Hiram, de koning van

Tyrus, Salomo van cederboomen, en

van denneboomen, en van goud, naar

al zijnen lust opgebracht had), dat als-

toen de koning Salomo aan Hiram twin-

tig steden gaf in het land van Galiléa.

12. En Hiram toog uit van Tyrus,

om de steden te bezien, die Salomo hem
gegeven had ; maar zij waren niet recht

in zijne oogen.

13. Daarom zeide hij: Wat zijn dat

voor steden, mijn broeder, die gij mij

gegeven hebt? Én hij noemde ze het

land Cabul, tot op dezen dag.

14. En Hiram had den koning gezon-

den honderd en twintig talenten gouds.

15. Dit is nu de oorzaak van den ban,

dien de koning Salomo deed opkomen,
om het Huis des HEEREN te bouwen,

en zijn huis, en Millo, en den muur van
Jeruzalem, mitsgaders Hazor, en Megid-

do, en Gézer.

16. [Want] Pharaö, de koning van
Egypte, was opgekomen, en had Gézer

ingenomen, en dat met vuur verbrand,

en de Kanaanieten, die in de stad woon-

den, gedood, en had haar aan zijne doch-

ter, de huisvrouwe van Salomo, tot een

geschenk gegeven.

17. Alzoo bouwde Salomo Gézer, en

het lage Béth-Hóron,
18. «En Baalath, en Thamor in de

woestijn, in dat land, a 2 Kron. S: 6, enz.

19. En alle de schatsteden, die Salo-

mo had, en de wagensteden, en de ste-

den der ruiteren, en wat de begeerte

van Salomo begeerde te bouwen, in Je-

ruzalem en op den Libanon, en in het

gansche land zijner heerschappij.

20. Aangaande al het volk, dat over-

gebleven was van de A'morieten, Hü-

thieten, Phérizieten, Hivieten, en Jé-

busieten, die niet waren van de kinde-

ren Israels

:

21. Hunne kinderen, die na hen in

het land overgebleven waren, die de

kinderen Israels niet hadden kunnen
verbannen, die heeft Salomo gebracht

op slaafsche lichting tot op dezen dag.

22. Doch van de kinderen Israels

«maakte Salomo geenen slaaf ; maar zij

waren krijgslieden, en zijne knechten,

en zijne vorsten, en zijne hoofdlieden,

en de oversten zijner wagenen en
zijner ruiteren. «Lev. 25: 39.

23. Deze waren de oversten der be-

stelden, die over het werk van Salomo
waren, vijf honderd en vijftig, die heer-

schappij hadden over het volk, dat in

het werk doende was.
24. Doch «de dochter van Pharaö

toog van de stad Davids op tot haar

huis, hetwelk hij voor haar gebouwd
had. Toen bouwde hij Millo.

a 2 Kron. 8 : 11.

25. En Salomo offerde driemaal des

jaars brandofferen en dankofferen, op

het altaar, dat hij den HEERE gebouwd
had, en rookte op dat, hetwelk voor

het aangezichte des HEEREN was, als

hij het Huis voltooid had.

26. De koning Salomo maakte ook

schepen te E'zeon Géber, dat bij E'loth

is aan den oever der Schelfzee, in het

land van E'dom.
27. En Hiram zond met die schepen

zijne knechten, scheepslieden, kenners

van de zee,
' met de knechten van

Salom.o.

28. En zij kwamen te O'phir, en haal-

den van daar aan goud vier honderd

en twintig talenten, en brachten het

tot den koning Salomo.

HET X KAPITTEL.

En toen de koningin van Schéba het

gerucht van Salomo hoorde, aangaande

den naam des HEEREN, kwam zij, om
hem met raadselen te verzoeken.

2. En «zij kwam te Jeruzalem, met

een zeer zwaar heir, met kemelen,

dragende specerijen, en zeer veel gouds,

en kostelijk gesteente; en zij kwam
tot Salomo, en sprak tot hem al wat

in haar hart was.
a 2 Kron. 9: 1. Matth. 12: 42. Luc. 11 : 31.
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3. En Salomo verklaarde haar alle

hare woorden
;
geen ding was er ver-

borgen voor den koning, dat hij haar
niet verklaarde.

.4. Als nu de koningin van Schéba
zag al de wijsheid van Salomo, en het

huis, hetwelk hij gebouwd had,

5. En de spijze zijner tafel, en het

zitten zijner knechten, enhet staan zij-

ner dienaren, en hunne kleedingen, en
zijne schenkers, en zijnen opgang, waar-
door hij henen opging in het Huis des

HEEREN, zoo was in haar geen geest

meer.
6. En zij zeide tot den koning : Het

woord is waarheid geweest, dat ik in

mijn land gehoord heb, van uwe zaken
en van uwe wijsheid.

7. En ik heb die woorden niet ge-

loofd, totdat ik gekomen ben, en mijne

oogen [dat] gezien hebben ; en zie, de

helft is mij niet aangezegd
;

gij hebt

met wijsheid, en goed, overtroffen het ge-

rucht, dat ik gehoord heb.

8. Welgelukzalig zijn uwe mannen,
welgelukzalig deze uwe knechten, die

gestadiglijk voor uw aangezicht staan,

die uwe wijsheid hooren !

9. Geloofd zij de HEERE uw God,

die behagen in u heeft gehad, om ii op

den troon Israels te zetten ! Omdat de

HEERE Israël in eeuwigheid bemint,

daarom heeft Hij u tot koning gesteld,

om recht en gerechtigheid te doen.

10. En zij gaf den koning honderd
en twintig talenten gouds, en zeer veel

specerijen, en kostelijk gesteente ; als

deze specerij, die de koningin van Schéba
den koning Salomo gaf, is er nooit meer
in menigte gekomen.

11. Voorts ook de schepen van Hi-

ram, die goud uit O'phir voerden, brach-

ten uit O'phir zeer veel Almüggimhout
en kostelijk gesteente.

12. «En de koning maakte van dit

Almüggimhout steunselen voor het

Huis des HEEREN, en voor het huis

des konings, mitsgaders harpen en lui-

ten voor de zangers. Het Almüggim
ho.ut was zoo niet gekomen noch ge-

zien geweest, tot op dezen dag.
a 2 Kron. 9 : 11.

13. En de koning Salomo gaf der ko-

ninginne van Schéba al haar behagen,
wat zij begeerde ; behalve dat hij haar
gaf naar het vermogen van den koning

Salomo. Zoo keerde zij en toog in haar
land, zij en hare knechten.

14. Het gewicht nu van het goud,
dat voor Salomo op één jaar inkwam,
was zes honderd zes en zestig talenten
gouds

;

15. Behalve dat van de kramers was,
en van den handel der *drogisten, en
van alle koningen van Arable, en van
de geweldigen deszelven lands.

16. Ook «maakte de koning Salomo
twee honderd rondassen van geslagen
goud

; zes honderd [Sikkelen] gouds liet

hij opwegen tot elke rondas
;

a 1 Kon. 14: 26.

17. Insgelijks drie honderd schilden
van geslagen goud ; drie pond gouds liet

hij opwegen tot elk schild. «En de ko-
ning leide ze in het huis des wouds
van Libanon. a i Kon. 7 : 2.

18. Nog «maakte de koning eenen
grooten elpenbeenen troon, en hij over-

tOOg dien met dicht goud. a 2 Kron. 9: 17.

19. Deze troon had zes trappen, en
het hoofd van den troon was van ach-

teren rond, en aan beide zijden waren
leuningen tot de zitplaats toe, en twee
leeuwen stonden bij die leuningen;

20. En twaalf leeuwen stonden daar op
de zes trappen aan beide zijden. Desge-
lijks is in geene koninkrijken gemaakt
geweest.

21. Ook waren alle drinkvaten van
den koning Salomo van goud, en alle

vaten van het huis des wouds van Li-

banon waren van gesloten goud; geen
zilver was er aan; [want] het werd in

de dagen van Salomo niet voor eenig

ding geacht.

22. Want de koning had in zee sche-

pen van Tharsis, met de schepen van
Hiram. Deze schepen van Tharsis kwa-
men in, éénmaal in drie jaren, brengen-

de goud, en zilver, elpenbeen, en apen,

en pauwen.
23. Alzoo werd de koning Salomo

grooter dan alle koningen der aarde,

«in rijkdom en in wijsheid.
a 1 Kon. 3: 12, 13.

24. En de gansche aarde zocht het

aangezicht Salomo's, om zijne wijsheid te

hooren, die God inzyn hart gegeven had.

» Staten-overz.: kruideniers, in den zin van;

handelaars in allerlei kruiden
;
personen, die

men thans drogisten noemt.
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25. En zij brachten een ieder zijn

geschenk: zilveren vaten, en gouden
vaten, en kleederen, en *wapentuig,

en specerijen, paarden, en muilezelen;

elk ding van jaar tot jaar,

26. «Daartoe vergaderde Salomo wa-
genen en ruiteren, en hij had duizend

en vier honderd v\ragenen, en twaalf

duizend ruiteren ; en leide ze in de wa-

gensteden, en bij den koning in Jeru-

zalem, a iKon. 4: 26. 2 Kron. 1: 14; 9: 25.

27. En «de koning maakte het zilver

in Jeruzalem te zijn als steenen, en

de cederen maakte hij te zijn als de

wilde vijgeboomen, die in de laagte zijn,

in menigte. a 2 Kron. ]: 15; 9: 27.

28. En het «uitbrengen der paarden

was hetgene Salomo uit Egj^pte had;

en aangaande het linnen garen, Me
kooplieden des konings namen het lin-

nen garen voor den prijs.

a 2 Kron. 9: 28. ö 2 Kron. 1: 16.

29. En een wagen kwam op, en ging

uit van Egypte, voor zes honderd [Sik-

kelen] zilvers, en een paard voor hon-

derd en vijftig; en alzoo voerden zij

{die] uit door hunne hand voor alle ko-

ningen der Héthieten, en voor de ko-

ningen van Syrië.

HET XI KAPITTEL.

Jcjn de koning Salomo had «vele vreem-
de vrouwen lief, en dat benevens de

dochter van Pharaö : Móabietische, A'm-
monietische, Édomietische, Sidónische,

Héthietische; « Deut. 17: 17.

2. Van die volken, waarvan de HEE-
RE gezegd had tot de kinderen Israels :

«Gij lieden zult tot hen niet ingaan, en
zij zullen tot u niet inkomen; zij zou-

den zekerlijk uw hart achter hunne go-

den neigen ; aan deze hing Salomo met
liefde. a Ex. 34 : 16. Deut. 7 : 3.

3. En hij had zeven honderd vrou-

wen, vorstinnen, en drie honderd bij wij-

ven; en zijne vrouwen neigden zijn hart.

4. Want het geschiedde in den tijd

van Salomo's ouderdom, [dat] zijne vrou-

wen zijn hart achter andere goden neig-

den ; dat zijn hart niet volkomen met
den HEERE zijnen God was, gelyk het
hart van zijnen vader David.

* Staten-overz.: harnasch, dat destijds be-
duidde: een stel van alles wat tot de bewape-
ning van eenen krijgsman beboort.

5. Want Salomo wandelde «Asthó-
reth, den god der Sidóniërs, na, en
Milcom, het verfoeisel der A'mmonie-
ten. a Eicht. 2: 13. 2 Kon. 23: 13.

6. Alzoo deed Salomo wat kwaad was
in de oogen des HEEREN ; en volhardde
niet den HEERE te volgen, gelijk zijn

vader David.
7. «Toen bouwde Salomo eene hoogte

voor Camos, het verfoeisel der Moa-
bieten, op den berg, die voor Jeruzalem
is, en voor Mólech, het verfoeisel der
kinderen A'mmons. a 2 Kon. 23: 13.

8. En alzoo deed hij voor alle zijne

vreemde vrouwen, die haren goden rook-

ten en offerden.

9. Daarom vertoornde zich de HEERE
tegen Salomo, omdat hij zijn hart ge-

neigd had van den HEERE den God
Israels, «die hem twee maal versche-
nen was; a 1 Kon. 3: 5; 9: 2.

10. «En hem van deze zaak geboden
had, dat hij andere goden niet zoude
nawandelen; doch hij hield niet, wat
de HEERE geboden had.

a 1 Kon. 6: 12.

11. Daarom zeide de HEERE tot Sa-

lomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat
gij niet hebt gehouden mijn verbond
en mijne inzettingen, die Ik u geboden
heb; «Ik zal gewisselijk dit koninkrijk

vanu scheuren, en datzelve uwen knecht
geven. a l Kon. 12: 15.

12. In uwen dagen nochtans zal Ik
dat niet doen, om uws vaders Davids
wille; van de hand uws zoons zal Ik
het scheuren.

13. Doch Ik zal het geheele konink-
rijk niet afscheuren; éénen stam zal

Ik uwen zoon geven; om mijns knechts
Davids wille, en om Jeruzalems wille,

dat Ik verkoren heb.

14. Zoo verwekte de HEERE Saloma
eenen tegenpartijder, Hadad, den E'do-

miet; hij was van des konings zaad in

E'dom.
15. Want het was geschied, als David

in E'dom was, toen Jóab, de krijgsover-

ste, optoog om de verslagenen te be-

graven, dat hij al wat mannelijk waa
in E'dom sloeg.

a 2 Sam. 8: 14. 1 Kron. 18: 12, 13.

16. (Want Jóab bleef aldaar zes maan-
den, met het gansche Israël, totdat hij

al wat mannelijk was in E'dom uitge-

roeid had.)
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17. Doch Hadad was ontvloden, hij

en [eenige] E'domietische mannen uit

zijns vaders knechten met hem, om in

Egypte te komen. Hadad nu was een

klein jongsken.

18. En zij maakten zich op van Mi-

dian, en kwamen te Paran; en namen
met zich mannen van Paran, en kwa-
men in Egypte, totPharaö, den koning

van Egypte ; die hem een huis gaf, en hem
voeding toezeide, en hem een land gaf.

19. En Hadad vond groote genade in

de oogen van Pharaö, zoodat hij hem
tot eene vrouwe gaf de zuster zijner

huisvrouwe, de zuster van Thachpenes,
de koningin.

20. En de zuster van Thachpenes
baarde hem zijnen zoon Genübath, den-

welken Thachpenes optoog in Pharaö's

huis; zoodat Genübath in Pharaö's

huis was, onder Pharaö's zonen.

21. Toen nu Hadad in Egypte hoorde,

dat David met zijne vaderen ontslapen,

en dat Jóab, de krijgsoverste, dood was,

zeide Hadad tot Pharaö: Laat mij gaan,

dat ik in mijn land trekke.

22. Doch Pharaö zeide tot hem : Maar
wat ontbreekt u bij mij, dat, zie, gij in

uw land zoekt te trekken? En hij zeide:

Niets, maar laat mij evenwel gaan.

23. aOok verwekte hem God eenen
wederpartij der, Rézon, den zoon van
E'ljada, die gevloden was van zijnen

heere Hadad-E'zer, den koning van
ZÓba; a 1 Sam. 8: 3; 10: 18.

24. Tegen welken hij ook mannen
vergaderd had, en werd overste eener

bende, «als David die doodde; en ge-

trokken zijnde naar Damascus, woonden
zij aldaar, en regeerden in Damascus.

a 2 Sam. 8: 3.

25. En hij was Israels tegenpartijder

alle de dagen van Salomo, en dat be-

nevens het kwaad, dat Hadad [deed]
;

want hij had eenen afkeer van Israël,

en hij regeerde over Syrië.

26. Daartoe «Jeróbeam, de zoon van
Nébat, een E'phrathiet van Zeréda, Sa-

lorao's knecht (wiens moeders naam
was Zerüa, eene weduwvrouwe), hief

ook de hand op tegen den koning.
a 2 Kron. 13: 6.

27. Dit is nu de zaak, waarom hij de
hand tegen den koning ophief. Salomo
bouwde MiTlo, [en] sloot debreuke der
stad van zijnen vader David toe.

28. En de man Jeróbeam was een
dapper held. Toen Salomo dezen jonge-
ling zag, dat hij arbeidzaam was, zoo
stelde hij hem over al den last van het
huis Jozefs.

29. Het geschiedde nu te dien tijde,

als Jeróbeam uit Jeruzalem uitging, dat
de profeet Ahia, de Siloniet, hem op
den weg vond, en hij zich een nieuw
kleed aangedaan had, en zij beiden
alleen op het veld waren

;

30. Zoo vatte Ahia dat nieuwe kleed,
dat aan.hem was, en scheurde het in

twaalf stukken.
31. En hij zeide tot Jeróbeam : Neem

u tien stukken; want alzoo zegt de
HEERE de God Israels: «Zie, Ik zal

het koninkrijk van de hand van Salomo
scheuren, en u tien stammen geven;

a 1 Sam. 15: 28.

32. Maar éénen stam zal hij hebben,
om mijns knechts Davids wille, en om
Jeruzalems wille, de stad, die Ik ver-

koren heb uit alle stammen Israels;

33. Daarom dat zij Mij verlaten, en
zich nedergebogen hebben voor Asthó-
reth, den god der Sidóniërs, Camos, den
god der Móabieten, en Milchom, den god
der kinderen A'mmons; en niet gewan-
deld hebben in mijne wegen, om te doen
wat recht is in mijne oogen, te weten
mijne inzettingen en mijne rechten, ge-

lijk zijn vader David.
34. Doch niets van dit koninkrijk zal

Ik uit zijne hand nemen; maar Ik stel

hem tot eenen vorst alle de dagen zijns

levens, om mijns knechts Davids wille,

dien Ik verkoren heb, die mijne gebo-
den en mijne inzettingen gehouden
heeft.

35. Maar uit de hand zijns zoons zal

Ik het koninkrijk nemen ; en Ik zal u
daarvan tien stammen geven.

36. En zijnen zoon zal Ik éénen stam
geven; <^opdat mijn knecht David altijd

eene lamp voor mijn aangezichte hebbe
in Jeruzalem, de stad, die Ik mij ver-

koren heb, om mijnen naam daar te

stellen. alKon. 15: 4.Ps.l32: 17.

37. Zoo zal Ik u nemen, en gij zult

regeeren over al wat uwe ziele zal be-

geeren; en gij zult koning zijn over
Israël.

38. En het zal geschieden, zoo gij

hooren zult al wat Ik u zal gebieden,

en in mijne wegen zult wandelen, en
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doen wat recht in mijne oogen is, hou-
dende mijne inzettingen en mijne ge-

l)oden, gelijk als mijn knecht David ge-

daan heeft; dat Ik met u zal zijn, en
u een bestendig huis bouwen, gelijk als

Ik David gebouwd heb, en zal u Israël

geven.
39. En Ik zal om dier zake wille het

zaad Davids verootmoedigen ; nochtans
niet altijd.

40. Daarom zocht Salomo Jeróbeam
te dooden ; maar Jeróbeam maakte zich

op, en vlood in Egypte, totSisak, den
koning van Egypte, en was in Egypte,
totdat Salomo stierf.

41. Het «overige nu der geschiede-

nissen van Salomo, en al wat hij ge-

daan heeft, en zijne wijsheid, is dat niet

geschreven in het Boek der geschiede-

nissen van Salomo? a 2 Kron. 9: 29.

42. De tijd nu, dien Salomo te Jeru-

zalem over het gansche Israël regeerde,

«was veertig jaar. a 2 Kron. 9: 30.

43. Daarna ontsliep Salomo met zijne

vaderen, en werd begraven in de stad

van zijnen vader David ; en Rehabeam,
zijn zoon, werd koning in zijne plaats.

HET XII KAPITTEL.

jin Rehabeam «toog naar Sichem, want
het gansche Israël was te Sichem ge-

komen, om hem koning te maken.
a 2 Kron. 10 : 1.

2. Het geschiedde nu, als Jeróbeam,
de zoon van Nébat, [dit] hoorde, «daar
hij nog in Egypte was (want liij was
van het aangezicht van den koning
Salomo gevloden; en Jeróbeam woonde
in Egypte), a 1 Kon. 11 : 40.

o. Dat zij henenzonden en lieten hem
roepen; en Jeróbeam en de gansche
gemeente Israels kwamen, en spraken
tot Rehabeam, zeggende:

4. aüw vader heeft ons juk hard ge-

maakt; gij dan nu, maak uws vaders
harden dienst, en zijn zwaar juk, dat
hij ons opgelegd heeft, lichter, en wij

nullen u dienen. a 2 Kron. 10 .- 4.

5. En hij zeide tot hen: Gaat henen
tot aan den derden dag; komt dan
weder tot mij. En het volk ging henen.

6. En de koning Rehabeam hield raad
met de oudsten, die gestaan hadden
voor het aangezicht van zijnen vader
Salomo , als hij leefde, zeggende : Hoe

raadt gijlieden, dat men dezen volke
antwoorden zal ?

7. En zij spraken tot hem, zeggende:
Indien gij heden dezes volks knecht
wezen zult, en hen dienen, en hun
antwoorden, en tot hen goede woorden
spreken zult, zoo zullen zij te allen dage
uwe knechten zijn.

8. Maar hij verliet den raad der oud-
sten, dien zij hem geraden hadden; en
hij hield raad met de jongelingen, die
met hem opgewassen waren, die voor
zijn aangezicht stonden.

9. En hij zeide tot hen: Wat raadt
gijlieden, dat wij dezen volke antwoor-
den zullen, die tot mij gesproken heb-
ben, zeggende: Maak het juk, dat uw
vader ons opgelegd heeft, lichter?

. 10. En de jongelingen, die met hem
opgewassen waren, spraken tot hem,
zeggende: Alzoo zult gij zeggen tot dat
volk, die tot u gesproken hebben, zeg-

gende: Uw vader heeft ons juk zwaar
gemaakt, maar maak gij het over ons
lichter; alzoo. zult gij tot hen spreken :

Mijn kleinste [vinger] zal dikker zijn

dan mijns vaders lendenen.
11. Indien nu mijn vader een zwaar

juk op u heeft doen laden, zoo zal ik

boven uw juk nog daartoe doen; myn
vader heeft u met geeselen gekastijd,

maar ik zal u met schorpioenen kastij-

den.

12. Zoo kwam Jeróbeam en het gan-
sche volk tot Rehabeam op den derden
dag, gelijk als de koning gesproken
had, zeggende: Komt weder tot mij op
den derden dag.

13. En de koning antwoordde het
volk hardelijk ; want hij verliet den raad
der oudsten, dien zij hem geraden had-
den.

14. En hij sprak tot hen naar den
raad der jongelingen, zeggende: Mijn
vader heeft uw juk zwaar gemaakt,
maar ik zal boven uw juk nog daartoe
doen; mijn vader heeft u met geeselen
gekastijd, maar ik zal u met schorpi-

oenen kastijden.

15. Alzoo hoorde de koning naar het
volk niet; want deze omwending was
van den HEERE, opdat Hij zijn woord
bevestigde, hetwelk de HEERE door
den dienst van Ahia, den Siloniet, «ge-

sproken had tot Jeróbeam, den zoon
van Nébat. a 1 Kon. 11:11,31.
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16. Toen gansch Israël zag, dat de
koning naar hen niet hoorde, zoo gaf
het volk den koning weder antwoord,
zeggende: «Wat deel hebben wij aan
David? ja geene erve [hebben wij] aan
den zoon van I'saï. Naar uwe tenten,
o Israël! voorzie nu uw huis, o David!
Zuo ging Israël naar zijne tenten.

a 2 Sam. 20 : 1.

17. Doch aangaande de kinderen Is-

raels, die in de steden van Juda woon-
den, over die regeerde Rehabeam ook.

18. Toen zond de koning Rehabeam
«Adóram, die over de schatting was;
en het gansche Israël steenigde hem
met steenen, dat hij stierf; maar de
koning Rehabeam verkloekte zich, om
op eenen wagen te klimmen, dat hij

naar Jeruzalem vluchtte.
a 1 Kon. 4: 6; 5: 14.

19. «Alzoo vielen de Israëlieten van
het huis Davids af, tot op dezen dag.

a 2 Kon. 17 : 21.

20. En het geschiedde, als gansch
Israël hoorde, dat Jeróbëam wederge-
komen was, dat zij henen zonden, en
hem in de vergadering riepen, en hem
over gansch Israël koning maakten.
Niemand volgde het huis Davids, dan
de stam van Juda alleen.

21. Toen «nu Rehabeam te Jeruzalem
gekomen was, vergaderde hij het gan-
sche huis van Juda en den stam van
Benjamin, honderd en tachtig duizend
uitgelezenen, geoefend ten oorlog, om
tegen het huis Israels te strijden, opdat
hij het koninkrijk weder aan Rehabeam,
den zoon van Salomo, bracht.

a 2 Kron. 11: 1.

22 «Doch het woord Gods geschiedde
tot Semaja, den man Gods, zeggende:

a 2 Kron. 11 : 2.

23. Zeg tot Rehabeam, den zoon van
Salomo, den koning van Juda, en tot

het gansche huis van Juda, en Benja-
min, en het overige des volks, zeggende :

24. Zoo zegt de HEERE : Gij zult niet

optrekken noch strijden tegen uwe
broederen, de kinderen Israels; een
ieder keere weder tot zijn huis; want
deze zaak is van Mij geschied. En zij

hoorden het woord des HEEREN, en
keerden weder, om weg te trekken naar
het woord des HEEREN.

25. Jeróbeam nu bouwde Sichem op
het geb&rgte van Ephraïm, en woonde

daarin, en toog van daar uit, en bouwde
''PenÜël. a Gen. 32:30.

26. En Jeróbeam zeide in zijn hart:
Nu zal het koninkrijk weder tot het
huis Davids keeren.

27. Zoo dit volk opgaan zal om offeran-
den te doen in het Huis des HEEREN
te Jeruzalem, zoo zal het hart dezes
volks tot hunnen heere, tot Rehabeam,
den koning van Juda, wederkeeren

; ja
zij zullen mij dooden, en tot Rehabeam,
den koning van Juda, wederkeeren,

28. Daarom hield de koning eenen
raad, en «maakte twee gouden kalve-
ren; en hij zeide tot hen: Het is ulie-

den te veel om op te gaan naar Jeru-
zalem. ^Zie uwe goden, o Israël, dieu
uit Egypteland opgebracht hebben.

a 2 Kon. 17 : IG. b Ex. 32 : 8.

29. En hij zette het ééne te Bethel,
en het andere stelde hij te Dan.

30. En deze zake werd tot zonde;
want het volk ging henen voor het ééne,.

tot Dan toe.

31. Hij maakte ook een huis der
hoogten; «en maakte priesteren van
de geringsten des volks, die niet waren
uit de zonen van Levi, a Num. 3 : lo.

1 Kon. 13; 33. 2 Kon. 17: 32. 2 Kron. 11:15.

32. En Jeróbeam maakte een feest
in de achtste maand, op den vijftien-

den dag der maand, gelijk het feest
dat in Juda was, en offerde op het al-

taar; van gelijken deed hij te Bethel,
offerende den kalveren, die hij gemaakt
had; hij stelde ook te Bethel priesteren
van de hoogten, die hij gemaakt had.

33. En hij offerde op het altaar, dat
hij te Bethel gemaakt had, op den vijf-

tienden dag der achtste maand, der
maand, dewelke hij uit zijn hart ver-

zonnen had; zoo maakte hij den kin-
deren Israels een feest, en offerde op
dat altaar, rookende.

HET XIII KAPITTEL.

Ejn zie, een man Gods kwam uit Juda,
door het woord des HEEREN, te Bethel

;

en Jeróbeam stond bij het altaar, om
te rooken.

2. En hij riep tegen het altaar, door
het woord des HEEREN, en zeide : Al-

taar, altaar, zoo zegt de HEERE : aZie,

een zoon zal den huize Davids geboren
worden, wiens naam zal zijn Josia; die
zal op u offeren de priesters der hoog-
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ten, die op u rooken, en men zal men-
j

schenbeenderen op u verbranden.
a 2 Kon. 23: 15, 16, 17, enz.

3. En hij gaf ten zelven dage een
wonderteeken, zeggende: Dit is dat

wonderteeken, waarvan de HEERE ge-

sproken heeft: zie, het altaar zal van-

een gescheurd, en de asch, die daarop
is, afgestort vp-orden.

4. Het geschiedde nu, als de koning
het v/oord van den man Gods hoorde,

hetwelk hij tegen het altaar te Bethel

geroepen had, dat Jeróbeam zijne hand
van op het altaar uitstrekte, zeggende :

Grijpt hem! Maar zijne hand, die hij

tegen hem uitgestrekt had, verdorde,

dat hij ze niet weder tot zich trekken

kon.
5. En het altaar werd vaneen ge-

scheurd, en de asch van het altaar af-

gestort, naar dat wonderteeken, dat de

man Gods gegeven had, door het woord
des HEEREN.

6. Toen antwoordde de koning, en

zeide tot den man Gods: «Aanbid toch

het aangezichte des HEEREN uws Gods
ernstelijk, en bid voor mij, dat mijne
hand weder tot mij kome. Toen bad
de man Gods het aangezichte des HEE-
REN ernstelijk ; en de hand des konings
kwam weder tot hem, en werd gelijk

tevoren. a Ex. 8: 8; 9: 28;

10: 17. Num. 21: 7. Hand. 8: 24.

7. En de koning sprak tot den man
Gods: Kom met mij naar huis, en
sterk [u], en ik zal u een geschenk ge-

ven.
8. Maar de man Gods zeide tot den

koning: «Al gaaft gij mij de helft van
uw huis zoo zoude ik niet met u gaan,
en ik zoude in deze plaats geen brood
eten noch water drinken,

a Num. 22: 18.

9. Want zoo heeft mij de HEERE
geboden door zijn woord, zeggende: Gij

zult geen brood eten noch water drin-

ken; en gij zult niet wederl^eeren door
den weg, dien gij gegaan zijt.

10. En hij ging door eenen anderen
weg, en keerde niet weder door den
weg, door welken hij te Bethel geko-
men was.

11. Een oud profeet nu woonde te

Bethel; en zijn zoon kwam, en vertelde
hem al het werk, dat de man Gods te

4ieri dage in Bethel gedaan had, met

de woorden, die hij tot den koning ge-

sproken had; deze vertelden zij ook
hunnen vader.

12. En hun vader sprak tot hen : Wat
weg is hij getogen? En zijne zonen had-

den den weg gezien, welken de man
Gods was getogen, die uit Juda geko-

men was.
13. Toen zeide hij tot zijne zonen:

Zadelt mij den ezel. En zij zadelden hem
den ezel, en hij reed daarop.

14. En hij toog den man Gods na,

en vond hem, zittende onder eenen eik.

En hij zeide tot hem: Zijt gij de man
Gods, die uit Juda gekomen zijt? En
hij zeide: Ik ben het.

15. Toen zeide hij tot hem : Kom met
mij naar huis, en eet brood.

16. Doch hij zeide: Ik kan niet met
u wederkeeren, noch met u inkomen;
ik zal ook geen brood eten noch met
u water drinken in deze plaats.

17. Want een woord is tot mij [ge-

schied] door het woord des HEEREN:
Gij zult aldaar noch brood eten, noch
water drinken; gij zult niet wederkee-
ren, gaande door den weg, door den-

welken gij gegaan zijt.

18. En hij zeide tot hem: «Ik ben
'ook een profeet, gelijk gij ; en een engel
heeft tot mij gesproken door het woord
des HEEREN, zeggende: Breng hem
weder met u in uw huis, dat hij brood
ete en water drinke. [Doch] hij loog hem.

a Gal. 1; 8.

19. En hij keerde met hem wederom,
en at brood in zijn huis en dronk wa-
ter.

20. En het -geschiedde, als zij aan de
tafel zaten,^ dat het woord des HEE-
REN geschiedde tot den profeet, die

hem had doen wederkeeren.
21. En hij riep tot den man Gods,

die uit Juda gekomen was, zeggende:
Zoo zegt de HEERE: Daarom, dat gij

den mond des HEEREN zijt wederspan-
nig geweest, en niet gehouden hebt het

gebod, dat u de HEERE uw God gebo-

den had;
22. Maar zijt wedergekeerd, en hebt

brood gegeten en water gedronken ter

plaatse, waarvan Hij tot u gesproken
had : Gij zult geen brood eten noch wa-
ter drinken; zoo zal uw dood lichaam
in uwer vaderen graf niet komen.

23. En het geschiedde, nadat hij brood
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gegeten en nadat hij gedronken had,

dat hij voor hem den ezel zadelde, [te

weten voor] den profeet, dien hij had
doen wederkeeren.

24. Zoo toog hij henen, «en een leeuw
vond hem op den weg, en doodde hem;
en zijn dood lichaam lag geworpen op
den weg, en de ezel stond daarbij, ook
stond de leeuw bij het doode lichaam.

a 1 Kon. 20: 36.

25. En zie, er gingen lieden voorbij,

en zagen het doode lichaam geworpen
op den weg, en den leeuw staande bij

het doode lichaam ; en zij kwamen en
zeiden het in de stad, waarin de oude
profeet woonde.

26. Als de profeet, die hem van den
weg had doen wederkeeren, [dit] hoor-

de, zoo zeide hij : Het is de man Gods,

die den mond des HEEREN wederspan-
nig is geweest; daarom heeft de HEE-
RE hem aan den leeuw overgegeven,
die hem gebroken en hem gedood heeft,

naar het woord des HEEREN, dat Hij

tot hem gesproken had.

27. Voorts sprak hij tot zijne zonen,

zeggende: Zadelt mij den ezel. En zij

zadelden [hem].

28. Toen toog hij henen, en vond zijn

dood lichaam geworpen op den weg,
en den ezel, en den leeuw, staande bij

het doode lichaam. De leeuw had het

doode lichaam niet gegeten, en den ezel

niet gebroken.
29. Toen nam de profeet het doode

lichaam van den man Gods op, en leide

dat op den ezel, en voerde dat weder-
om. Zoo kwam de oude profeet in de
stad, om rouw te bedrijven en hem te

begraven.
30. En hij leide zijn dood lichaam in

zijn graf; en zij maakten over hem eene
weeklage: Ach, mijn broeder!

31. Het geschiedde nu, nadat hij hem
begraven had, dat hij sprak tot zijne

zonen, zeggende: Als ik zal gestorven
zijn, zoo begraaft mij in dat graf, waar
de man Gods in begraven is, [en] legt

mijne beenderen bij zijne beenderen.
32. Want de zaak zal gewisselijk ge-

schieden, «die hij door het woord des

HEEREN uitgeroepen heeft tegen het
altaar, dat te Bethel is, en tegen alle

de huizen der hoogten, die in de steden
van Samarïa zijn. a 2 Kon. 23: 16.

33. Na deze geschiedenis keerde zich

Jeróbeam niet van zijnen boezen weg;
amaar maakte wederom priesters der
hoogten van de geringsten des volks:
wie wilde, diens hand vulde hij, en [die]

werd een van de priesters der hoogten.
a 1 Kon. 12: 31, 32.

34. En hij werd in deze zake den
huize Jeróbeams tot zonde, om [dat] te

doen afsnijden en te verdelgen van den
aardbodem.

HET XIV KAPITTEL.

Te dien zelven tijde was Abia, de zoon
van Jeróbeam, krank.

2. En Jeróbeam zeide tot zijne huis-

vrouwe : Maak u nu op, en verkleed u,

dat men niet merke, dat gij Jeróbeams
huisvrouwe zijt, en ga henen naar Silo

;

zie, daar is de profeet Ahia, «die van
mij gesproken heeft, dat ik koning
zoude zijn over dit volk.

a 1 Kon. 11: 31.
"~-

3. En neem in uwe hand tien broe-

den, en koeken, en eene kruik honig,

en ga tot hem ; hij zal u te kennen
geven, wat dezen jongen geschieden
zal.

4. En Jeróbeams huisvrouwe deed
alzoo, en maakte zich op, en ging naar
Silo, en kwam in het huis van Ahia.
Ahia nu kon niet zien, want zijne oogen
stonden stijf vanwege zijnen ouder-

dom.
5. Maar de HEERE zeide tot Ahia:

Zie, Jeróbeams huisvrouwe komt, om
eene zake van u te vragen, aangaande
haren zoon, want hij is krank. Zoo en
zoo zult gij tot haar spreken; en het

zal zijn, als zij inkomt, dat zij zich

vreemd aanstellen zal.

6. En het geschiedde, als Ahia het
geruisch harer voeten hoorde, toen zij

ter deure inkwam, dat hij zeide: Kom
in, gij huisvrouwe van Jeróbeam, waar-
om stelt gij u dus vreemd aan ? Want
ik ben tot u gezonden met eene harde
[boodschap].

7. Ga henen, zeg Jeróbeam: Zoo zegt

de HEERE de God Israels: «Daarom
dat Ik u verheven heb uit het midden
des volks, en u tot eenen voorganger
over mijn volk Israël gesteld heb;

a 1 Kon. 12: 15.

8. En het koninkrijk van den huize
Davids gescheurd, en dat u gegeven
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heb; en gij niet geweest zijt, gelijk mijn
knecht David, die mijne geboden hield,

en die Mij met zijn gansche hart navolgde,
om te doen alleen wat recht is in mijne
oogen

;

9. Maar kwaad gedaan hebt, doende
des meer dan allen, die vóór u geweest
zyn, en henengegaan zyt, en hebt ii

andere goden en gegotene beelden ge-

maakt, om Mij tot toorn te verwekken,
en hebt Mij achter uwen rug geworpen :

10. Daarom, «zie. Ik zal kwaad over
het huis van Jeróbeara brengen, en van
Joróbeam uitroeien, ^die aan den wand
watert, den beslotene en verlatene in

Israël; en Ik zal de nakomelingen van
het huis van Jeróbeam wegdoen, ge-

lijk de drek weggedaan wordt, totdat

het ganschelijk vergaan zij.

a 1 Kon. 15: 29. h 1 Sain. 25: 22, 34.

1 Kon. 16: 11; 21: 21. 2 Kon, 9: 8.

11. Die van Jeróbeam in de stad

sterft, zullen de honden eten; en die

in het veld sterft, zullen de vogelen
des hemels eten; want de HEERE heeft

het gesproken.
12. Gij dan, maak u op, ga naar uw

huis; als uwe voeten in de stad zullen

gekomen zijn, zoo zal het kind ster-

ven.

13. En gansch Israël zal hem bekla-

gen, en hem begraven; want deze al-

leen van Jeróbeam zal in het graf ko-

men ; omdat in hem wat goeds voor
den HEERE den God Israels in het
huis van Jeróbeam gevonden is.

14. Doch «de HEERE zal zich eenen
koning verwekken over Israël, die het
huis van Jeróbeam ten zelven dage uit-

roeien zal. Maar wat zal het ook nu
zijn? a 1 Kon. 15: 28, 29.

15. De HEERE «zal ook Israël slaan,

gelijk een riet in het water omgedre-
ven wordt, en zal Israël uitrukken uit

dit goede land, dat Hij hunnen vaderen
gegeven heeft, en zal ze verstrooien op
gene zijde der rivier; daarom dat zij

hunne bosschen gemaakt hebben, den
HEERE tot toorn verwekkende.

a 2 Kon. 17: 18.

16. En hij zal Israël overgeven, om
Jeróbeams zonden wille, die gezondigd
heeft, en die Israël heeft doen zondi-

gen.

17. Toen maakte zich Jeróbeams
vrouwe op, en ging henen, en kwam te

Thïrza. Als zij nu op den dorpel van
het huis kwam, zoo stierf de jonge-
ling.

18. En zij begroeven hem, en gansch
Israël beklaagde hem ; naar het woord
des HEEREN, dat Hij gesproken had
door den dienst van zijnen knecht Ahia,
den profeet.

19. Het overige nu der geschiedenis-
sen van Jeróbeam, hoe hij gekrijgd, en
hoe hij geregeerd heeft, zie, die zijn

geschreven in het. Boek der Kronieken
der koningen Israels.

20. De dagen nu, die Jeróbeam heeft
geregeerd, zijn twee en twintig jaar; en
hij ontsliep met zijne vaderen, en Na-
dab, zijn zoon, regeerde in zijne plaats.

21. «Rehabeam nu, de zoon van Sa-

lomo, regeerde in Juda; eenenveertig
jaar was Rehabeam oud, als hij koning
werd, en regeerde zeventien jaar te Je-

ruzalem, in de stad, die de HEERE ver-

koren had uit alle de stammen Israels,

om zijnen naam daar te zetten; en de
naam zijner moeder was Naa'ma, de
A'mmonietische. a 2 Kron. 12 : 13.

22. En Juda deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, en zij verwekten
Hem tot ijver, meer dan alle hunne
vaderen gedaan hadden, met hunne
zonden, die zij zondigden.

23. Want ook zij bouwden zich hoog-

ten, en opgerichte beelden, en bosschen
;

op allen hoogen heuvel, en onder allen

groenen boom.
24. Er waren ook schandjongens in

het land. Zij deden naar alle de gru-

welen der heidenen, die de HEERE van
het aangezicht der kinderen Israels uit

de bezitting verdreven had.

25. Het geschiedde nu in het vijfde

jaar van den koning Rehabeam, a[dat]

Sisak, de koning van Egypte, optoog
tegen Jeruzalem. a 2 Kron. 12 : 2

26. En hij nam de schatten van het

Huis des HEEREN, en de schatten van
het huis des konings weg; ja hij nam
alles weg; «hij nam ook alle de gouden
schilden weg, die Salomo gemaakt had.

a 1 Kon. 10 : 16, 17. 2 Kron. 9 : 15.

27. En de koning Rehabeam maakte,

in plaats van die, koperen schilden ; en
hij beval [dié] onder de hand van de

oversten der trawanten, die de deur

van het huis des konings bewaarden.

28. En het geschiedde, zoo wanneer
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de koning in het Huis des HEEREN
ging, [dat] de trawanten deze droegen,

en die wederbrachten in der trawanten
wachtkamer.

29. Het overige nu der gescliiedenis-

sen van Rehabeam, en al wat hij gedaan
heeft, zijn die niet geschreven in het

Boek der Kronieken der koningen van
Juda ?

oü. En er was krijg tusschen Reha-
beam en tusschen Jeróbeara, alle [hunne]

dagen.
31. En Rehabeam ontsliep met zijne

vaderen, en werd begraven bij zijne

vaderen in de stad Davids ; en de naam
zijner moeder was Naa'ma, de A'mmo-
nietische; en zijn zoon Abiam regeerde
in zijne plaats.

HET XV KAPITTEL.

In «het achttiende jaar nu van den ko-

ning Jeróbeam, den zoon van Nébat,
werd Abiam koning over Juda.

a 2 Kron. 13: 1.

2. «Hij regeerde drie jaren te Jeru-

zalem; en de naam zijner moeder was
Mailcha, eene dochter van Abisalom.

a 2 Kron. 13: 2.

3. En hij wandelde in alle de zonden
zijns vaders, die hij vóór hem gedaan
had; en zijn hart was niet volkomen
met den HEERE zijnen God, gelijk het
hart van zijnen vader David.

4. Maar om Davids wille gaf de HEERE
zijn God hem «eene lampe in Jeruza-

lem, verwekkende zijnen zoon na hem,
en bevestigende Jeruzalem

;

a 1 Kon. 11: 36.

5. Omdat David gedaan had, wat
recht was in de oogen des HEEREN,
en niet geweken was van alles, wat
Hij hem geboden had, alle de dagen
zijns levens, dan alleen «in de zake van
Uria, den Héthiet. a2Sam. 11:4, 15;12:9.

6. En er was krijg geweest tusschen
Rehabeam en tusschen Jeróbeam, alle

de dagen zijns levens.

7. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Abiam, en alles, wat hij ge-

daan heeft, is dat niet geschreven in

het Boek der Kronieken der koningen
van Juda? Er was ook krijg tusschen
Abiam en tusschen Jeróbeam.

8. En Abiam ontsliep met zijne va-

d ;ren, en zij begroeven hem in de stad

Davids; en «A'sa, zijn zoon, regeerde
in zijne plaats. a 2 Kron. U: 1.

9. In het twintigste jaar van Jeróbe-
am, den koning van Israël, werd A'sa
koning over Juda.

10. En hij regeerde een en veertig
jaar te Jeruzalem, en de naam zijner

moeder was Mailcha, eene dochter van
Abisalom.

11. En A'sa deed wat recht was in

de oogen des HEEREN, gelijk zijn vader
David.

12. Want hij nam weg ade schand-
jongens uit het land, en deed weg alle

de drekgoden, die zijne vaders gemaakt
hadden

; a 1 Kon. 22: 47.

13. «Ja zelfs zijne moeder Maacha,
die zette hij ook af, dat zij geene ko-

ningin ware, omdat zij eenen afgrijse-

lijken afgod in een bosch gemaakt had.
Ook roeide A'sa haren afgrijselijken af-

god uit, en verbrandde [hem] aan de beek
Kidron. « 2 Kron. 15: 16.

14. De hoogten werden wel niet weg-
genomen; nochtans was het hart van
A'sa volkomen met den HEERE, alle

zijne dagen.
15. En hij bracht in het huis des

HEEREN de «geheiligde dingen zijns

vaders, en [zijne] geheiligde dingen, zil-

ver, en goud, en vaten, a Lev. 5: 15.

16. En er was krijg tusschen A'sa en
tusschen Baësa, den koning van Israël,

alle hunne dagen.
17. Want «Biiësa, de koning van Is-

raël, toog op tegen Juda, en bouwde
Rama; opdat hij niemand toeliet uit te

gaan en in te komen tot A'sa, den ko-
ning van Juda. a 2 Kron. 16: 1.

18. Toen nam A'sa al het zilver en
goud, dat overgebleven was in de schat-

ten van het Huis des HEEREN, en de
schatten van het huis des konings, en
gaf ze in de hand zijner knechten; en
de koning A'sa zond ze «tot Bénhadad,
den zoon van Tabrimmon, den zoon van
Hézion, den koning van Syrië, die te

Damascus woonde, zeggende:
a 1 Kon. 20: 1. 2 Kron. 16: 2, enz.

19. Er is een verbond tusschen mij
en tusschen u, tusschen mijnen vader
en tusschen uwen vader; zie, ik zend
u een geschenk, zilver en goud; ga he-

nen, maak uw verbond te niete met
Baësa, den koning van Israël, dat hij

1

aftrekke van tegen mij.
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20. En Bénhadad hoorde naar den ko-

ning A'sa, en zond de oversten der hei-

ren, die hij had, tegen de steden van
Israël; en sloeg I'jon, enDan, enA'bel-
Béth-Maacha, en het gansche Chinneroth,
met het gansche land Naphthali.

21. En het geschiedde, alsBaësa [zulks]

hoorde, dat hij afliet van Eama te bou-
wen, en hij bleef te Thirza.

22. Toen liet de koning A'sa door
gansch Juda uitroepen (niemand was
vrij), dat zij de steenen van Rama, en
het hout daarvan, zouden wegdragen,
waarmede Baësa gebouwd had; en de
koning A'sa bouwde daarmede Géba
Benjamins, en Mizpa.

23. Het overige nu van alle geschie-

denissen van A'sa, en al zijne macht,
en al wat hij gedaan heeft, en de ste-

den, die hij gebouwd heeft, zijn die niet

geschreven in het Boek der Kronieken
der koningen van Juda? Doch in den
tijd zijns ouderdoms werd hij krank
aan zijne voeten.

24. En «A'sa ontsliep met zijne vade-
ren, en werd begraven met zijne vade-
ren in de stad zijns vaders Davids; en
^zijn zoon Jósaphat werd koning in zijne

plaats, a 2 Kron. 16: 13. b 2 Kron. 17: 1.

25. Nadab nu, de zoon van Jeróbeam,
werd koning over Israël, in het tweede
jaar van A'sa, den koning van Juda;
en hij regeerde twee jaren over Israël.

26. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, en wandelde
in den weg zijns vaders, en in zijne

zonde, waarmede hij Israël had doen
zondigen.

27. En Baësa, de zoon van Ahia, van
het huis van Issaschar, maakte eene
verbintenis tegen hem; en Baësa sloeg
hem te Gibbethon, hetwelk der Philis-

tijnen is, als Nadab en gansch Israël

Gibbethon belegerden.

28. En Baësa doodde hem, in het der-

de jaar van A'sa, den koning van Juda,
en werd koning in zijne plaats.

29. Het geschiedde nu, als hij regeer-

de, dat hij het gansche huis van Jeró-

beam sloeg; hij liet niets over van Je-

róbeam, wat adem had, totdat hij hem
verdelgd had, «naar het woord des HEE-
REN, dat Hij gesproken had door den
dienst van zijnen knecht Ahia, den Silo-

niet; a 1 Kon. 14: 10, 14.

30. Om de zonden van Jeróbeam, die

zondigde, en die Israël zondigen deed,
[en] om zijne terging, waarmede hij deiï

HEERE den God Israels getergd had.
31. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Nadab, en al wat hij gedaan
heeft, is dat niet geschreven in het Boek
der Kronieken der koningen van Israël ?

32. En er was oorlog tusschen A'sa
en tusschen Baësa, den koning van Isra-

ël, alle hunne dagen.
33. In het derde jaar van A'sa, ko-

ning van Juda, werd Baësa, de zoon
van Ahia, koning over gansch Israël,

te Thirza, [en regeerde] vier en twintig
jaar.

34. En hij deed wat kwaad was in
de oogen des HEEREN, en wandelde
in den weg van Jeróbeam, en in zijne

zonde, waarmede hij Israël had doen
zondigen.

HET XVI KAPITTEL.

Tcoen geschiedde het woord des HEE-
REN tot Jehu, den zoon van Hanani,
tegen Baësa, zeggende:

2. Daarom, «dat Ik u uit het stof ver-

heven, en u tot eenen voorganger over
mijn volk Israël gesteld heb, en gij ge-

wandeld hebt in den weg van Jeróbeam,
en mijn volk Israël hebt doen zondigen,
Mij tot toorn verwekkende door hunne
zonden; a l Kon. 14: 7.

3. Zie, zoo zal Ik de nakomelingen
van Baësa, en de nakomelingen van
zijn huis wegdoen; en Ik zal uw huis
maken, «gelijk het huis van Jeróbeam,
den zoon van Nébat. a i Kon. 15 : 29.

4. Die «van Baësa in de stad sterft,

zullen de honden eten, en die van hem
in het veld sterft; zullen de vogelen des
hemels eten. a 1 Kon. 14:11;15:29;16:12.

5. Het overige nu der geschiedenissen
van Baësa, en wat hij gedaan heeft, en
zijne macht, zijn die niet geschreven
in het Boek der Kronieken der konin-

gen van Israël?

6. En Baësa ontsliep met zijne vade-

ren, en werd begraven te Thirza; en
zijn zoon E'la regeerde in zijne plaats.

7. Alzoo geschiedde ook het woord
des HEEREN, door den dienst van den
profeet Jéhu, den zoon van Hanani, te-

gen Baësa en tegen zijn huis; en dat

om al het kwaad, dat hij gedaan had
in de oogen des HEEREN, Hem tot toorn
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verwekkende door het werk zijner han-

den, omdat hij was gelijk het huis van
Jeróbeam, «en omdat hij het verslagen

had, a 1 Kon. 15: 29.

8. In het zes en twintigste jaar van
A'sa, den koning van Juda, werd E'la,

de zoon van Baësa, koning over Israël,

te Thirza, [en regeerde] twee jaren.

9. En Zimri, zijn knecht, overste van
de helft der wagenen, maakte eene ver-

bintenis tegen hem, als hij te Thirza
was, zich dronken drinkende in het huis

van A'rza, den hofmeester te Thirza;

10. Zoo kwaml «Zimri in, en sloeg

hem, en doodde hem, in het zeven en
twintigste jaar van A'sa, den koningvan
Juda; en hij werd koning in zijne plaats.

a 2 Kon. 9: 31.

11. En het geschiedde, als hij regeerde,

als hij op zijnen troon zat, dat hij het

gansche huis van Baësa sloeg; hij liet

hem niet over, die aan den wand wa-
tert, noch zijne bloedverwanten, noch
zijne vrienden.

12. Alzoo verdelgde Zimri het gansche
huis van Baësa; «naar het woord des

HEEREN, dat Hij over Baësa gespro-

ken had, door den dienst van den pro-

feet Jéhu; a 1 Kon. 16: 1. 2, enz.

13. Om alle de zonden van Baësa, en

de zonden van E'la, zijnen zoon, waar-

mede zij gezondigd hadden, en waarmede
zij Israël hadden doen zondigen, tot toorn

verwekkende den HEERE den God Isra-

els door hunne ijdelheden.

14. Het overige nu der geschiedenis-

sen van E'la, en al wat hij gedaan heeft,

is dat niet geschreven in het Boek der

Kronieken der koningen van Israël?

15. In het zeven en twintigste jaar

van A'sa, den koning van Juda, regeer-

de Zimri zeven dagen te Thirza; en het

volk had zich gelegerd tegen Gibbethon,

dat der Philistijnen is.

16. Het volk nu, dat zich gelegerd

had, hoorde zeggen: Zimri heeft eene

verbintenis gemaakt, ja heeft ook den
koning verslagen. Daarom maakte het

gansche Israël ten zelven dage O'mri,

den krijgsoverste, koning over Israël, in

het leger.

17. En O'mri toog op, en gansch Israël

met hem, van Gibbethon, en zij beleger-

den Thirza.
18. En het geschiedde, als Zimri zag,

dat de stad ingenomen was, dat hij ging

in het paleis van het huis des konings,
en verbrandde boven zich het huis des
konings met vuur, en stierf;

19. Om zijne zonden, die hij gezon-
digd had, doende wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, wandelendein
den weg van Jeróbeam, en in zijne

zonde, die hij gedaan had, doende Israël

zondigen.
20. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Zimri, en zijne verbintenis,
die hij gemaakt heeft, zijn die niet ge-

schreven in het Boek der Kronieken
der koningen van Israël?

21. Toen werd het volk van Israël

verdeeld in twee helften ; de helft des
volks volgde Thibni, den zoon vanGi-
nath, om hem koning te maken; en
de helft volgde O'mri.

22. Maar het volk, dat O'mri volgde,

was sterker dan het volk, dat Thibni,
den zoon van Ginath, volgde; en Thibni
stierf, en O'mri regeerde.

23. In het één en dertigste jaar van
A'sa, den koning van Juda, werd O'mri
koning over Israël, [en regeerde] twaalf
jaar; te Thirza regeerde hij zes jaren.

24. En hij kocht den berg Samaria
van Sémer, voor twee talenten zilvers,

en bebouwde den berg; en noemde den
naam der stad, die hij bouwde, naar
den naam van Sémer, den heere des
bergs, Samaria.

25. En O'mri deed wat kwaad was
in de oogen des HEEREN; ja hij deed
erger dan allen, die voor hem geweest
waren.

26. En hij wandelde in alle wegen
van Jeróbeam, den zoon van Nébat, en
in zijne zonden, waarmede hij Israël

had doen zondigen, verwekkende den
HEERE den God Israels tot toorn, door
hunne ijdelheden.

27. Het overige nu der geschiedenis-

sen van O'mri, wat hij gedaan heeft,

en zijne macht, die hij uitgeoefend
heeft, zijn die niet geschreven in het
Boek der Kronieken der koningen van
Israël ?

28. En O'mri ontsliep met zijne va-

deren, en werd begraven te Samaria;
en zijn zoon A'chab regeerde in zijne

plaats.

29. En A'chab, de zoon van O'mri,
werd koning over Israël, in het acht
en dertigste jaar van A'sa, den koning
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van Juda; en A'chab, de zoon van O'mri,

regeerde over Israël, te Samaria, twee
en twintig jaar.

30. En A'chab, de zoon van O'mri,

deed wat kwaad was in de oogen des
HEEREN, meer dan allen, die voor hem
geweest waren.

31. En het geschiedde (was het eene
lichte zaak, dat hij wandelde in de

zonden van Jeróbeam, den zoon van
Nébat?), dat hij nog ter vrouwe nam
Izébel, de dochter van E'th-Baal, den
koning der Sidóniërs, en henenging, en
diende Baal, en boog zich voor hem.

32. En hy richtte voor Baal een al-

taar op, in het huis van Baal, hetwelk
hij te Samaria gebouwd had.

33. Ook maakte A'chab een bosch;

zoodat A'chab nog meer deed, om den
HEERE den God Israels tot toorn te

verwekken, dan alle koningen Israels,

die voor hem geweest waren.
34. In zijne dagen bouwde Hiel, de

Bétheliet, Jéricho; op Abiram, zijnen

erstgeborenen zoon, heeft hij het ge-

grondvest, en op Ségub, zijnen jongsten
[zoon], heeft hij zijne poorten gesteld;

'maar het woord des HEEREN, dat Hij

uoor den dienst van Józua, den zoon
van Nun, gesproken had. o Joz. 6: 26.

HET XVII KAPITTEL.

E.n Elia, de Thisbiet, van de inwoners
, van Gilead, zeide tot A'chab : [Zoo inaar-
«' achtig als] de HEERE de God I-raëls

leeft, voor wiens aangezichte ik sta,

«indien deze jaren dauw of regen zijn

zal, tenzij dan naar mijn woord !

a Jac. 5 : 17.

2. Daarna geschiedde het woord des
HEEREN tot hem, zeggende:

3. Ga weg van hier, en wend u naar
het oosten, en verberg u aan de beek
Crith, die voor aan den Jordaan is.

4. En het zal geschieden, dat gij uit

de beek drinken zult; en Ik heb den
raven geboden, dat zij u daar onder-
houden zullen.

5. Hij ging dan henen, en deed naar
het woord des HEEREN ; want hij ging
en woonde bij de beek Crith, die voor
aan den Jordaan is.

6. En de raven brachten hem des
morgens brood en vleesch; desgelijks

brood en vleesch des avonds; en hij

dronk uit de beek.

7. En het geschiedde ten einde van
[vele] dagen, dat de beek uitdroogde;
want geen regen was in het land ge-

weest.

8. Toen geschiedde het woord des
HEEREN tot hem, zeggende:

9. Maak u op, ga henen «naar Zar-

phath, dat bij Sidon is, en woon aldaar;
zie. Ik heb daar eene weduwvrouwe
geboden, dat zij u onderhoude.

a Luc. 4: 25, 26.

10. Toen maakte hij zich op, en ging
naar Zarphath. Als hij nu aan de poort
der stad kwam, zie, zoo was daar eene
weduwvrouwe, hout lezende; en hij

riep tot haar, en zeide: Haal mij toch
een wéinig waters in dit vat, dat ik
drinke.

11. Toen zij nu henenging om te ha-
len, zoo riep hij tot haar, en zeide:

Haal mij toch [ook] eene bete broods
in uwe hand.

12..Maar zij zeide: [Zoo waarachtig
als] de HEERE uw God leeft, indien
ik een koek heb, dan alleen eene hand-
vol meels in de kruik, en een weinig
olie in de flesch! En zie, ik heb een
paar houten gelezen, en ik ga henen,
en zal het voor mij en voor mijnen
zoon bereiden, dat wij het eten, en
sterven.

13. En Elia zeide tot haar : Vrees niet,

ga henen, doe naar uw woord; maar
maak mij vooreerst eenen kleinen koek
daarvan, en breng mij dien hier uit;

doch voor u en uwen zoon zult gij

daarna [wat] maken.
14. Want zoo zegt de HEERE de God

Israels : Het meel van de kruik zal niet

verteerd worden, en de olie der flesch

zal niet ontbreken, tot op den dag, dat

de HEERE regen op den aardbodem
geven zal.

15. En zij ging henen, en deed naar
het woord van Elia; zoo at zij, en hij,

en haar huis, [vele] dagen.

16. Het meel van de kruik werd niet

verteerd, en de olie van de flesch ont-

brak niet, naar het woord des HEEREN,
dat Hij gesproken had door den dienst

van Elia.

17. En het geschiedde na deze dingen,

dat de zoon dezer vrouwe, der waardin
van het huis, krank werd; en zijne

krankheid werd zeer sterk, totdat geen
adem in hem overgebleven was.
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18. En zij zeide tot Elia: Wat heb
ik met ii te doen, gij man Gods? Zijt

gij bij mij ingekomen, om mijne onge-

rechtiglieid in gedaclitenisse te brengen,

en om mijnen zoon te dooden?
19. En hij zeide tot haar: Geef mij

uwen zoon. En hij nam hem van haren
schoot, en droeg hem boven in de op-

perzaal, v^aar hij zelf woonde, en hij

leide hem neder op zijn bed.

20. En hij riep den HEERE aan, en
zeide : HEERE mijn God, hebt Gij dan
ook deze weduwe, bij dewelke ik her-

berge, zoo kwalijk gedaan, dat Gij ha-

ren zoon gedood hebt?

21. En hij mat zich driemaal uit over

dat kind, en riep den HEERE aan, en
zeide: HEERE mijn God, laat tocli de

ziele van dit kind in hem wederkomen.
22. En de HEERE verhoorde de stem-

me van Elia; en de ziele van het kind
kwam weder in hem, dat het weder
levend werd.

23. En Elia nam het kind, en bracht

het af van de opperzaal in het huis,

en gaf het aan zijne moeder; en Elia

zeide: Zie, iiw zoon leeft.

24. Toen zeide die vrouwe tot Elia:

Nu weet ik dit, dat gij een man Gods
zijt, en dat het woord des HEEREN
in uwen mond waarheid is.

HET XVIII KAPITTEL.

Jlin het gebeurde [na] vele dagen, dat

het woord des HEEREN geschiedde tot

Elia, in het derdejaar, zeggende: Ga
henen, vertoon u aan A'chab; want
Ik zal regen geven op den aardbodem.

2. En Elia ging henen, om zich aan
A'chab te vertoonen. En de honger was
sterk in Samarïa.

3. En A'chab had Obadja, den hof-

meester, geroepen ; en Obadja was den
HEERE zeer vreezende;

4. Want het geschiedde, als Izébel

de profeten des HEEREN uitroeide, dat

Obadja honderd profeten nam, en ver-

bergde ze bij vijftig man in eene spelonk,

en onderhield ze met hi'ood en water;
5. En A'chab had gezegd tot Obadja:

Trek door het land, tot alle waterfon-
teinen en tot alle rivieren; misschien
zullen wij gras vinden, opdat wij de
paarden en de muilezelen in het leven

behouden, en niets uitroeien van de
beesten.

6. En zij deelden het land onder zich,

dat zij het doortogen; A'chab ging bij-

zonder op éénen weg, en Obadja ging
ook bijzonder op éénen weg.

7. Als nu Obcidja op den weg was,
zie, zoo kwam hem Elia tegemoet; en
hem kennende, zoo viel hij op zijn aan-
gezicht, en zeide: Zijt gij mijn heere
Elia?

8. Hij zeide: Ik ben het; ga henen,,

zeg uwen heere: Zie, Elia is [hier].

9. Maar hij zeide : Wat heb ik gezon-
digd, dat gij uwen knecht geeft in do
hand van A'chab, dat hij mij doode?

10. [Zoo lüaarachtig als] de HEERE
uw God leeft, zoo er een volk of ko-

ninkrijk is, waar mijn heere niet ge-

zonden heeft, om u te zoeken! En als

zij zeiden: Hij is hier niet; zoo nam
hij dat koninkrijk en dat volk eenen
eed af, dat zij u niet hadden gevon-
den.

11. En nu zegt gij : Ga henen, zeg
uwen heere: Zie, Elia is [hier].

12. En het mocht geschieden, wan-
neer ik van u zoude weggegaan zijn,

dat de Geest des HEEREN u wegnam,
ik weet niet waarhenen; en ik kwam,
om [dat] A'chab aan te zeggen, en hij

vond u niet, zoo zoude hij mij dooden.
Ik, uw knecht, nu vreeze den HEERE
van mijne jonkheid af.

13. Is mijnen heere niet aangezegd,
wat ik gedaan heb, als Izébel de pro-

feten des HEEREN doodde ? Dat ik van
de profeten des HEEREN honderd man
heb verborgen, elke vijftig man in eene
spelonk, en die met brood en water
onderhouden heb?

14. En nu zegt gij: Ga henen, zeg
uwen heere: Zie, Elia is [hier]. En hij

zoude mij doodslaan.

15. En Elia zeide: [Zoo loaarachtig

als] de HEERE der heirscharen leeft,

voor wiens aangezichte ik sta, ik zal

voorzeker mij heden aan hem vertoo-

nen.
16. Toen ging Obadja A'chab te ge-

moet, en zeide het hem aan; en A'chab
ging Elia te gemoet.

17. En het geschiedde, als A'chab
Elia zag, dat A'chab tot hem zeide : «Zijt

gij die beroerder Israels? a Amos 7; lo.

18. Toen zeide hij : Ik heb Israël niet
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beroerd, maar gij, en uws vaders huis;

daarmede, dat gijlieden de geboden des
HEEREN verlaten hebt en de Baals
nagevolgd zijt.

19. Nu dan, zend henen, verzamel
tot mij het gansche Israël op den berg
Carmel, en de vier honderd en vijftig

profeten van Baal, en de vier honderd
profeten van het bosch, die van de tafel

van Izébel eten.

20. Zoo zond A'chab onder alle kin-

deren Israels, en verzamelde de profe-

ten op den berg Carmel.
21. Toen naderde Elia tot het gansche

volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op
twee gedachten? Zoo de aHEERE God
is, volgt Hem na; en zoo het Baal is,

volgt hem na ! Maar het volk antwoord-
de hem niet één woord, a Joz. 24: 15.

22. Toen zeide Elia tot het volk: Ik

ben alleen een profeet des HEEREN
overgebleven, en de profeten van Baal
zijn vier honderd en vijftig mannen.

23. Dat men ons dan twee varren

geve, en dat zij voor zich den éénen
var kiezen, en dien in stukken deelen,

en op het hout leggen, maar geen vuur
daaraan leggen ; en ik zal den anderen
var bereiden, en op het hout leggen,

en geen vuur daaraan leggen,

24. Roept gij daarna den naam van
uwen god aan, en ik zal den naam des

HEEREN aanroepen; en de God, die

door vuur antwoorden zal, die zal God
zijn. En het gansche volk antwoordde
en zeide: Dat woord is goed.

25. En Elia zeide tot de profeten van
Baal: Kiest gijlieden voor u den éénen
var, en bereidt gij [hem] eerst, want gij

zijt velen ; en roept den naam uws gods
aan, en legt geen vuur daaraan.

26. En zij namen den var, dien hij

hun gegeven had, en bereidden [hem],

en riepen den naam van Baal aan, van
den morgen tot op den middag, zeg-

gende: O Baal, antwoord ons! Maar er

was geene stemme en geen antwoor-
der. En zij sprongen tegen het altaar,

dat men gemaakt had.

27. En het geschiedde op den mid-
dag, dat Elia met hen spotte, en zeide:

Roept met luider stemme, want hij is

een god; omdat hij in gepeins is, of

omdat hij wat te doen heeft, of om-
dat hij eene reize heeft; misschien slaapt
hij, en zal wakker worden.

28. En zij riepen met luider stemme,
en zij sneden zichzelven met messen
en met priemen, naar hunne wijze, tot-

dat zij bloed over zich uitstortten.

29. Het geschiedde nu, als de middag
voorbij was, dat zij profeteerden, totdat
men het spijsoffer zoude offeren; maar
er was geene stemme, en geen antwoor-
der, en geene opmerking.

30. Toen zeide Elia tot het gansche
volk: Nadert tot mij. En al het volk
naderde tot hem. En hij heelde het
altaar des HEEREN, dat verbroken was.

31. En Elia «nam twaalf steenen,
naar het getal der stammen der kinde-
ren Jakobs, tot welken het woord des
HEEREN geschied was, zeggende: ^Is-

raël zal uw naam zijn. « joz. 4: 5, 20.

J) Gen. 32 : 28. 2 Kon. 17 : 34,

32. En hij bouwde met die steenen
het altaar in den naam des HEEREN.
Daarna maakte hij eene groeve rondom
het altaar, naar de wijdte van twee
maten zaads.

33. En hij schikte het hout, en deelde
den var in stukken, en lelde [hem] op
het hout.

34. En hij zeide: Vult vier kruiken
met water, en giet het op het brand-
offer en op het hout. En hij zeide:

Doet het ten tweeden male. En zij deden
het ten tweeden male. Voorts zeide hij :

Doet het ten derden male. En zij de-

den het ten derden male;
. 35. Zoodat het water rondom het al-

taar liep; daartoe vulde hij ook de
groeve met water.

36. Het geschiedde nu, als men het

spijsoffer offerde, dat de profeet Elia

naderde, en zeide : HEERE, «God Abra-
hams, Izaks, en Israels, dat het heden
bekend worde, dat Gij God in Israël

zijt, en ik uw knecht; en dat ik alle

deze dingen naar uw woord gedaan heb.
a Ex. 3: 6. Matth. 22: 32.

Mare. 12: 26. Luc. 20: 37. Hand. 7: 32.

37. Antwoord mij, HEERE, antwoord
mij; opdat dit volk erkenne, dat Gij, o

HÈERE, die God zijt, en dat Gij hun
hart achterwaarts omgewend hebt.

38. Toen viel het vuur des HEEREN,
en verteerde dat brandoffer, en dat hout,

en die steenen, en dat stof, ja lekte dat

water op, hetwelk in de groeve was.

39. Als nu het gansche volk dat zag,

zoo vielen zij op hunne aangezichten,

14
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en zeiden: De HEERE is God, de HEE-
RE is Godl

40. En Elia /eide tot hen: Grijpt de

profeten van Baal, Jdat niemand van

hen ontkome. En zij grepen ze; en

Eh'a voerde ze af naar de beek Kison,

en slachtte ze aldaar.

41. Daarna zeide Elia tot A'chab:

Trek op, eet en drink; want er is een

geruisch eens overvloedigen regens.

42. Alzoo toog A'chab op, om te eten

en te drinken; maar Elia ging op naar

de hoogte van Carmel, en breidde zich

uit voorwaarts ter aarde ; daarna leide

hij zijn aangezicht tusschen zijne knie-

ën.

43. En hij zeide tot zijnen jongen:

Ga nu op, en zie uit naar de zee. Toen
ging hij op, en zag uit, en zeide: Er

is niets. Toen zeide hij : Ga weder he-

nen, zeven maal.
44. En het geschiedde bij de zevende

maal, dat hij zeide: Zie, eene kleine

wolke, als eens mans hand, gaat op van
de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot

A'chab: Span aan, en komaf, dat u de

regen niet ophoude.
45. En het geschiedde ondertusschen,

dat de hemel van wolken en wind zwart
werd ; en er kwam een groote regen

;

en A'chab reed weg, en toog naar Jiz-

reël.

46. En de hand des HEEREN was
over Elia, en hij gordde zijne lendenen,

en liep voor het aangezicht van A'chab

henen, tot daar men te Jizreël komt.

HET XIX KAPITTEL.

Jlin A'chab zeide Izébel aan, al wat
Elia gedaan had, en allen, die hij ge-

dood had, [te weten] alle de profeten,

met het zwaard.
2. Toen zond Izébel eenen bode tot

Elia, om te zeggen : Zoo doen [mij] de

goden, en doen zoo daartoe ! voorzeker,

ik zal morgen omtrent dezen tijd uwe
ziel stellen, als de ziel van één hunner.

3. Toen hij dat zag, maakte hij zich

op, en ging henen, om zijns levens

wille, en kwam te Berséba, dat in Juda
is; en liet zijnen jongen aldaar;

4. Maar hij zelf ging henen in de
woestijn eene dagreis, en kwam, en zat

onder eenen jeneverboom; en bad, dat

zijne ziel stierve, en zeide: Het is ge-

noeg, neem nu, HEERE, mijne ziel,

want ik ben niet beter dan mijne va-

deren.
5. En hij leide zich neder, en sliep

onder eenen jeneverboom; en zie, toen
roerde hem een engel aan, en zeide tot

hem: Sta op, eet.

6. En hij zag om, en zie, aan zijn

hoofdeinde was een koek, op de kolen
gebakken, en eene flesch met water.
Alzoo at hij, en dronk, en leide zich

wederom neder.

7. En de engel des HEEREN kwam
ten anderen male weder, en roerde hem
aan, en zeide: Sta op, eet; want de
weg zoude voor u te veel zijn.

8. Zoo stond hij op, en at, en dronk;
en hij ging, door de kracht derzelver

spijze, «veertig dagen en veertig nach-
ten, tot aan den berg Gods, Hóreb.

a Ex. 34 : 28. Matth. 4 : 2.

9. En hij kwam aldaar in eene spe-

lonk, en vernachtte aldaar; en zie, het

woord des HEEREN geschiedde tot hem,
en zeide tot hem: Wat maakt gij hier,

Elia?
10. En hij zeide: Ik heb zeer geijverd

voor den HEERE den God der heir-

scharen; want de kinderen Israels heb-

ben uw verbond verlaten, uwe altaren

afgebroken, en uwe profeten met het
zwaard gedood; «en ik alleen ben over-

gebleven, en zij zoeken mijne ziel, om
die weg te nemen. a Rom. ii : 3.

11. En Hij zeide: Ga uit, en sta op
dezen berg, voor het aangezichte des
HEEREN. En zie, de HEERE ging voor-

bij ; en een groote en sterke wind, scheu-

rende de bergen, en brekende de steen-

rotsen, voor den HEERE henen; [doch]

de HEERE was in den wind niet; en
na dezen wind eene aardbeving; de
HEERE was [ook] in de aardbeving niet;

12. En na de aardbeving een vuur;

de HEERE was [ook] in het vuur niet;

en na het vuur het suizen van eene
zachte stilte.

13. En het geschiedde, als Elia [dat]

hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond
met zijnen mantel, en uitging, en stond

in den ingang der spelonk. En zie,

eene stemme [kwam] tot hem, die zeide:

Wat maakt gij hier, Elia?

14. En hij zeide : Ik heb zeer geijverd

voor den HEERE den God der heir-

scharen ; want de kinderen Israels heb-
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ben uw verbond verlaten, uwe altaren

afgebroken, en uwe profeten met het
zwaard gedood; en ik alleen ben over-

gebleven, en zij zoeken mijne ziel, om
die weg te nemen.

15. En de HEERE zeide tot hem: Ga,

keer weder op uwen weg, naai de
woestijn van Damascus; en ga daar
in, en zalf Hazaël ten koning over
Syrië

;

16. Daartoe zult gij Jéhu, den zoon
van Nirasi, zalven ten koning over
Israël ; en Elisa, den zoon van Saphat,
van A'bel-Mehóla, zult gij tot profeet

zalven in uwe plaatse.

17. En «het zal geschieden, dat Jéhu
hem, die van het zwaard van Hazaël
ontkomt, dooden zal; eh die van het

zwaard van Jéhu ontkomt, dien zal

Elisa dooden. «, 2 Kon. 9: 14, 15, enz.

18. «Ook heb Ik in Israël doen over-

blijven zeven duizend, alle knieën, die

zich niet gebogen hebben voor Baal,

en allen mond, die hem niet gekust
heeft. a Rom. 11 : 4.

19. Zoo ging hij van daar, en vond
Elisa , den zoon van Saphat. Deze
ploegde met twaalf juk [runderen] voor
zich henen, en hij was bij het twaalfde

;

en Elia ging over tot hem, en wierp
zijnen mantel op hem.

20. En hij verliet de runderen, en
liep Elia na, en zeide : Dat ik toch mij-

nen vader en mijne moeder kusse;
daarna zal ik u navolgen. En hij zeide

tot hem: Ga, keer weder; want wat
heb ik u gedaan?
21. Zoo keerde hij weder van achter

hem af, en nam een juk runderen, en
slachtte ze, en met het gereedschap
der runderen zood hij hun vleesch,

hetwelk hij aan het volk gaf, en zij

aten. Daarna stond hij op, en volgde
Elia na, en diende hem.

HET XX KAPITTEL.

tin Bénhadad, de konmg van Syrië,

vergaderde al zijne macht; en twee en
dertig koningen waren met hem, en
paarden en wagenen; en hij toog op,

€n belegerde Samaria, en krijgde er-

tegen.

2. En hij zond boden tot A'chab, den
koning van Israël, in de stad,

3. En hij zeide hem aan: Zoo zegt

Bénhadad : Uw zilver en uw goud, dat
is mijne; daartoe uwe vrouwen en uwe
beste kinderen, die zijn mijne.

4. En de koning van Israël antwoord-
de en zeide : Naar uw woord, mijn heere
de koning ; ik ben uwe, en al wat ik heb.

5. Daarna kwamen de boden weder,
en zeiden: Alzoo spreekt Bénhadad,
zeggende: Ik heb wel tot u gezonden,
zeggende: Uw zilver, en uw goud, en
uwe vrouwen, en uwe kinderen zult

gij mij geven;
6. Maar morgen om dezen tijdzalik

mijne knechten tot u zenden, dat zij

uw huis en de huizen uwer knechten
bezoeken; en het zal geschieden, dat
zij al het begeerlijke uwer oogen in

hunne handen leggen en wegnemen
zullen.

7. Toen riep de koning van Israël

alle oudsten des lands, en zeide : Merkt
toch en ziet, dat deze het kwade zoekt',

want hij had tot mij gezonden, om
mijne vrouwen, en om mijne kinderen,
en om mijn zilver, en om mijn goud;
en ik heb het hem niet geweigerd.

8. Doch alle de oudsten, en hetgan-
sche volk, zeiden tot hem: Hoor niet

en bewillig niet.

9. Daarom zeide hij tot de boden van
Bénhadad: Zegt mijnen heere den ko-

ning: Alles, waarom gij in het eerst

tot uwen knecht gezonden hebt, zal ik

doen ; maar deze zake kan ik niet doen.
Zoo gingen de boden henen, en brach-
ten hem bescheid weder.

10. En Bénhadad zond tot hem, en
zeide: De goden doen mij zoo, endoen
zoo daartoe, indien het stof van Sama-
ria genoeg zal zijn tot handvollen voor
al het volk, dat mijne voetstappen volgt!

11. Maar de koning van Israël ant-

woordde en zeide: Spreekt [tot hem]:
Die zich aangordt, beroeme zich niet,

als die zich los maakt.
12. En het geschiedde, als hij dit

woord hoorde, daar hij was drinkende,

hij en de koningen in de tenten, dat

hij zeide tot zijne knechten: Legt aan!
En zij leiden aan tegen de stad.

13. En zie, een profeet trad tot A'chab,

den koning van Israël, en zeide: Zoo
zegt de HEERE: Hebt gij gezien alle

deze groote menigte? Zie, Ik zal ze

heden in uwe hand geven, opdat gij

wetet, dat Ik de HEERE ben,
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14. En A'chabzeide: Doorwien? En
hij zeide: Zoo zegt de HEERE: Dooi-

de jongens van de oversten der land-

schappen. En hij zeide; Wie zal den

strijd aanbinden? En hij zeide: Gij.

15. Toen telde hij de jongens van de

oversten der landschappen, en zij wa-
ren twee honderd twee en dertig; en
na hen telde hij al het volk, alle de

kinderen Israels, zeven duizend.

16. En zij togen uit op den middag.
Bénhadad nu dronk zich dronken in

de, tenten, hij en de koningen, de twee
en dertig koningen, die hem hielpen.

17. En de jongens van de oversten

der landschappen togen eerst uit. Doch
Bénhadad zond [eenigen] uit, en zij bood-

schapten hem, zeggende: Uit Samarïa
zijn mannen uitgetogen.

18. En hij zeide: Hetzij dat zij tot

vrede uitgetogen zijn, grijpt ze levend;

hetzij ook, dat zij ten strijde uitgetogen

zijn, grijpt ze levend.

19. Zoo togen deze jongens van de

oversten der landschappen uit de stad,

en het heir, dat hen navolgde.

20. En een ieder sloeg zijnen man,
zoodat de Syriërs vloden, en Israël jaag-

de ze na. Doch Bénhadad, de koning van
Syrië, ontkwam op een paard, met
[eenige] ruiteren.

21. En de koningvan Israël toog uit,

en sloeg paarden en wagenen, dat hij

eenen grooten slag aan de Syriërs sloeg.

22. Toen trad die profeet tot den ko-

ning van Israël, en zeide tot hem : Ga
henen, sterk u; en merk op, en zie,

wat gij doen zult ; want met de weder-
komst des jaars zal de koning van
Syrië tegen u optrekken.

23. Want de knechten van den koning
van Syrië hadden tot hem gezegd : Hun-
ne goden zijn berggoden, daarom zijn

zij sterker geweest dan wij; maar ze-

ker, laat ons tegen hen op het effen veld

strijden : zoo wij niet sterker zijn dan zij!

24. Daarom doe deze zake : Doe de

koningen weg, elk een uit zijne plaats,

en stel landvoogden in hunne plaats.

25. En gij, tel u een heir, als dat

heir, dat van de uwen gevallen is, en

naarden, als die paarden, en wagenen;
als die wagenen ; en laat ons tegen hen
op het effen veld strijden : zoo wij niet

sterker zijn dan zij ! En hij hoorde naar
hunne stem, en deed alzoo.

26. Het geschiedde nu met de weder-
komst des jaars, dat Bénhadad de Sy-
riërs monsterde, en hij toog op naar
A'phek, ten krijge tegen Israël.

27. De kinderen Israels werden ook
gemonsterd, en waren verzorgd van
leeftocht, en trokken hun te gemoet;
en de kinderen Israels legerden zich
tegenover hen, als twee afgedreven gei-

tenkudden, maar de Syriërs vervulden,
het land.

28. En de man Gods trad toe, en
sprak tot den koning van Israël, en
zeide : Zoo zegt de HEERE : Daarom dat
de Syriërs gezegd hebben: De HEERE
is een God der bergen, en Hij is niet

een God der laagten; zoo zal ik alle

deze groote menigte in uwe hand ge-

ven, opdat gijlieden wetet, dat Ik de
HEERE ben.

29. En deze waren gelegerd tegeno-

ver die, zeven dagen. Het geschiedde
nu op den zevenden dag, dat de strijd

aanging; en de kinderen Israels sloegen
van de Syriërs honderd duizend voet-

volks op éënen dag.

30. En de overgeblevenen vloden naar
A'phek in de stad. en de muur viel op
zeven en twintig duizend mannen, die

overgebleven waren. Ook vlood Bénha-
dad, en kwam in de stad, [va»] kamer
in kamer.

31. Toen zeiden zijne knechten tot

hem : Zie toch, wij hebben gehoord, dat
de koningen van het huis Israels goe-

dertierene koningen zijn; laat ons toch
zakken om onze lendenen leggen, en
koorden om onze hoofden, en uitgaan

tot den koning van Israël; mogelijk

zal hij uwe ziel in het leven behouden.
32. Toen gordden zij zakken om hunne

lendenen, en koorden om hunne hoof-

den, en kwamen tot den koning van
Israël, en zeiden : Uw knecht Bénha-
dad zegt: Laat toch mijne ziel leven.

En hij zeide: Leeft hij dan nog? Hij is

mijn broeder.

33. De mannen nu gaven naarstiglijk

acht, en begrepen het haastelijk, of het

van hem ware, en zeiden: Uw broeder

Bénhadad [leeft]. En hij zeide: Komt,
brengt hem. Toen kwam Bénhadad tot

hem uit, en hij deed hem op den wagen
klimmen.

34. En hij zeide tot hem: Besteden^
.die mijn vader van uwen vader geno-
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men heeft, zal ik wedergeven, en maak
•11 straten in Damascus, gelijk mijn va-

der in Samaria gemaakt heeft. En ik,

[anhooordde Achab], zal u met dit ver-

bond dan laten gaan. Zoo maakte hij

•een verbond met hem, en liet hem gaan.

35. Toen zeide een man uit de zonen
-der profeten tot zijnen naaste, door
het woord des HEEREN : Sla mij toch.

En de man weigerde hem te slaan.

36. En hij zeide tot hem : Daarom dat
gij der stemme des HEEREN" niet ge-

hoorzaam zijt geweest, zie, als gij van
mij weggegaan zijt, zoo zal u een leeuw
slaan. En als hij van bij hem weggegaan
was, zoo vond hem een leeuw, die hem
sloeg,

37. Daarna vond hij eenen anderen
man, en zeide: Sla mij toch. En die

man sloeg hem, slaande en wondende.
38. Toen ging de profeet henen, en

stond voor den koning op den weg; en
hij maakte zich onkenbaar met asch
boven zijne oogen.

39. En het geschiedde, als de koning
voorbijging, dat hij tot den koning riep,

en zeide: Uw knecht was uitgegaan in

het midden desstrijds; en zie, een man
was afgeweken, en bracht tot mij eenen
man, en zeide: Bewaar dezen man; in-

dien hij eenigszins gemist wordt, zoo
zal uwe ziel in de plaats zijner ziel zijn;

of gij zult een talent zilvers opwegen.
40. Het geschiedde nu, als uw knecht

hier en daar doende was, dat hij er niet

was. Toen zeide de koning van Israel

tot hem: Zoo is uw oordeel
;

gijzelf

hebt het geveld.

41. Toen haastte hij zich, en deed de
asch af van zijne oogen : en de koning
van Israël kende hem, dat hij een der
profeten was.

42. En hij zeide tot hem : Zoo zegt

de HEERE: Omdat gij den man, dien
Ik verbannen heb, uit uwe hand hebt
laten gaan, «zoo zal uwe ziel in de plaat-

se zijner ziel zijn, en uw volk in de
plaatse zijns volks, a IKon. 22: 37,38.

43. En de koning van Israël toog
henen, gemelijk en toornig, naar zijn

huis, en kwam te Samaria.

HET XXI KAPITTEL.

Het geschiedde nu na deze dingen,
[alzoo] Naboth, een Jizreëliet, eenen

j

wijngaard had, die te Jizreël was, bij

het paleis van A'chab, den koning van
Samaria,

2. Dat A'chab sprak tot Naboth, zeg-

gende: Geef mij uwen wijngaard, opdat
hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij

nabij mijn huis is; en ik zal u daarvoor
geven eenen wijngaard, die beter is dan
die; [of], zoo het goed in uwe oogen
is, ik zal u in geld zijne waarde geven.

3. Maar Naboth zeide tot A'chab : Dat
late de HEERE verre van mij zijn, dat ik
u de erve mijner vaderen geven zoude.

4. Toen kwam A'chab in zijn huis,

gemelijk en toornig over het woord,
dat Naboth, de Jizreëliet, tot hem ge-

sproken had, en gezegd: Ik zal u de
erve mijner vaderen niet geven. En hij

leide zich neder op zijn bed, en keerde
zijn aangezicht om, en at geen brood.

5. Maar Izébel, zijne huisvrouwe,
kwam tot hem, en sprak tot hem : Wat
is dit, dat uw geest dus gemelijk is,

en dat gij geen brood eet?
6. En hij sprak tot haar : Omdat ik

tot Naboth, den Jizreëliet, gesproken en
hem gezegd heb : Geef mij uwen wijn-

gaard om geld, of, zoo het u behaagt, ik

zal u eenen wijngaard in zijne plaats

geven ; maar hij heeft gezegd : Ik zal u
mijnen wijngaard niet geven.

7. Toen zeide Izébel, zijne huisvrouwe,
tot hem : Zoudt gij nu het koninkrijk
over Israël regeeren ? Sta op, eet brood,

en uw harte zij vroolijk: ik zal u den
wijngaard van Naboth, den Jizreëliet,

geven.
8. Zij dan schreef brieven in den naam

van A'chab, en verzegelde ze met zijn

«signet; en zond de brieven tot de oud-

sten en tot de edelen, die in zijne stad

waren, wonende met Naboth,
9. En zij schreef in die brieven, zeg-

gende: Roept een vasten uit, en zet

Naboth in de hoogste plaatse des volks;

10. En zet tegenover hem twee man-
nen, zonen Bélials, die tegen hem ge-

tuigen, zeggende : Gij hebt God en den
koning **gezegend ; en voert hem uit,

en steenigt hem, dat hij sterve.

* Signet, oude naam voor het instrument,

waarmede men zegelt.

** Gezegend staat hier voor gelasterd
;

maar kan niet veranderd worden, daar het

woord, dat hier inderdaad gebruikt is, niet mag
wegvallen.
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11. En de mannen zijner stad, die

oudsten en die edelen, die in zijne stad

woonden, deden, gelijk als Izébel tot

hen gezonden had; gelijk als geschre-

ven was in de brieven, die zij tot hen
gezonden had.

12. Zij riepen een vasten uit; en zij

zetten Naboth in de hoogste plaatse

des volks.

13. Toen kwamen de twee mannen,
zonen Bélials, en zetten zich tegenover
hem; en de mannen Bélials getuigden
tegen hem, tegen Naboth, voor het
volk, zeggende: Naboth heeft God en
den koning gezegend. En zij voerden
hem buiten de stad, en steenigden hem
met steenen, dat hij stierf.

14. Daarna zonden zij tot Izébel, zeg-

gende: Naboth is gesteenigd, en is

dood.
15. Het geschiedde nu, toen Izébel

hoorde, dat Naboth gesteenigd en dood
was, dat Izébel tot A'chab zeide: Sta

op, bezit den wijngaard van Naboth,
den Jizreëliet, erfelijk, dien hij u wei-

gerde om geld te geven, want Naboth
leeft niet, maar is dood.

16. En het geschiedde, als A'chab
hoorde, dat Naboth dood was, dat A'chab
opstond, om naar den wijngaard van
Naboth, den Jizreëliet, af te gaan, om
dien erfelijk te bezitten.

17. Doch het woord des HEEREN
geschiedde tot Elia, den Thisbiet, zeg-

gende:
18. Maak u op, ga henen af, A'chab,

den koning van Israël, te gemoet, die

in Samaria is; zie, hij is in den wijn-

gaard van Naboth, waarhenen hij af-

gegaan is, om dien erfelijk te bezitten.

19. En gij zult tot hem spreken, zeg-

gende : Alzoo zegt de HEERE : Hebt gij

doodgeslagen, en ook eene erfelijke be-

zitting ingenomen ? Daartoe zult gij tot

hem spreken, zeggende : Alzoo zegt de
HEERE: In plaats dat de honden het
bloed van Naboth gelekt hebben, zullen

de honden uw bloed lekken, ja het
uwe.

20. En A'chab zeide tot Elia: Hebt
gij mij gevonden, o mijn vijand? En
hij zeide: Ik heb [u] gevonden, over-

mits gij uzelven verkocht hebt, om te

doen wat kwaad is in de oogen des
HEEREN.

21. aZie, Ik zal kwaad over u bren-

gen, en uwe nakomelingen wegdoen;
en ik zal van A'chab uitroeien, die aan
den wand watert, mitsgaders den be-

slotene en verlatene in Israël.
a 2 Kon. 9 : 7, 8, 9.

22. En Ik zal uw huis maken, «ge-
lijk het huis van Jeróbeam, den zoon
van Nébat, en ^gelijk het huis van
Baësa, den zoon van Ahia; om deter-
ging, waarmede gij [Mij] getergd hebt,
en dat gij Israël hebt doen zondigen.

a 1 Kon. 15: 29. b 1 Kon. 16: 3, 11.

23. Voorts ook over Izébel sprak de
HEERE, zeggende: De honden zullen
Izébel eten, aan den voorwal van Jiz-

reël.

24. Die van A'chab sterft in de stad,

«zullen de honden eten; en die in het
veld sterft, zullen de vogelen des he-

mels eten. o 2 Kon. 9 : 35, 36, 37.

25. Doch «er was niemand geweest
gelijk A'chab, die zichzelven verkocht
had, om te doen wat kwaad is in de
oogen des HEEREN, dewijl Izébel, zijne

huisvrouwe, hem ophitste.
a 1 Kon. 16: 33.

26. En hij deed zeer gruwelijk, wan-
delende achter de drekgoden ; naar alles,

wat de A'morieten gedaan hadden, die

God voor het aangezicht van de kin-

deren Israels uit de bezitting verdreven
had.

27. Het geschiedde nu, als A'chab
deze woorden hoorde, dat hij zijne

kleederen scheurde, en eenen zak om
zijn vleesch leide, en vastte; hij lag ook
neder in den zak, en ging met loomen
gang.

28. En het woord des HEEREN ge-

schiedde tot Elia, den Thisbiet, zeg-

gende:
29. Hebt gij gezien, dat A'chab zich

vernedert voor mijn aangezichte? Daar-

om dewijl hij zich vernedert voor mijn
aangezichte, zoo zal Ik dat kwaad in

zijne dagen niet brengen; in de dagen
zijns zoons zal Ik dat kwaad over zijn

huis brengen.

HET XXII KAPITTEL.

En zij zaten driejaren stil, dat er geen
krijg was tusschen Syrië en tusschen
Israël,

2. Maar het geschiedde in het derde
jaar, als «Jósaphat, de koning van Juda»
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tot den koning van Israël afgekomen
was, a 2 Kron. 18 : 1, 2, enz.

3. Dat de koning van Israël tot zijne

knechten zeide: Weet gij, dat Ramoth
in Gilead onze is? En wij zyn stille,

zonder dat te nemen uit de hand des
konings van Syrië.

4. Daarna zeide hij tot Jósaphat:
Zult gij met mij trekken in den strijd

naar Ramoth in Gflead? En Jósaphat
zeide tot den koning van Israël: Zoo
zal ik zijn, gelijk gij zijt, zoo mtjn volk,

als uw volk, zoo mijne paarden, als

uwe paarden.
5. Voorts zeide Jósaphat tot den ko-

ning van Israël: Vraag toch als heden
naar het woord des HEEREN.

6. Toen vergaderde de koning van
Israël, de profeten, omtrent vier hon-

derd man, en hy zeide tot hen: Zal ik

tegen Ramoth in Güead ten strijde

trekken, of zal ik het nalaten ? En zij

zeiden : Trek op, want de HEERE zal

het in de hand des konings geven.

7. Maar Jósaphat zeide: Is hier niet

nog een profeet des HEEREN, dat wij

het van hem vragen mochten?
8. Toen zeide de koning van Israël

tot Jósaphat: Er is nog één man, om
door hem den HEERE te vragen; maar
ik haat hem, omdat hij over mij niets

goeds profeteert, maar kwaad, Mïcha,
de zoon van Jimla. En Jósaphat zeide:

De koning zegge niet alzoo.

9. Toen riep de koning van Israël

eenen kamerling, en hij zeide: Haal
haastelijk Micha, den zoon van Jimla.

10. «De koning van Israël nu, en
Jósaphat, de koning van Juda, zaten
elk op zijnen troon, bekleed met [hunne]

kleederen, op het plein, aan de deur der
poorte van Samaria; en alle de pro-

feten profeteerden in hunne tegenwoor-
digheid, a 2 Kron. 18: 9.

11. En Zedekia, de zoon van Cnaana,
had zich ijzeren horens gemaakt; en
hü zeide: Zoo zegt de HEERE: Met
deze zult gij de Syriërs stoeten, totdat
gij ze gansch verdaan zult hebben.

12. En alle de profeten profeteerden
alzoo, zeggende : Trek op naar Ramoth
in Gilead, en gij zult voorspoedig zijn,

want de HEERE zal het in de hand
des konings geven.

13. De bode nu, die henengegaan was
om Mi'cha te roepen, sprak tot hem,

zeggende: Zie toch, de woorden der
profeten zijn uit éénen mond goed tot

den koning; dat toch uw woord zij,

gelijk als het woord van éénen uit hen,
en spreek het goede.

14. Doch Micha zeide: [Zoo ivaar-

achtig als] de HEERE leeft, hetgene
dat de HEERE tot mij zeggen zal, dat
zal ik spreken.

15. Als hij tot den koning gekomen
was, zoo zeide de koning tot hem:
Micha, zullen wij naar Ramoth in Gi-

lead ten strijde trekken, of zullen wij

[het] nalaten? En hij zeide tot hem:
Trek op, en gij zult voorspoedig zijn;

want de HEERE zal het in de hand
des konings geven.

16. En de koning zeide tot hem: Tot
hoe vele reizen zal ik u bezweren, op-

dat gij tot mij niet spreekt, dan alleen

de waarheid, in den naam des HEE-
REN?

17. En hij zeide : Ik zag het gansche
Israël verstrooid op de bergen, gelijk

schapen, die geenen herder hebben; en
de HEERE zeide: Deze hebben geenen
heere; een iegelijk keere weder naar
zijn huis in vrede.

18. Toen zeide de koning van Israël

tot Jósaphat: Heb ik tot u niet gezegd :

Hij zal over mij niets goeds, maar kwaad
profeteeren ?

19. Voorts zeide hij : Daarom hoor
het woord des HEEREN: «Ik zag den
HEER^, zittende op zijnen troon, en
al het hemelsche heir, staande nevens
Hem, aan zijne rechter- en aan zijne

linkerhand. a 2 Kron. 18 : 18,

Job 1 : 6, enz. en 2 : 1.

20. En de HEERE zeide: Wie zal

A'chab overreden, dat hij optrekke en
valle te Ramoth in Gilead ? De één nu
zeide aldus, en de ander zeide alzoo.

21. Toen ging een geest uit, en stond
voor het aangezichte des HEEREN, en
zeide : Ik zal hem overreden. En de
HEERE zeide tot hem : Waarmede ?

22. En hij zeide : Ik zal uitgaan, en
een leugengeest zijn in den mond van
alle zijne profeten. En Hij zeide: Gij

zult overreden, en zult het ook vermo-
gen

;
ga uit en doe alzoo.

23. Nu dan, zie, de HEERE heeft eenen
leugengeest in den mond van alle deze
uwe profeten gegeven ; en de HEERE
heeft kwaad over u gesproken.
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24. Toen trad Zedekia, de zoon van
Cnaana, toe, en sloeg Micha op het kin-

nebakken ; en hij zeide : Door wat [^veg]

is de Geest des HEEREN van mij door-

gegaan, om u aan te spreken ?

25. En Micha zeide: Zie, gij zult het'

zien op dienzelven dag, als gij zult gaan
[van] kamer in kamer, om u te verste-

ken.
26. De koning van Israël nu zeide :

Neem Micha, en breng hem weder tot

A'mon, den overste der stad, en tot

Jóas, den zoon des konings
;

27. En gij zult zeggen : Zoo zegt de
koning : Zet dezen in het gevangenhuis,
en spijst hem met brood der bedrukt-
heid, en met water der bedruktheid,
totdat ik met vrede [ioeder]'k.om.e.

28. En Micha zeide : Indien gij eenigs-

zins met vrede wederkomt, zoo heeft

de HEERE door mij niet gesproken.
Voorts zeide hij : Hoort, gij volkeren al-

tegader.

29. Alzoo toog de koning van Israël,

en Jósaphat, de koning van Juda, op
naar Ramoth in Gilead.

30. En de koning van Israël zeide

tot Jósaphat : Als ik mij verkleed heb,

zal ik in den strijd komen, maar gij,

trek uwe kleederen aan. Alzoo ver-

kleedde zich de koning van Israël, en
kwam in den strijd.

31. De koning nu van Syrië had ge-

boden aan de oversten der wagenen,
van welke hij twee en dertig had, zeg-

gende : Gij zult noch kleinen noch groe-

ten bestrijden, maar den koning van
Israël alleen.

32. Het geschiedde dan, als de over-

sten der wagenen Jósaphat zagen, dat

zij zeiden : Gewisselijk, die is de ko-

ning van Israël; en zij keerden zich

naar hem, om te strijden ; maar Jósa-

phat riep uit.

33. En het geschiedde, als de over-

sten der wagenen zagen, dat hij de ko-

ning van Israël niet was, dat zij zich

van achter hem afkeerden.
34. Toen spande een man den boog

in zijne eenvoudigheid, en schoot den
koning van Israël tusschen de gespen
en tusschen het pantsier. Toen zeide

hij tot zijnen voerman: Keer uwe hand,
en voer mij uit het leger, want ik ben
zeer verwond.

35. En de strijd nam op denzelven

dag toe, en de koning werd met den
wdgen staande gehouden tegenover de
Syriërs ; maar hij stierf des avonds, en
het bloed der wonde vloeide in den
bak des wagens.

36. En er ging eene uitroeping door
het heirleger, als de zon onderging,
zeggende : Een ieder [keeré] naar zijüe

stad, en een ieder naar zijn land.
37. Alzoo stierf de koning, en werd

naar Samaria gebracht; en zij begroe-
ven den koning te Samaria.

38. Als men nu den wagen in den vij-

ver van Samaria spoelde, lekten de hon-
den zijn bloed, waar de hoeren wieschen,
naar het woord des HEEREN, dat Hij
gesproken had.

39. Het overige nu der geschiedenissen
van A'chab, en al wat hij gedaan heeft,

en het elpenbeenen huis, dat hij ge-

bouwd heeft, en alle de steden, die hij

gebouwd heeft, zijn die niet geschre-
ven in het Boek der Kronieken der ko-
ningen van Israël ?

40. Alzoo ontsliep A'chab met zijne

vaderen ; en zijn zoon jAhazia werd ko-

ning in zijne plaats.

41. «Jósaphat nu, de zoon van A'sa,

werd koning over Juda, in het vierde
jaar van A'chab, den koning van Israël.

a 2 Kron. 20 : 31.

42. Jósaphat was vijf en dertig jaar
oud, als hij koning werd, en regeerde
vijf en twintig jaar te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Azüba, de
dochter van Silchi.

43. En hij wandelde in al den weg van
zijnen vader A'sa, hij week niet daar-

van, doende wat recht was in de oogen
des HEEREN.

44. Evenwel werden de hoogten niet

weggenomen ; het volk offerde en rookte

nog op de hoogten.
45. En Jósaphat maakte vrede met

den koning van Israël.

46. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jósaphat, en zijne macht, die

hij betoond heeft, en hoe hij geoorloogd
heeft, zijn die niet geschreven in het

Boek der Kronieken der koningen van
Juda ?

47. Ook deed hij uit het land weg
de overige schandjongens, die in de
dagen van zijnen vader A'sa overge-

bleven waren.
48. Toenwasergeenkoningin E'dom,
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[maar] een stadhouder des konings.

49. [En] Jósaphat maakte schepen
van Tharsis, om naar O'phir te gaan
om goud ; maar zij gingen niet, want
de schepen werden gebroken te E'zion-

Géber.
50. Toen zeide Ahazia, de zoon van

A'chab, tot Jósaphat: Laat mijne knech-
ten met uwe knechten op de schepen
varen ; maar Jósaphat wilde niet.

51. En Jósapliat ontsliep met zijne

vaderen, en werd bij zijne vaderen be-

graven in de stad van zijnen vader
David; en zijn zoon Jóram werd koning
in zijne plaats.

52. Ahazia, de zoon van A'chab, werd
koning over Israël te Samaria, in het
zeventiende jaar van Jósaphat, den ko-
ning van Juda, en regeerde twee jaren
over Israël.

53. En hij deed wat kwaad was in
de oogen des HEEREN ; want hij wan-
delde in den weg van zijnen vader, en
in den weg van zijne moeder, en in
den weg van Jeróbeam, den zoon van
Nébat, die Israël zondigen deed.

54. En hij diende Baal, en boog zich
voor hem, en vertoornde den HEERE
den God Israels, naar alles, wat zijn

vader gedaan had.

HET TWEEDE BOEK

DER

KONINGEN.

HET I KAPITTEL.

Jlin Móab viel van Israël af, «na A'chabs
dood. a 2 Kon. 3: 5.

2. En Ahazia viel door eene tralie

in zijne opperzaal, die te Samaria was.
en werd krank. En hij zond boden, en
zeide tot hen: Gaat henen, vraagt Bii-

al-Zébub, den god van E'kron, of ik
van deze krankheid genezen zal.

3. Maar de Engel des HEEREN sprak
tot Eiia, den Thisbiet: Maak u op, ga
op, den boden des konings van Samaria
te gemoet, en spreek tot hen: Is het,

omdat er geen God in Israël is, dat gij-

lieden henengaat, om Baal-Zébub, den
god van E'kron, te vragen?

4. Daarom nu zegt de HEERE alzoo :

Gij zult niet afkomen van dat bed,
waarop gij geklommen zijt, maar gij

zult den dood sterven. En Elia ging weg.
5. Zoo kwamen de boden weder tot

hem
; en hij zeide tot hen : Wat is dit,

[dat] gij wederkomt?
6. En zij zeiden tot hem : Een man

kwam op, ons te gemoet, en zeide tot

ons : Gaat henen, keert weder tot den ko-
ning, die u gezonden heeft, en spreekt tot

hem : Zoo zegt de HEERE : Is het, om-
dat er geen God in Israelis, dat gij zendt,
9m Baal-Zébub, den god van E'kron, te

vragen? Daarom zult gij van dat bed,
waarop gij geklommen zijt, niet afko-
men, maar gij zult den dood sterven.

7. En hij sprak tot hen : Hoedanig
was de gestalte des mans, die u te ge-

moet opgekomen is, en deze woorden
tot u gesproken heeft?

8. En zij zeiden tot hem: Hij was
een man met een harig [kleed], en met

14'



426 2 KONINGEN I, II.

eenen lederen gordel gegord om zijne

lendenen. Toen zeide hij: Het is Elia,

de Thisbiet.

9. En hij zond tot hem eenen hoofd-

man van vijftig met zijne vijftigen. En
als hij tot hem opkwam (want zie, hij

zat op de hoogte eens bergs), zoo sprak
hij tot hem : Gij man Gods, de koning
zegt: Kom af.

10. Maar Elia antwoordde en sprak
tot den hoofdman van vijftigen: Indien

ik dan een man Gods ben, zoo «dale

vmir van den hemel, en vertere u en
uwe vijftigen. Toen daalde vuur van
den hemel, en verteerde hem en zijne

vijftigen. d Luc. 9: 54.

11. En hij zond wederom tot hem
eenen anderen hoofdman van vijftig

met zijne vijftigen. Deze antwoordde
en sprak tot hem: Gij man Gods, zoo

zegt de koning : Kom haastelijk af.

12. En Elia antwoordde en sprak tot

hen: Ben ik een man Gods, zoo dale

vuur van den hemel, en vertere u en
uwe vyftigen. Toen daalde het vuur
Gods van den hemel, en verteerde hem
en zijne vijftigen.

13. En wederom zond hij eenen hoofd-

man van de derde vijftigen met zijne

vijftigen. Zoo ging de derde hoofdman
van vijftigen op, en kwam, en boog
zich op zijne knieën voor Elia, en
smeekte hem, en sprak tot hem: Gij

man Gods, laat toch mijne ziel en de
ziel van uwe knechten, van deze vijf-

tigen, dierbaar zijn in uwe oogen!
14. Zie, het vuur is van den hemel ge-

daald, en heeft die twee eerste hoofd-

mannen van vijftigen met hunne vijf-

tigen verteerd ; maar nu, laat mijne ziel

dierbaar zijn in uwe oogen!
15. Toen sprak de Engel des HEEKEN

tot Elia: Ga af met hem, vrees niet

voor zijn aangezicht. En hij stond op,

en ging met hem af tot den koning.
16. En hij sprak tot hem: Zoo zegt

de HEEEE : Daarom, dat gy boden ge-

zonden hebt, om Baal-Zébub, den god
van E'kron, te vragen (is het, omdat
er geen God in Israël is, om zijn woord
te vragen ?), daarom, van dat bed, waar-
op gij geklommen zijt, zult gij niet afko-

men, maar gij zult den dood sterven.

17. Alzoo stierf hij, naar het woord
des HEEREN, dat Elia gesproken had

;

en Jóram werd koning in zijne plaats.

in het tweedejaar van Jóram, den zoon
van Jósaphat, den koning van Juda;
want hij had geenen zoon.

18. Het overige nu der zaken van
Ahazia, die hij gedaan heeft, is dat niet
geschreven in het Boek der Kronieken
der koningen van Israël?

HET II KAPITTEL.

aet geschiedde nu, als de HEERE Elia
met een onweder ten hemel opnemen
zoude, dat Elia met Elisa ging van
Gilgal.

2. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch
hier, want de HEERE heeft mij naar
Bethel gezonden. Maar Elisa zeide : [Zoo
tvaarachtig als] de HEERE leeft en uwe
ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzoo
gingen zij af naar Bethel.

3. Toen gingen de zonen der pro-

feten, die te Bethel waren, tot Elisa
uit, en zeiden tot hem: Weet gij, dat
de HEERE heden uwen heere van uw
hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik
weet het ook wel, zwijgt gij stil.

4. En Elia zeide tot hem : Elisa, blijf

toch hier, want de HEERE heeft mij
naar Jéricho gezonden. Maar hij zeide:

[Zoo waarachtig als] de HEERE leeft

en uwe ziel leeft, ik zal u niet verla-

ten. Alzoo kwamen zij te Jéricho.

5. Toen traden de zonen der profe-

ten, die te Jericho waren, naar Elisa

toe, en zeiden tot hem: "Weet gij, dat
de HEERE heden uwen heere van uw
hoofd wegnemen zal ? En hij zeide : Ik
weet het ook wel, zwijgt gij stil.

6. En Elia zeide tot hem: Blijf toch
hier, want de HEERE heeft mij naar den
Jordaan gezonden. Maar hij zeide : [Zoo

waarachtig als] de HEERE leeft en uwe
ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij

beiden gingen henen.
7. En vijftig mannen van de zonen

der profeten gingen henen, en stonden
tegenover van verre ; en die beiden ston-

den aan den Jordaan.
8. Toen nam Elia zijnen mantel, en

wond [hem] samen, en sloeg het water,

en het werd herwaarts en derwaarts
verdeeld ; en zij beiden gingen er door
op het droge.

9. Het geschiedde nu, als zij overge-

komen waren, dat Elia zeide tot Elisa:

Begeer wat ik u doen zal, eer ik van
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bij u weggenomen worde. En Elisa zeide :

Dat toch twee deelen van uwen geest

op mij zijn!

10. En hij zeide : Gij hebt eene harde
zaak begeerd. Indien gij mij zult zien,

als ik van bij u weggenomen worde,
het zal u alzoo geschieden; doch zoo
niet, het zal niet geschieden.

11. En het gebeurde, als zij voortgin-

gen, gaande en sprekende, zie, zoo was
er een vurige wagen met vurige paar-

den, die tusschen hen beiden scheiding

maakten. Alzoo voer Elia met een on-

weder ten hemel.
12. En Elisa zag het, en hij riep:

aMijn vader, mijn vader, wagen Israels

en zijne ruiteren! En hij zag hem niet

meer; en hij vatte zijne kleederen, en
scheurde ze in twee stukken.

a 2 Kon. 13: 14.

13. Hij hief ook Eli'a's mantel op, die

van hem afgevallen was, en keerde

weder, en stond aan den oever van den
Jordaan.

14. En hij nam den mantel van Elia,

die van hem afgevallen was, en sloeg

het water, en zeide : Waar is de HEERE
de God van Elia? ja die? En hij sloeg

het water, en het werd herwaarts en
derwaarts verdeeld, en Elisa ging er

door.

15. Als nu de kinderen der profeten,

die tegenover te Jéricho waren, hem
zagen, zoo zeiden zij : De geest van
Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem
te gemoet, en bogen zich voor hem ne-

der ter aarde.

16. En zij zeiden tot hem: Zie nu,

er zijn bij uwe knechten vijftig dappere
mannen, laat ze toch henengaan, en
uwen heere zoeken, of niet misschien
de Geest des HEEREN hem opgenomen,
en op eenen der bergen, of in een der
dalen hem geworpen heeft. Doch hij

zeide: Zendt niet.

17. Maar zij hielden bij hem aan, tot

scharaens toe ; en hij zeide : Zendt. En
zij zonden vijftig mannen, die drie da-

gen zochten, doch hem niet vonden.
18. Toen kw^amen zij weder tot hem,

daar hij te Jéricho gebleven was; en hij

zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet

gezegd: Gaat niet?

19. En de mannen der stad zeiden
tot Elisa: Zie toch, de woning dezer
gtad is goed, gelijk als mijn heere ziet,

maar het water is kwaad, en het land
onvruchtbaar.

20. En hij zeide: Brengt mij eene
nieuwe schaal, en legt daar zout in. En
zij brachten ze tot hem.

21. Toen ging hij uit tot de waterwei,
en wierp het zout daarin, en zeide : Zoo
zegt de HEERE: Ik heb dit water ge-

zond gemaakt, daar zal geen dood noch
onvruchtbaarheid meer van worden.

22. Alzoo werd dat water gezond, tot
op dezen dag, naar het woord van Elisa,

dat hij gesproken had.
23. En hij ging van daar op naar

Bethel. Als hij nu den weg opging, zoo
kwamen kleine jongens ,uit de stad;
die bespotten hem, en zeiden tot hem:
Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!

24. En hij keerde zich achterom, en
hij zag ze, en vloekte ze, in den naam
des HEEREN. Toen kwamen twee beren
uit het woud, en verscheurden van hen
twee en veertig kinderen.

25. En hij ging van daar naar den
berg Carmel; en van daar keerde hij

weder naar Samaria.

HET III KAPITTEL.

Jóram nu, de zoon van A'chab, werd
koning over Israël te Samaria, in het
achttiende jaar van Jósaphat, den ko-

ning van Juda, en hij regeerde twaalf
jaar.

2. En hij deed dat kwaad was in de
oogen des HEEREN, doch niet gelijk

zijn vader en zijne moeder; «want hij

deed dat opgerichte beeld van Baal weg,
hetwelk zijn vader gemaakt had.

a 1 Kon. 16: 32.

8. Evenwel hing hij de zonden van
Jeróbeam, den zoon van Nébat, aan, die

Israël deed zondigen ; hij week daarvan
niet af.

4. Mésa nu, de koning der Móabieten,
*hield veel vee, en bracht op aan den
koning van Israël honderd duizend lam-
meren, en honderd duizend rammen
met de wol.

5. Maar het geschiedde, als A'chab
gestorven was, «dat de koning der Mó-
abieten van den koning van Israël afviel.

a 2 Kon. 1: 1.

* Staten-overz. : was een veehandelaar.
De zin is, dat hij veel vee fokte en daarin zijn

rijkdom had.
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6. Zoo toog de koning Jóram ten

zelven tijde uit Samaria, en monsterde
ganscli Israël.

7. En hij ging henen, en zond tot

Jósaphat, den koning van Juda, zeg-

gende : De koning der Móabieten is van
mij afgevallen; zult gij met mij trek-

ken in den oorlog tegen de Móabieten ?

En hij zeide : Ik zal opkomen ; «zoo zal ik

zijn gelijk gij zijt, zoo mijn volk als uw
volk, zoo mijne paarden als uwe paarden.

a 1 Kon. 22: 4.

8. En hij zeide: Door welken weg
zullen wij optrekken? Hij dan zeide:

Door den weg der woestijn van E'dom.

9. Alzoo toog de koning van Israël

henen, en de koning van Juda, en de

koning van E'dom; en als zij zeven
dagreizen omgetogen waren, zoo had
het leger, en het vee, dat hen navolg-

de, geen water.

10. Toen zeide de koning van Israël :

Ach, dat de HEERE deze drie koningen
geroepen heeft, om die in der Móabieten

hand te geven !

11. En Jósaphat zeide: «Is hier geen

profeet des HEEREN, dat wij door hem
den HEERE mochten vragen? Toen
antwoordde een van de knechten des

konings van Israël, en zeide: Hier is

Elisa, de zoon van Saphat, die water

op Ell'a's handen goot. a l Kon. 22: 7.

12. En Jósaphat zeide: Des HEEREN
woord is bij hem. Zoo togen tot hem
af de koning van Israël, en Jósaphat,

en de koning van E'dom.

13. Maar Elisa zeide tot den koning
van Israël: Wat heb ik met u te doen?
oGa henen tot de profeten uws vaders,

en tot de profeten uwer moeder. Doch
de koning van Israël zeide tot hem:
Neen, want de HEERE heeft deze drie

koningen geroepen, om die in der Mó-
abieten hand te geven, a i Kon. I8:i9.

14. En Elisa zeide: [Zoo waarachtig

als] de HEERE der heirscharen leeft,

voor «wiens aangezichte ik sta, zoo ik

niet het aangezicht van Jósaphat, den
koning van Juda, opnam, ik zoude u
niet aanschouwen, noch u aanzien.

a 1 Kon. 17: 1.

15. Nu dan, brengt mij eenen speel-

man. En het geschiedde, als de speel-

man op de snaren speelde, dat de hand
des HEEREN op hem kwam.

16. En hij zeide : Zoo zegt de HEERE r

Maakt in dit dal vele grachten.
17. Want zoo zegt de HEERE: Gü-

lieden zult geen wind zien, en gij zult.

geen regen zien, nochtans zal dit dal
met water vervuld worden, zoodat gij

zult drinken, gij, en uw vee, en uwe
beesten.

18. Daartoe is dat *gering in de oogen
des HEEREN; Hij zal ook de Móabieten
in ulieder hand geven.

19. En gij zult alle vaste steden en
alle uitgelezene steden slaan, en zult

alle goede boomen vellen, en zult alle

waterfonteinen stoppen; en alle goede
stukken lands zult gij met steenen ver-

derven.
20. En het geschiedde des morgens,,

als men het spijsofïer offert, dat er, zie,

water door den weg van E'dom kwam,
en het land met water vervuld werd.

21. Toen nu alle de Móabieten hoor-

den, dat de koningen opgetogen waren,
om tegen hen te strijden, zoo werden
zij samengeroepen, van af alle degenen,
die den gordel aangordden, en daarbo-

ven, en zij stonden aan de landpale.

22. En toen zij zich des morgens vroeg
opmaakten, en de zon over dat water
oprees, zagen de Móabieten dat water
tegenover [zich] rood, gelijk bloed.

23. En zij zeiden : Dit is bloed ; de ko-

ningen hebben voorzeker zich met het

zwaard verdorven, en hebben de één
den ander verslagen; nu dan aan den
buit, gij Móa.bieten!

24. Maar als zij aan het leger van
Israël kwamen, maakten zich de Isra-

ëlieten op, en sloegen de Móabieten; en^

zij vloden van hun aangezicht; ja zü

kwamen in [het land], slaande ook de

Móabieten.
25. De steden nu braken zij af, en een

iegelijk wierp zijnen steen op alle goede
stukken lands; en zij vulden ze, en stop-

ten alle waterfonteinen, en velden alle

goede boomen, totdat zij in Kir-Haréseth

[alleen] de steenen daarvan lieten over-

blijven; en de sHngeraars omsingelden

en sloegen ze.

26. Doch als de koning der Móabieten

zag, dat hem de strijd te sterk was, nam
hij tot zich zeven honderd mannen, die

* Staten-overz. : slecht, in den zin van: klein,

van beteekenis.
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Tiet zwaard uittogen, om door te breken

tegen den koning vanE'dom; maarzij
konden niet.

27. Toen nam hy zijnen eerstgebore-

nen zoon, die in zijne plaats koning zou-

de worden, en offerde hem ten brand-

offer op den muur. Daaruit werd een
2eer groote toorn in Israël: daarom trok-

ken zij van hem af, en keerden weder
in [hun] land.

HET IV KAPITTEL.

Jcjene vrouw nu uit de vrouwen van
de zonen der profeten riep tot Elisa,

zeggende: Uw knecht, mijn man, is ge-

storven, en gij weet, dat uw knecht den
HEEEE was vreezende; nu is de schuld-

heer gekomen, «om zijne beide kinderen

voor zich tot knechten te nemen.
a Lev. 25: 39.

2. En Elisa zeide tot haar: Wat zal

ik u doen? Geef mij te kennen, wat gij

in het huis hebt. En zij zeide : Uwe dienst-

maagd heeft niet met al in het huis,

dan eene kruik met olie.

3. Toen zeide hij : Ga, eisch voor u
vaten van buiten, van alle uwe nabu-

ren ledige vaten ; maak er niet weinig
te hebben.

4. Kom dan in, en sluit de deur voor
11 en voor uwe zonen toe; daarna giet

in alle die vaten, en zet weg dat vol is.

5. Zoo ging zij van hem, en sloot de
deur voor zich en voor hare zonen toe;

die brachten haar de vaten toe, en zij

goot in.

6. En het geschiedde, als die vaten
vol waren, dat zij tot haren zoon zeide:

Breng mij nog een vat aan. Maar hij

zeide tot haar: Er is geen vat meer.
En de olie stond stil.

7. Toen kwam zij, en gaf het den
man Gods te kennen; en hij zeide: Ga
lienen, verkoop de olie, en betaal uwen
schuldheer

;
gij dan [met] uwe zonen,

leef van het overige.

8. Het geschiedde ook op eenen dag,
als Elisa naar Sünem doortrok, dat al-

daar eene *aanzienlijke vrouw was, de-

welke hem aanhield, om brood te eten.

Voorts geschiedde het, zoo dikwijls hij

doortrok, week hij daar in, om brood
te eten.

* Stat-overz. : groote, blijkens de kantt. in
den zin van aanzienlijke bedoeld.

9. En zij zeide tot haren man : Zie nu,
ik heb gemerkt, dat deze man Gods hei-

lig is, die bij ons altoos doortrekt.

10. Laat ons toch eene kleine opper-

kamer van eenen wand maken, en laat

ons daar voor hem zetten een bed, en
tafel, en stoel, en kandelaar; zoo zal

het geschieden, wanneer hij tot ons
komt, dat hij daar inwijke.

11. En het geschiedde op eenen dag,
dat hij daar kwam ; en hij week in die
opperkamer, en leide zich daar neder.

12. Toen zeide hij tot zijnen jongen
Gehazi: Roep deze Sünamietische. En
als hij ze geroepen had, stond zij voor
zijn aangezicht.

13. (Want hii had hem gezegd: Zeg
nu tot haar : Zie, gij zijt zorgvuldig voor
ons geweest, met alle deze zorgvuldig-
heid; wat is er voor u te doen? Is er
iets om voor u te spreken tot den ko-

ning, of tot den krijgsoverste ? En zij

had gezegd: Ik woon in het midden
mijns volks.

14. Toen had hij gezegd: Wat is er

dan voor haar te doen ? En Gehazi had
gezegd : Zij heeft toch geenen zoon, en
haar man is oud.

15. Daarom had hij gezegd : Roep haar.

En als hij ze geroepen had, stond zij in

de deur.)

16. En hij zeide: Op «dezen gezetten
tijd, omtrent dezen tijd des levens, zult

gij eenen zoon omhelzen. En zij zeide:

Neen, mijn heere, gij man Gods, lieg

tegen uwe dienstmaagd niet.

a Gen. 18: 10, 14.

17. En de vrouwe werd zwanger, en
baarde eenen zoon op dien gezetten tijd,

omtrent den tijd des levens, dien Elisa

tot haar gesproken had.

18. Toen nu het kind groot werd, ge-

schiedde het op eenen dag, dat het uit-

ging tot zijnen vader, tot de maaiers.

19. En het zeide tot zijnen vader: Mijn
hoofd, mijn hoofd! Hij dan zeide tot

eenen jongen: Draag hem tot zijne

moeder.
20. En hij droeg hem, en bracht hem

tot zijne moeder. En hij zat op hare
knieën tot aan den middag toe; toen
stierf hij.

21. En zij ging op, en leide hem op
het bed van den man Gods; daarna
sloot zij voor hem toe, en ging uit.

22. En zij riep om haren man, en zeide:
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Zend mij toch eenen van de jongens,

en eene van de ezelinnen, dat ik tot den
man Gods loope, en wederkome.

23. En hij zeide: Waarom gaat gij

heden tot hem? Het is geen nieuwe
maan, noch Sabbath. En zij zeide: Het
zal wél zijn.

24. Toen zadelde zij de ezelin, en zeide

tot haren jongen: Drijf en ga voort;

houd mij niet op voort te rijden, tenzij

dan dat ik het u zegge.

25. Alzoo toog zij henen, en kwam
tot den man Gods, tot den berg Carmel,
En het geschiedde, als de man Gods haar
van tegenover zag, dat hij tot Gehazi,

zijnen jongen, zeide: Zie, daar is de
Sünamietische.

26. Nu loop toch haar te gemoet, en
zeg tot haar : Is het wel met u ? Is het

wel met uwen man? Is het wel met
uw kind? En zij zeide: Het is wel.

27. Toen zij nu tot den man Gods op
den berg kwam, vatte zij zijne voeten.

Maar Gehazi trad toe, om haar af te

stooten. Doch de man Gods zeide : Laat
ze geworden, want hare ziele is in haar
bitterlijk bedroefd, en de HEERE heeft

het voor my verborgen, en mij niet ver-

kondigd.

28. En zij zeide: Heb ik eenen zoon
van mijnen heere begeerd? «Zeide ik

niet: Bedrieg mij niet? a 2 Kon. 4: 16.

29. En hij zeide tot Gehazi : Gord uwe
lendenen, en neem mijnen staf in uwe
hand, en ga henen; zoo «gij iemand
vindt, groet hem niet; en zoo u iemand
groet, antwoord hem niet; en leg mij-

nen staf op het aangezicht van den jon-

gen, a Luc. 10: 4.

30. Doch de moeder van den jongen
zeide: [Zoo waarachtig als] de HEERE
leeft en uwe ziele leeft, ik zal u niet

verlaten. Hij stond dan op, en volgde
haar na.

31. Gehazi nu was voor hun aange-
zicht doorgegaan ; en hij leide den staf

op het aangezicht van den jongen ; doch
er was geene stemme, noch opmerking.
Zoo keerde hij weder hem te gemoet,
en bracht hem boodschap, zeggende : De
jongen is niet ontwaakt.

82. En toen Elisa in het huis kwam,
zie, zoo was. de jongen dood, zijnde ge-

legd op zijn bed.

33. Zoo ging hij in, en' «sloot de deur

voor hen beiden toe; en bad tot den
HEERE. a Matth. 6: 6.

34. En hij klom op, en leide zich neder
op het kind, en leggende zijnen mond
op zijnen mond, en zijne oogen op zijne

oogen, en zijne handen op zijne handen,
breidde zich over hem uit; enhetvleesch
des kinds werd warm.

35. Daarna kwam hij weder, en wan-
delde in het huis ééns herwaarts, en ééns
derwaarts, en klom [weder] op, en breid-

de zich over hem uit; «en de jongen
niesde tot zevenmaal toe; daarna deed
de jongen zijne oogen open.
a 1 Kon. 17: 21. 2 Kon. 8: 1. Hand. 20: 10.

36. En hij riep Gehazi, en zeide : Roep
deze Sünamietische. En hij riep ze, en
zij kwam tot hem ; en hij zeide : Neem
uwen zoon op.

37. Zoo kwam zij, en viel voor zijne

voeten, en boog zich ter aarde; en zij

nam haren zoon op, en ging uit.

38. Als nu Elisa weder te Gilgal

kwam, zoo was er honger in dat land,

en de zonen der profeten zaten voor
zijn aangezicht. En hij zeide tot zijnen

jongen: Zet den grooten pot aan, en
zied moes voor de zonen der profeten.

39. Toen ging één uit in het veld»

om moeskruiden te lezen, en hij vond
eenen wilden wijnstok, en las daarvan,

zijn kleed vol wilde kolokwinten, en
kwam, en sneed ze in den moespot;
want zij kenden ze" niet.

40. Daarna schepten zij voor de man-
nen op, om te eten ; en het geschiedde^

als zij aten van dat moes, dat zij rie-

pen en zeiden: Man Gods, de dood ia

in den pot ! En zij konden het niet eten.

41. Maar hij zeide : Brengt dan meel.

En hij wierp het «in den pot; en hij

zeide: Schep voor het volk op, dat zij

eten. Toen was er niets kwaads in den
pot. a Ex. 15: 25.

42. En er kwam een man van Baai-

Salisa, en bracht den man Gods broo-

den der eerstelingen, twintig gersten-

brooden, en groene aren in hare hulzen;

en hij zeide: Geef aan het volk, dat
zij eten.

43. Doch zijn dienaar zeide: «Wat
zoude ik dat aan honderd mannen
voorzetten? En hij zeide: Geef aan het
volk, dat zij eten; want alzoo zegt de
HEERE: ^Men zal eten en overhouden.

o Joh. 6:9. h Joh. 6 : 11.
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44. Zoo zette hij het hun voor, en
zy aten, en zij hielden over, naar het

woord des HEEREN.

N^

HET V KAPITTEL.

aa'man nu, de krijgsoverste van den
koning van Syrië, was een groot man
voor het aangezicht zijns heeren, en
van hoog aanzien; want door hem had
de HEERE den Syriërs verlossing ge-

geven; zoo was deze man een strijd-

baar held, [doch] melaatsch.
2. En er waren benden uit Syrië ge-

togen, en hadden eene kleine jonge
dochter uit het land Israels gevankelijk

gebracht, die in den dienst der huis-

vrouwe van Naa'man was.
3. Deze zeide tot hare vrouwe: Och

of mijn heere ware voor het aangezicht

des profeten, die te Samaria is, dan
zoude hij hem van zijne melaatschheid
ontledigen.

4. Toen ging hij in, en gaf het zijnen

heere te kennen, zeggende: Zoo en zoo

heeft de jonge dochter gesproken, die

uit het land van Israël is.

5. Toen zeide de koning van Syrië:

Ga henen, kom, en ik zal eenen brief

aan den koning van Israël zenden. En
hij ging henen, en nam in zijne hand
tien talenten zilvers en zes duizend
[Sikkelen] gouds, en tien wisselkleederen.

6. En hij bracht den brief tot den
koning van Israël, zeggende: Zoo wan-
neer nu deze brief tot u zal gekomen
zijn, zie, ik heb mijnen knecht Naa'-

man tot u gezonden, dat gij hem ont-

ledigt van zijne melaatschheid.
7. En het geschiedde, a,ls de koning

van Israël den brief gelezen had, dat
hij zijne kleederen scheurde, en zeide:

«Ben ik dan God, om te doeden en
levend te maken, dat deze tot mij zendt,

om eenen man van zijne melaatsch-
heid te ontledigen? Want voorwaar,
merkt toch en ziet, dat hij oorzake
tegen mij zoekt.

a Dent. 32 : 39. 1 Sam. 2 : 6.

8. Maar het geschiedde, als Eli'sa, de
man Gods, gehoord had, dat de koning
van Israël zijne kleederen gescheurd
had, dat hij tot den koning zond, om
te zeggen : Waarom hebt gij uwe klee-

deren gescheurd ? Laat hem nu tot my
komen, zoo zal hij weten dat er een
profeet in Israël is.

9. Alzoo kwam Naa'man met zijne

paarden en met zijnen wagen, en stond
voor de deur van het huis van Elïsa.

10. Toen zond Elïsa tot hem eenen
bode, zeggende: Ga henen en waschu
zevenmaal in den Jordaan , en uw
vleesch zal u wederkomen, en gij zult
rein zijn.

11. Maar Naa'man werd zeer toornig,
en toog weg, en zeide: Zie, ik zeide bij

mijzelven : Hij zal zekerlijk uitkomen,
en staan, en den naam des HEEREN
zijns Gods aanroepen, en zijne han,d
over de plaats strijken, en den melaat-
sche ontledigen.

12. Zijn niet Abana en Pharpar, de
rivieren van Damascus, beter dan alle

wateren van Israël; zoude ik mij in
die niet kunnen wasschen en rein wor-
den? Zoo wendde hij zich, en toog weg
met grimmigheid.

13. Toen traden zijne knechten toe,

en spraken tot hem, en zeiden- Mijn
vader, [zoo] die profeet tot u eene groote
zaak gesproken had, zoudt gij ze niet

gedaan hebben? Hoeveel te meer, naar-
dien hij tot u gezegd heeft: Waschu,
en gij zult rein zijn?

14. Zoo klom hij af, en dompelde
zich in den Jordaan zevenmaal, naar
het woord van den man Gods; «on zijn

vleesch kwam weder, gelijk het vleesch
van eenen kleinen jongen, en hij werd
rein. a Luc. 4: 27.

15. Toen keerde hij weder tot den
man Gods, hij en zijn gansche heir,

en kwam, en stond voor zijn aange-
zicht, en zeide: Zie, nu weet ik, dat

er geen God is op de gansche aarde,

dan in Israël; nu dan, neem toch eenen
zegen van uwen knecht.

16. Maar hij zeide: [Zoo waarachtig
als] de HEERE leeft, voor wiens aan-

gezichte ik sta, indien ik het neme!
En hij hield bij hem aan, opdat hij het

nam; doch hij weigerde het.

17. En Naa'man zeide; Zooniet, laat

toch uwen knecht gegeven worden een
last aarde van een juk muilen; want
uw knecht zal niet meer brandoffer of

slachtoffer aan andere goden doen,
maar den HEERE.

18. In deze zaak vergeve de HEERE
uwen knecht: wanneer mijn heere in

het huis van Rïmmon gaan zal, om
zich daar neder te buigen, en hij op
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lïiyne hand lenen zal, en ik mij in het
huis van Rïmmon nederbuigen zal; als

ik mij [alzoo] nederbuigen zal in het
huis van Rïmmon, de HEERE vergeve
toch uwen knecht in deze zake.

19. En hij zeide tot hem : Ga in vrede.

En hij ging van hem eene kleine streek

lands.

20. Gehazi nu, de jongen van Elisa,

den man Gods, zeide: Zie, mijn heere
heeft Naa'man, dien Syriër, belet, dat
men uit zijne hand niet genomen heeft,

wat hij gebracht had ; maar [zoo waar-
achtig als] de HEERE leeft, ik zal hem
naloopen, en zal wat van hem nemen.

21. Zoo volgde Gehazi Naa'man achter-

na. En toen Naa'man zag, dat hij hem
naliep, viel hij van den wagen af, hem
te gemoet, en hij zeide: Is het wel?

22. En hij zeide: Het is wel; mijn
heere heeft mij gezonden, om te zeg-

gen: Zie, nu straks zijn tot mij twee
l'ongelingen uit de zonen der profeten,

van het gebergte van Ephraïm geko-
men; geef toch hun een talent zilvers

en twee wisselkleederen.
23. En Naa'man zeide: Belieft het u,

neem twee talenten. En hij hield aan
bij hem, en bond twee talenten zilvers

in twee buidels, met twee wisselklee-

deren, en hij leide ze op twee van zijne

jongens, die ze voor zijn aangezicht
droegen.

24. Als hij nu op de hoogte kwam,
nam hij ze van hunne hand, en legde
ze weg in een huis; en hij liet de man-
nen gaan, en zij togen henen.

25. Daarna kwam hij in, en stond
voor zijnen heere. En Eli'sa zeide tot

hem: Van waar, Gehazi? En hij zeide:

Uw knecht is noch herwaarts noch
derwaarts gegaan.

26. Maar hij zeide tot hem : Ging niet

mijn hart mede, als die man zich om-
keerde van op zijnen wagen u te ge-

moet? Was het tiJd, om dat zilver te

nemen, en om kleederen te nemen, en
olijfboomen, en wijngaarden, en scha-
pen, en runderen, en knechten, en
dienstmaagden?

27. Daarom zal u de melaatschheid
van Naa'man aankleven, en uwen zade
in eeuwigheid. Toen «ging hij uit van
voor zijn aangezicht, melaatsch, [wit]

als de sneeuw. o Mum. 12 : 10.

2 Kron. 26 : 19, 20.

HET VI KAPITTEL.

En de kinderen der profeten zelden
tot Elisa: Zie nu, de plaats, waar wy
wonen voor uw aangezicht, is voor ons
te eng.

2. Laat ons toch tot aan den Jordaan
gaan, en elk van daar één timmerhout
halen, dat wij ons daar eene plaatse
maken, om daar te wonen. En hij

zeide: Gaat henen.

3. En er zeide één: Het believe u
toch te gaan met uwe knechten. En hij

zeide : Ik zal gaan.

4. Zoo ging hij met hen. Als zij nu
aan den Jordaan gekomen waren, hieu-
wen zij hout af.

5. En het geschiedde, als één het
timmerhout velde, dat het ijzer in het
water viel; en hij riep, en zeide: Ach,
mijn heere! want het was geleend.

6. En de man Gods zeide: Waar is

het gevallen? En toen hij hem de
plaats gewezen had, sneed hij een hout
af, en wierp het daarhenen, en deed
het ijzer boven zwemmen.

7. En hij zeide: Neem het tot u op.
Toen stak hij zijne hand uit, en nam
het.

8. En de koning van Syrië voerde
krijg tegen Israël, en beraadslaagde met
zijne knechten, zeggende: Mijne lege-

ring zal zijn in de plaats van zulk
eenen.

9. Maar de man Gods zond henen
tot den koning van Israël, zeggende:
Wacht u, dat gij door die plaats niet

trekt, want de Syriërs zijn daarhenen
afgekomen.

10. Daarom zond de koning van Is-

raël henen aan die plaats, waarvan
hem de man Gods gezegd en hem ge-

waarschuwd had, en was aldaar op
zijne hoede; niet éénmaal, noch twee-
maal.

11. Toen werd het hart des konings
van Syrië onstuimig over dezen han-
del; en hij riep zijne knechten, en zeide

tot hen : Zult gij mij dan niet te ken-
nen geven, wie van de onzen zij voor
den komng van Israël?

12. En een van zijne knechten zeide:

Neen, mijn heere koning; maar Elisa,

de profeet, die in Israël is, geeft den
koning van Israël te kennen de woor-
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den, die gij in uwe binnenste slaapka-

mer spreekt.

13. En hij zeide : Gaat henen, en ziet,

waar hij is, dat ik zende en hem late

halen. En hem werd te kennen ge-

geven, zeggende : Zie, hij is te Dóthan.

14. Toen zond hij daarhenen paarden,

en wagenen, en een zwaar heir ; welke
des nachts kwamen, en omsingelden de

stad.

15. En de dienaar van den man Gods
stond zeer vroeg op, en ging uit; en

zie, een heir omringde de stad met
paarden en wagenen. Toen zeide zijn

jongen tot hem: Ach, mijn heere, hoe
zullen wij doen ?

16. En hij zeide: Vrees niet, want
die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij

hen zijn.

17. En Eh'sa bad, en zeide: HEEEE,
open toch zijne oogen, dat hij zie. En
de HEERE [opende de oogen van den

jongen, dat hij zag; en zie, de berg was
vol vurige paarden en wagenen rondom
Elisa.

18. Als zij nu tot hem afkwamen,
bad Eh'sa tot den HEERE, en zeide:

«Sla toch dit volk met verblindheden.

En Hij sloeg ze met verblindheden,

naar het woord van Elisa.
a Gen. 19: 11.

19. Toen zeide Elisa tot hen : Dit is

de weg niet, en dit is de stad niet;

volgt mij na, en ik zal u leiden tot den
man, dien gij zoekt. En hij leidde ze

naar Samaria.

20. En het geschiedde, als zij te Sa-

maria gekomen waren, dat Elisa zeide:

HEERE, open de oogen van deze, dat

zij zien. En de HEERE opende hunne
oogen, dat zij zagen; en zie, zij waren
in het midden van Samaria.

21. En de koning van Israël zeide tot

Elisa, als hij ze zag : Zal ik ze slaan,

zal ik ze slaan, mijn vader?

22. Doch hij zeide: Gij zult ze niet

slaan. Zoudt gij ook slaan, die gij met
uw zwaard en met uwen boog gevan-
gen hadt? Zet hun brood en water voor,

dat zij eten en drinken, en tot hunnen
heere trekken.

23. En hij bereidde hun eenen groe-

ten maaltijd, dat zij aten en dronken;
daarna liet hij ze gaan, en zij trokken
tot hunnen heere. Zoo kwamen de ben-

den der Syriërs niet meer in het land
van Israël.

24. En het geschiedde daarna, dat
Bénhadad, de koning van Syrië, zijn

geheele leger verzamelde, en optoog, en
Samaria belegerde.

25. En er werd groote honger in Sa-

maria; want zie, zij belegerden het,

totdat een ezelskop voor tachtig zilver-

lingen was [verkocht], en een vierendeel

van een Kab duivenmest voor vijf zilver-

lingen.

26. En het geschiedde, als de koning
op den muur voorbijging, dateene vrouw
tot hem riep, zeggende; Help my, heer
koning.

27. En hij zeide: De HEERE helpt u
niet, waarvan zoude ik u helpen? Van
den dorschvloer of van de wijnpers?

28. Voorts zeide de koning tot haar:
Wat is u? En zij zeide: Deze vrouw
heeft tot mij gezegd : Geef uwen zoon,
dat wij hem heden eten, en morgen
zullen wij mijnen zoon eten.

29. Zoo «hebben wij mijnen zoon ge-

zoden, en hebben hem gegeten; maar
als ik des anderen daags tot haar zei-

de: Geef uwen zoon, dat wij hem eten,

zoo heeft zij haren zoon verstoken.
a Deut. 28: 53.

30. En het geschiedde, als de koning
de woorden dezer vrouw gehoord had,

dat hij zijne kleederen scheurde, alzoo

hij op den muur voortging; en het volk
zag, dat, zie, een zak van binnen over
zijn vleesch was.

31. En hij zeide: «Zoo doe mij God, en
doe zoo daartoe, indien het hoofd van
Elisa, den zoon van Saphat, heden op
hem zal blijven staan! a i Kon. 19: 2.

32. (Elisa nu zat in zijn huis, en de

oudsten zaten bij hem.) En hij zond
eenen man van voor zijn aangezicht;

maar eer de bode tot hem gekomen
was, had hij gezegd tot de oudsten:

Hebt gijlieden gezien, hoe die zoon des

moordenaars gezonden heeft, om mijn
hoofd af te nemen? Ziet toe, als die

bode komt : sluit de deur toe, en dringt

hem uit met de deur. Is niet het ge-

ruisch der voeten zijns heeren achter

hem?
33. Als hij nog met hen sprak, zie,

zoo kwam de bode tot hem af; en hij

zeide; Zie, dat kwaad isvandenHEE-
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RE, wat zoude ik verder op den HEERE
wacbten ?

HET VII KAPITTEL.

T..»oen zeide Elïsa: Hoort het woord des
HEEREN. Zoo zegt de HEERE : Morgen
omtrent dezen tijd zal eene maat meel-
bloem [verkocht] worden voor eenen
Sikkel, en twee maten gerst voor eenen
Sikkel, in de poorte van Samaria.

2. Maar een hoofdman, op wiens
band de koning leende, antwoordde
den man Gods, en zeide: Zie, zoo de
HEERE vensteren in den hemel maak-
te, zoude die zake [kunnen] geschieden ?

En hij zeide : Zie, gij zult het met uwe
oogen zien, doch daarvan niet eten.

3. Er waren nu vier melaatsche man-
nen avoor de deur der poort; die zei-

den, de één tot den ander: Wat blijven
wij hier, totdat wij sterven?

o Lev. 13 : 46.

4. Indien wij zeggen : Laat ons in de
stad komen, zoo is de honger in de
stad, en wij zullen daar sterven; en
indien wij hier blijven, wij zullen ook
sterven. Nu dan, komt en laat ons in

het *legerkamp der Syriërs vallen; in-

dien zij ons laten leven, wij zullen
leven; en indien zij ons dooden, wij
zullen maar sterven.

5. En zij stonden op in de scheme-
ring, om in het legerkamp der Syriërs te

komen. Toen zij aan het uiterste van
het legerkamp der Syriërs kwamen,
zie, toen was daar niemand.

6. Want de HEERE had het heir der
Syriërs doen hooren een «geluid van
wagenen, en een geluid van paarden,
het geluid eener groote heirkracht;
zoodat zij zeiden, de één tot den ander:
Zie, de koning van Israël heeft tegen
ons gehuurd de koningen der Hethie-
ten, en de koningen der Egyptenaren,
om tegen ons te komen, o Jes. 13 : 4.

7. Derhalve hadden zij zich opge-
maakt, en waren in de schemering ge-
vloden, en hadden hunne tenten gela-
ten, en hunne paarden, en hunne ezelen,
de legerplaats gelijk als die was; en
waren gevloden om huns levens wille.

8. Als nu deze melaatschen aan het

• Staten-overz.: het leger. Bedoeld is het
legerkamp.

uiterste der legerplaats kwamen, zoo
gingen zij in eene tent, en aten en
dronken, en namen van daar zilver, en
goud, en kleederen, en gingen henen
en verbergden het ; daarna keerden zij

weder, en kwamen in eene andere tent,,

namen van daar ook, en gingen henen,
en verbergden het.

9. Toen zeiden zij, de één tot den
ander : Wij doen niet recht ; deze dag
is een dag van goede boodschap, en
wij zwijgen stil. Indien wij vertoeven
tot den lichten morgen, zoo zal ons de
ongerechtigheid vinden ; daarom nu,
komt, laat ons gaan, en [dit] den huize
des konings boodschappen.

10. Zoo kwamen zij, en riepen tot
den portier der stad, en boodschapten
hun, zeggende: Wij zijn gekomen tot
de legerplaats der Syriërs, en zie, nie-

mand was daar, noch eens menschen
stem ; maar paarden aangebonden, en
ezels aangebonden, en tenten, gelijk als
zij waren.

11. En hij riep de portiers ; en zij de-
den cle boodschap binnen in het huis
des konings.

12. En de koning stond op in den
nacht, en zeide tot zijne knechten : Ik
zal u nu te kennen geven, wat de Sy-
riërs ons gedaan hebben : zij weten, dat
wij hongerig zijn; daarom zijn zij uit

de legerplaats gegaan, om zich in het
veld te versteken, zeggende : Als zij uit

de stad gegaan zullen zijn, dan zullen
wij ze levend grijpen, en wij zullen in
de stad komen.

13. Toen antwoordde een van zijne
knechten, en zeide: Dat men toch neme
vijf van de '^overgeblevene paarden, die
hierbinnen overgebleven zijn (zie, zü
zijn als de geheele menigte der Israëlie-

ten, die hierbinnen overgebleven zijn
;

zie, zij zijn als de geheele menigte der
Israëlieten, die vergaan zijn); laat ons:

die zenden, en zien.

14. Zij namen dan twee wagenpaar-
den. En de koning zond het leger der
Syriërs achterna, zeggende: Gaat henen,
en ziet.

15. En zij volgden ze natotdenJor-
daan toe ; en zie, de gansche weg was.
vol van kleederen en gereedschap, die

* staten-overz.: overige, in den zin van;
die nog overig waren.
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de Syriërs in hun haast maken wegge-
worpen hadden. De boden nu keerden
weder, en boodschapten het den ko-

ning.

16. Toen ging het volk uit, en be-

roofde de legerplaats der Syriërs ; en
eene maat meelbloem werd [verkocht]

voor eenen Sikkel, en twee maten gerst

voor eenen Sikkel, naar het woord des

HEEREN.
17. De koning nu had den hoofdman,

op wiens hand hij leende, over die poort

gesteld ; en het volk vertrad hem in de

poort, dat hij stierf; gelijk de man Gods
gesproken had, die het sprak, als de

koning tot hem afgekomen was.

18. Want het was geschied, gelijk de

man Gods gesproken had tot den ko-

ning, zeggende : Morgen omtrent dezen

tijd zullen twee maten gerst voor eenen
Sikkel, en eene maat meelbloem voor

eenen Sikkel [verkocht] worden, in de

poort van Samaria.
19. En die hoofdman had den man

Gods geantwoord, en gezegd ; Zie, zoo

de HEEEE vensteren in den hemel
maakte, zoude het ook naar dit woord
geschieden [kunnen] ? En hij had ge-

zegd : Zie, gij zult het met uwe oogen
zien, doch daarvan niet eten.

20. Even alzoo geschiedde hem ; want
het volk vertrad hem in de poort, dat

hij stierf.

HET VIII KAPITTEL.

Jcjlisa nu had gesproken tot die vrouw,
welker «zoon hij levend gemaakt had,

zeggende : Maak u op, en ga henen,
gij en uw huisgezin, en verkeer als

vreemdelinge, waar gij verkeeren kunt;
want de HEERE heeft eenen honger
geroepen, die ook in het land zeven
jaren komen zal. « 2 Kon. 4: 34.

2. En de vrouw had zich opgemaakt,
en had gedaan naar het woord van
den man Gods ; want zij was gegaan
met haar huisgezin, en had als vreem-
delinge verkeerd in het land der Phi-

listijnen, zeven jaren.

3. En het geschiedde met het einde
der zeven jaren, dat de vrouw uit het
land der Philistijnen wederkeerde; en
zij ging uit, dat zij tot den koning riep,

om haar huis en om haren akker.
4. De koning nu sprak tot Gehazi,

den jongen van den man Gods, zeggende:
Vertel mij toch alle de groote dingen,
die Elïsa gedaan heeft.

5. En het geschiedde, als hij den ko-

ning vertelde, hoe hij eenen doode had
levend gemaakt, zie, zoo riep de vrouw,
welker zoon hij levend gemaakt had,
tot den koning, om haar huis en om
haren akker. Toen zeide Gehazi : Mijn
heere koning, dit is de vrouw, en dit

is haar zoon, dien Elisa heeft levend ge-

maakt.
6. En de koning ondervraagde de

vrouw, en zij vertelde het hem. Toen
gaf de koning haar eenen kamerling,
zeggende : Doe [haar] wederhebben al-

les, wat het hare was, daartoe alle in-

komsten des akkers, van den dag af,

dat zij het land verlaten heeft, tot nu
toe.

7. Daarna kwam Elïsa te Damascus,
alsBénhadadjde koningvan Syrië, krank
was ; en men boodschapte hem, zeggen-
de : De man Gods is herwaarts gekomen.

8. Toen zeide de koning totHazaël:
Neem een geschenk in uwe hand, «en
ga den man Gods te gemoet ; en vraag
door hem den HEERE, zeggende : Zal

ik van deze krankheid genezen ?

a 1 Kon. 14 : 2, 3. 2 Kon. 1 : 2.

9. Zoo ging Hazaël hem te gemoet, en
nam een geschenk in zij ne hand, te weten,
alle goed van Damascus, een last van
veertig kemelen ; en hij kwam, en stond
voor zijn aangezicht, en zeide : Uw zoon
Bénhadad, de koning van Syrië, heeft

mij tot u gezonden, om te zeggen : Zal

ik van deze krankheid genezen ?

10. En Elisa zeide tot hem : Ga, zeg :

Gij zult ganschelijk niet genezen ; want
de HEERE heeft mij getoond, dat hij

den dood sterven zal.

11. En hij hield zijn gezicht onbe-

weeglijk, en zette het strak, tot scha-

mens toe ; en de man Gods weende.
12. Toen zeide Hazaël : Waarom

weent mijn heere ? En hij zeide : «Om-
dat ik weet, wat kwaad gij den kinde-

ren Israels doen zult : gij zult hunne
sterkten in het vuur zetten, en hunne
jonge manschap met het zwaard doe-

den, en hunne jonge kinderen verplet-

teren, en hunne zwangere vrouwen
opensnijden.

a 2 Kon. 10: 32; 12: 17; 13: 7.

13. En Hazaël zeide : Maar wat is
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uw knecht, die een hond is, dat hij deze

groote zaak doen zoude ? En Ehsa zeide :

De HÉERE heeft m getoond, dat gij

koning zijn zult over Syrië.

14. Zoo ging hy weg van Ehsa, en
kwam tot zijnen heere, die tot hem
zeide : Wat heeft Ehsa tot u gezegd ?

En hij zeide : Hij heeft tot mij gezegd :

Gij zult zekerlijk genezen.

15. En het geschiedde des anderen
daags, dat hij eene deken nam, en in

het water doopte, en over zijn aange-

zicht uitspreidde, dat hij stierf ; en Ha-
zaêl werd koning in zijne plaats.

16. «In het vijdejaar nuvanJóram,
den zoon van A'chab, den koning van
Israel, toen Jósaphat koning was van
Juda, [begon] Jehóram, de zoon van
Jósaphat, den koning van Juda, te re-

geeren. « 2 Kron. 21 .- 4, 5.

17 Hij was twee en dertig jaar oud,

toen hij koning werd, en hijj regeerde

acht jaren te Jeruzalem.
18. En hij wandelde op den weg der

koningen van Israël, gelijk als het huis

van A'chab deed; want de dochter van
A'chab was hem ter vrouwe geworden;
en hij deed dat kwaad was inde oogen
des HEEREN.

19. Doch de HEERE wilde Juda niet

Terderven, om Davids zijns knechts
wille ; «gelij k als Hij hem gezegd had, dat

Hij hem te allen tijde voor zijne zonen
eene lamp zoude geven, a 2 Sam. 7 : 13.

1 Kon. 11 : 36 ; 15 : 4. Ps. 132 : 17.

20. «In zijne dagen vielen deE'do-
mieten van onder het gebied van Juda
af, en maakten eenen koning over zich.

a Gen. 27 : 40. 2 Kron. 21 : 8.

21. Daarom toog Jóram over naar
Zaïr, en alle de wagenen met hem ; en
hij maakte zich des nachts op, en sloeg

de E'domieten, die rondom hem waren
;

daartoe de oversten der wagenen ; en
het volk vlood in zijne hutten.

22. De E'domieten evenwel vielen van
onder het gebied van Juda af, tot op
dezen dag ; toen viel Libna af in den-

zelfden tijd.

23. Het overige nu der geschiedenis-

sen v£lln Jóram, en alles wat hij ge-

daan heeft, is dat niet geschreven in

het Boek der Kronieken der koningen
"Van Juda ?

24. En «Jóram ontsliep met zijne va-

deren, en werd begraven bij zijne va-

deren, in de stad Davids; en Ahazia,
zijn zoon, werd koning in zijne plaats.

a 2 Kron. 21 : 19.

25. In het twaalfde jaar van Jóram,
den zoon van A'chab, den koningvan
Israël, a[})egon] Ahazia, de zoon van
Jehóram, den koning van Juda, te re-

geeren. « 2 Kron. 22: 1.

26. Twee en twintig jaar was Ahazia
oud, als hij koning werd, «en regeerde
één jaar te Jeruzalem ; en de naam zij-

ner moeder was Athalia, de dochter
van O'mri, den koning van Israël.

a 2 Kron. 22 : 2.

27. En hij wandelde in den weg van
het huis van A'chab, en deed dat kwaad
was in de oogen des HEEREN, gelijk

het huis van A'chab ; want 'hij was
een schoonzoon van het huis van
A'chab.

28. En hij toog met Jóram, den zoon
van A'chab, naar den strijd, te Ramoth,
in Gilead, tegen Hazaël, den koning
van Syrië ; en de Syriërs sloegen Jó-

ram.
29. Toen «keerde Jóram, de koning,

wederom, opdat hij zich te Jizreël hee-

len liet van de slagen, die hem de Sy-
riërs te Rama geslagen hadden, als hij

streed tegen Hazaël, den koning van
Syrië ; en ^Ahazia, de zoon van Jehóram,
de koning van Juda, kwam af, om Jó-

ram, den zoon van A'chab, te Jizreël te

bezien, want hij was krank.
a 2 Kon. 9: 15. 6 2 Kron. 22; 6, 7.

HET IX KAPITTEL.

J_oen riep de profeet Elïsa eenen van
de zonen der profeten, en hij zeide tot

hem: «Gord uwe lendenen, en neem
deze oliekruik in uwe hand, en ga
henen naar Ramoth in Güead.

a 1 Kon. 19: 16.

2. Als gij daar zult gekomen zijn,

zoo zie, waar Jéhu, de zoon van Jósa-

phat, den zoon van Nimsi, is; en ga
in, en doe hem opstaan uit het midden
zijner broederen, en breng hem in eene
binnenste kamer.

3. En neem de oliekruik, en giet ze

uit op zijn hoofd, en zeg: Zoo zegt de
HEERE: «Ik heb u tot koning gezalfd

over Israël. Doe daarna de deur open,

en vlied, en vertoef niet.

a 2 Kron. 22: 7.
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4. Zoo ging de jongeling, die jonge-

ling van den profeet, naar Ramoth in

Gilead.

5. En toen hij inliwam, zie, daar za-

ten de hoofdmannen van het heir; en
hij zeide: Ik heb een woord aan u, o

hoofdman. En Jéhu zeide: Tot wien
van ons allen? En hij zeide; Tot u, o

hoofdman.
6. Toen stond hij op en ging in huis;

hij dan goot de olie op zijn hoofd, en
hij zeide tot hem: Zoo zegtdeHEERE
de God Israels: Ik heb u gezalfd tot

koning over het volk des HEEREN, over
Israël.

7. En gij zult het huis van A'chab
uwen heere slaan; opdat Ik het bloed

van mijne knechten de profeten, en
het bloed van alle knechten des HEE-
REN wreke van de hand van Izébel.

8. En «het gansche huis van A'chab
zal omkomen; en Ik zal van A'chab
uitroeien dien, die aan den wand watert,

ook den beslotene en verlatene in Israël.
a 1 Kon. 21: 21.

9. Want ik zal het huis van A'chab
maken als «het huis van Jeróbeam, den
zoon van Nébat, en als ^het huis van
Baësa, den zoon van Ahia.
a 1 Kon. 14: 10; 15: 29. b 1 Kon. 16: 3, 11.

10. «Ook zullen de honden Izébel

eten, op het stuk [lands] van Jizreël, en
er zal niemand zijn, die [haar] begrave.

Toen deed hij de deur open en vlood.
a 1 Kon. 21: 23.

11. En als Jéhu uitging tot de knech-
ten zijns heeren, zeide men tot hem:
Is het al wel? Waarom is deze onzin-

nige tot u gekomen? En hij zeide tot

hen : Gij kent den man en zijne sprake.
12. Maar zij zeiden: Het is leugen;

geef het ons nu te kennen. En hij zeide :

Zoo en zoo heeft hij tot mij gesproken,
zeggende: Zoo zegt de HEERE: Ik heb
u gezalfd tot koning over Israël.

13. Toen haastten zij zich, en een
iegelijk nam zijn kleed, en leide het
onder hem, op den hoogsten trap; en
zij bliezen met de bazuin, en zeiden:
Jéhu is koning geworden.

14. Alzoo maakte Jéhu, de zoon van
Jósaphat, den zoon van Ni'msi, eene
verbintenis tegen Jóram. (Jóram nu had
Ramoth in Gilead bezet, hij en gansch
Israël, uit oorzake van Hazaël, den ko-
ning van Syrië;

15. Maar «de koning Jóram was we-
dergekeerd, opdat hij zich te Jizreël

heelen liet van de slagen, die hem de
Syriërs geslagen hadden, als hij streed
tegen Hazaël, den koning van Syrië.)

En Jéhu zeide: Zoo het ulieder wil is,

laat niemand van de stad uittrekken,
die ontkome, om [dit] in Jizreël te gaan
verkondigen. a 2 Kon. 8: 20.

16. Toen reed Jéhu, en toog naar Jiz-

reël; want Jóram lag aldaar; en Aha-
zia, de koning van Juda, was afgeko-
men, om Jóram te bezien.

17. De wachter nu stond op den toren
te Jizreël, en zag den hoop van Jéhu,
als hij aankwam, en zeide : Ik zie eenen
hoop. Toen zeide Jóram: Neem eenen
ruiter, en zend [dien] hunlieden te ge-

moet, en dat hij zegge: Is het vrede?
18. En de ruiter te paard toog henen

hem te gemoet, en zeide : Zoo zegt de
koning: Is het vrede? En Jéhu zeide;

Wat hebt gij met den vrede te doen?
Keer om naar achter mij. En de wach-
ter gaf het te kennen, zeggende: De
bode is tot hen gekomen, maar hij komt
niet weder.

19. Toen zond hij eenen anderen rui-

ter te paard, en als deze tot hen geko-
men was, Z9ide hy : Zoo zegt de koning:
Is het vrede? En Jehu zeide: Wat hebt
gij met den vrede te doen? Keer om
naar achter mij.

20. En de wachter gaf dit te kennen^
zeggende : Hij is tot aan hen gekomen,
maar hij komt niet weder; en het drij-

ven is als het drijven van Jéhu, den
zoon van Nimsi, want hij drijft onzin-
niglijk.

21. Toen zeide Jóram: Span aan. En
men spande zijnen wagen aan. Zoo toog
Jóram, de koning van Israël, uit, en
Ahazia, de koning van Juda, een ieder

op zijnen wagen ; en zij togen uit, Jéhu
te gemoet, en vonden hem op het stuk
[lands] van Naboth, den Jizreöliet.

22. Het geschiedde nu, als Jóram
Jéhu zag, dat hij zeide: Is het ook vre-

de, Jéhu? Maar hij zeide: Wat vrede,

zoo lang als de hoererijen van uwe
moeder Izébel, en hare tooverijen zoo
vele zijn?

28. Toen keerde Jóram zijne hand,
en vlood, en zeide tot Ahazia: Het is

bedrog, Ahazia!
24. Maar Jéhu spande den boog met
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ï-olle hand, en schoot Jóram tusschen

zijne armen, dat de pijl door zijn hart

uitging; en hij kromde zich in zijnen

wagen.
25. Toen zeide [Jéhu] tot Bidkar, zij-

nen hoofdman: Neem, werp hem op

dat stuk lands van Naboth, den Jizre-

ëliet; want gedenk, als ik en gij nevens
malkanderen achter zijnen vader A'chab
reden, dat hem de HEERE dezen last

opleide, [zeggende] :

26. «Zoo Ik gisteravond niet gezien

heb het bloed van Naboth, en het bloed

zijner zonen! zegt de HEERE, en Ik u
dat niet vergelde op dit stuk [lands]]

zegt de HEERE. Nu dan, neem, werp
hem op dat stuk [lands], naar het woord
des HEEREN. a l Kon. 2i: 19.

27. Als Ahazia, de koning van Juda,

[dat] zag, zoo vlood hij door den weg
van het huis des hofs ; doch Jéhu ver-

volgde hem achterna, en zeide: Slaat

hem ook op den wagen, aan den opgang
naar Gur, die bij Jibleam is. En hij

Vlood naar Megiddo, en stierf aldaar.

28. En zijne knechten voerden hem
naar Jeruzalem, en zij begroeven hem
in zijn graf, bij zijne vaderen in de stad

Davids.

29. In het elfde jaar nu van Jóram,
den zoon van A'chab, was Ahazia ko-

ning geworden over Juda.

80. En Jéhu kwam te Jïzreël. Als
Izébel [dat] hoorde, zoo blankette zij

haar aangezicht, en versierde haar hoofd,

en keek ten venster uit.

81. Toen nu Jehu ter poorte inkwam,
zeide zij : Is het wel, «o Zimri, doodsla-

ger van zijnen heere? a i Kon. i6:i8.

32. En hij hief zijn aangezicht op naar
het venster, en zeide : Wie is met mij ?

wie? Toen zagen op hem twee, drie

kamerhngen.
88. En hij zeide: Stoot ze van boven

neder. En zij stieten ze van boven ne-

der, zoodat van haar bloed aan den
wand en aan de paarden gesprengd
werd, en hij vertrad ze.

34, Als hij nu ingekomen was, en ge-

geten en gedronken had, zeide hij : Ziet

nu naar die vervloekte, en begraaft ze,

want azij is eens konings dochter.
« 1 Kon. 16: 31.

85. En zij gingen henen om haar te

feegraven ; doch zij vonden niet van haar,

dan het bekkeneel, en de voeten, en de
palmen harer handen.

36. Toen kwamen zij weder, en gaven
het hem te kennen. En hij zeide: Dit
is het woord des HEEREN, dat Hü ge-
sproken heeft door den dienst van zij-

nen knecht Elïa, den Thisbiet, zeggen-
de : «Op het stuk [lands] van Jfzreöl-zul-

len de honden het vleesch van Izébel
eten. a l Kon. 21:23.

37. En het doode lichaam van Iz^l
zal zijn gelijk mest op het veld, in het
stuk [lands] van Jïzreël; dat men niet

zal kunnen zeggen : Dit is Izébel.

HET X KAPITTEL

A'chab nu had zeventig zonen te Sa-

maria; en Jéhu schreef brieven, dewel-
ke hij zond naar Samaria, tot de over-

sten van Jïzreël, de oudsten, en tot de
voedsterheeren van A'chab, zeggende:

2. Zoo wanneer nu deze brief tot u
zal gekomen zijn, dewijl de zonen van
uwen heere bij u zijn, ookdewagenen
en de paarden bij u zijn, mitsgaders
eene vaste stad, en wapenen;

8. Zoo ziet naar den beste en gerech-

tigste van de zonen uws heeren, zet

dien op zijns vaders troon; en strijdt

voor het huis uws heeren.

4. Doch zij vreesden gansch zeer, en
zeiden: Zie, twee koningen bestonden
niet voor zijn aangezicht; hoe zouden
wij dan bestaan?

5. Die dan over het huis was, en die

over de stad was, en de oudsten, en
de voedsterheeren zonden tot Jéhu, zeg-

gende: Wij zijn uwe knechten, en al

wat gij tot ons zeggen zult, zullen wy
doen; wij zullen niemand koning ma-
ken; doe wat goed is in uwe oogen.

6. Toen schreef hij ten tweeden male
tot hen eenen brief, zeggende : Zoo gy
mijne zijt, en gij naar mijne stem hoort,

neemt de hoofden van de mannen, de
zonen uws heeren, en komt tot mtj
morgen omtrent dezen tijd naar Jïzreël.

(De zonen nu des konings, zeventig

mannen, waren bij de groeten der stad,

die ze opvoedden.)

7. Het geschiedde dan, als die brief

tot hen kwam, dat zij de zonen des
konings namen, en zeventig mannen
sloegen; en zij leiden hunne hoofden
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in korven, die zij tot hem zonden naar
Jizreël.

8. En er kwam een bode, en bood-
schapte hem, zeggende : Zij hebben de
hoofden van de zonen des konings ge-

bracht. En hij zeide: Legt ze in twee
hoopen, aan de deur der poorte, tot

morgen.
9. En het geschiedde des morgens,

toen hij uitging, dat hij stil stond, en
tot al het volk zeide: Gij zijt recht-

vaardig. Ziet, ik heb eene verbintenis

gemaakt tegen mijnen heere, en heb
hem doodgeslagen; en wie heeft alle

deze geslagen?
10. Weet nu, dat niets van het woord

des HEEREN, hetwelk de HEERE tegen
het huis van A'chab gesproken heeft,

zal op de aarde vallen; want de HEERE
heeft gedaan, «wat Hij door den dienst

van zynen knecht Elia gesproken heeft.
a 1 Kon. 21 : 19, 21, 29.

11. Daartoe sloeg Jéhu alle de over-

geblevenen van het huis van A'chab
te Jizreël, en alle zijne grooten, en
zijne bekenden, en zijne priesteren;

totdat hij hem geenen overigen liet

overblijven.

12. En hij maakte zich op, en toog
henen, en ging naar Samaria; en zijn-

de te Béth-Héked der herderen, op den
weg,

13. «Vond Jéhu de broederen van
Ahazia, den koning van Juda, en hij

zeide : Wie zijt gijlieden ? En zij zeiden :

Wij zijn de broederen van Ahazia, en
zijn afgekomen, om de zonen des ko-

nings en de zonen der koningin te

groeten. a 2 Kron. 22: 8.

14. Toen zeide hij : Grijpt ze levend.
En zy grepen ze levend ; en zy sloegen
ze bij den bornput van Béth-Héked

,

twee en veertig mannen, en hij liet niet

éétien van hen over.

15. En van daar gegaan zijnde, zoo
vond hij Jónadab, den zoon van Ré-
€hab, hem te gemoet [komende], die

hem groette; en hij zeide tot hem: Is

uw hart recht, gelijk als mijn hart met
uw hart is ? En Jónadab zeide : Het is,

ja het is, geef uwe hand. En hij gaf
zijne hand, en hij deed hem tot zich

op den wagen klimmen.
16. En hij zeide : Ga met mij, en zie

mijnen ijver aan voor den HEERE. Zoo
deden zij hem rijden op zijnen wagen.

17. En toen hy te Samaria . kwam,
«sloeg hij allen, die aan A'chab te Sa-
maria overgebleven waren, * totdat hij

hem verdelgd had; naar het woord des
HEEREN, dat Hij tot Elia gesproken
had. a 2 Kron. 22 : 8.

18. En Jéhu verzamelde al het volk,
en zeide tot hen : A'chab heeft Baal
een weinig gediend, Jéhu zal hem veel
dienen.

19. Nu daarom roept alle profeten
van Baal, alle zijne dienaren, en alle

zijne priesteren tot mij, dat niemand
gemist worde; want ik heb eene groote
offerande aan Baal; al wie gemist wordt,
zal niet leven. Doch Jéhu deed dat door
listigheid, opdat hij de dienaren van
Baal ombracht.

20. Voorts zeide Jéhu: Heiligt Baal
eenen verbods[cZap']. En zij riepen [dien]

uit.

21. Ook zond Jéhu in het gansche
Israël; en alle Baalsdienaars kwamen,
dat niet één man overbleef, die niet
kwam ; en zij kwamen in het huis van
Baal, dat het huis van Baal vervuld
werd van het eene einde tot het andere
einde.

22. Toen zeide hij tot dengene, die
over het kleederhuis was: Breng voor
alle dienaren van Baal de kleeding uit.

En hij bracht voor hen de kleeding uit.

23. En Jéhu kwam met Jónadab, den
zoon van Réchab, in het huis van Baal;
en hy zeide tot de dienaren van Baal :

Onderzoekt en ziet toe, dat hier mis-
schien bij u niemand zij van de die-

naren des HEEREN, maar de dienaren
van Baal alleen.

24. Toen zij nu inkwamen, om slacht-

offeren en brandofifëren te doen, bestelde
zich Jéhu daar buiten tachtig mannen;
en hij zeide: Zoo iemand van de man-
nen, die ik in uwe handen gebracht
heb, ontkomt, zijne ziel zal voor diens
ziel zijn.

25. En het geschiedde, als hij voleind
had het brandoffer te doen, dat Jéhu
zeide tot de trawanten en tot dé hoofd-
mannen: Komt in, slaat ze, dat nie-

mand uitkome. En zij sloegen ze met
de scherpte des zwaards; en de tra-

wanten en hoofdmannen wierpen ze
weg; daarna kwamen zy tot de stad,

in het huis van Baal;

26. En zij brachten de opgerichte
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beelden uit het huis van Baal, en ver-

brandden ze.

27. Zij braken ook het opgerichte
beeld van Baal af; daartoe braken zij

het huis van Baal af, en maakten dat

tot heimelijke gemakken, tot op dezen-

dag.
28. Alzoo verdelgde Jéhu Baiil uit

Israël.

29. Maar van de zonden van Jero-

beam, den zoon van Nébat, die Israël

zondigen deed, na te volgen, week Jéhu
niet af, «[^e weten] van de gouden kal-

veren, die te Bethel en die te Dan waren.
a 1 Kon. 12 : 28.

30. De HEERE dan zeide tot Jéhu:
Daarom dat gij welgedaan hebt, doende
wat recht is in mijne oogen, [en] hebt
aan het huis van A'chab gedaan, naar
alles, wat in mijn hart was, «zullen

u zonen tot het vierde gelid op den
troon van Israël zitten, a 2 Kon. 15 : 12.

31. Maar Jéhu nam niet waar te wan-
delen in de wet des HEEREN, des
Gods van Israël, met zijn gansche hart;
hij week niet van de zonden van Jeró-

beam, die Israël zondigen deed.

32. In die dagen begon de HEERE
Israël in te korten; want Hazaël sloeg

ze in alle landpalen Israels:

33. Van den Jordaan af, tegen den
opgang der zon, het gansche land Gi-

leads, der Gadieten, en der Rubenieten,
en der Manassieten; van A'roer, dat
aan de beek van A'rnon is, en Gïlead,

en Basan.
34. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jéhu, en al wat hij gedaan
heeft, en al zijne macht, zijn die niet

geschreven in het Boek der kronieken
der koningen van Israël?

35. En Jéhu ontsliep met zijne vade-
ren, en zij begroeven hem te Samaria,
en zijn zoon Jóahaz werd koning in

zijne plaats.

36. En de dagen, die Jéhu over Israël

geregeerd heeft in Samaria, zijn acht
en twintig jaren.

HET XI KAPITTEL.

leen nu Athalia, «de moeder van Aha-
:aa, zag, dat haar zoon dood was, zoo
.naakte zy zich op, en bracht al het
ioninklijke zaad om. a 2 Kron. 22: 10.

2. Maar Joséba, de dochter van den

koning J(3rara, de zuster van Ahazia,
nam Jóas, den zoon van Ahazia, en
stal hem uit het midden van des ko-
nings zonen, die gedood w-erden, [zet-

tende] hem en zijne voedster in eene
slaapkamer; en zij verbergden hem
voor Athalia, dat hij niet gedood word.

3. En hij was met haar verstoken in
het Huis des HEEREN zes jaren; en
Athalia regeerde over het land.

4. In het "zevende jaar nu zond Jó-
jada, en nam de oversten van honderd
met de hoofdmannen en met de tra-

wanten, en hij bracht ze tot zich, in
het Huis des HEEREN ; en hij maakte
een verbond met hen, en hij beëedigde ze
in het Huis des HEEREN, en hij toonde
hun den zoon des konings.

a 2 Kron. 23: 1.

5. En hij gebood hun, zeggende : Dit
is de zake, die gij doen zult : Een derde
deel van u, die op den Sabbath ingaan,
zullen de wacht waarnemen van het
huis des konings;

6. En een derde deel zal zijn aan de
poort Sur; en een derde deel aan de
poort achter de trawanten ; zoo zult gij

waarnemen de wacht van dit Huis, te-

gen inbreking.

7. En de twee deelen van ulieden,

allen die op den Sabbath uitgaan, die

zullen de wacht van het Huis des HEE-
REN waarnemen bij den koning.

8. En gij zult den koning rondom
omsingelen, een ieder met zijne wape-
nen in zijne hand, en hij. die tusschen
de rijen intreedt, zal gedood worden;
en weest gij bij den koning, als hij uit-

gaat en als hij inkomt.
9. «De oversten dan van honderd de-

den naar al wat de priester Jójada ge-

boden had, en namen ieder zijne man-
nen, die op den Sabbath ingingen, met
degenen, die op den Sabbath uitgingen;

en zij kwamen tot den priester jr>jada.

a 2 Kron. 23: è.

10. En de priester gaf aan de over-

sten van honderd de spiesen en de schil-

den, die van den koning David geweest
waren, die in het Huis des HEEREN
geweest waren.

11. En de trawanten stonden, ieder

met zlJne wapenen in zijne hand, van de
rechterzijde van het Huis, tot de linker-

zijde van het Huis, naar het altaar en naar
1
het Huis toe, bij den koning rondom.
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12. Daarna bracht hij des konings
zoon voor, en zette hem de kroon op,

en \gaf hem] de Getuigenisse; en zij

maakten hem koning, en zalfden hem.
Daartoe klapten zij met de handen, en
zeiden: De koning leve!

13. Toen Athalïa hoorde de stem der

trawanten [en] des volks, zoo kwam zij

tot het volk in het Huis des HEB-
REN.

14. En zij zag toe, en zie, de koning
stond bij den pilaar, naar de wijze, en
de oversten en de trompetten bij den
koning; en al het volk des lands was
blijde, en blies met trompetten. Toen
verscheurde Athalïa hare kleederen en
zij riep: Verraad, verraad!

15. Maar de priester Jójada gebood
aan de oversten van honderd, die over
het heir gesteld waren, en zeide tot hen :

Brengt haar uit tot buiten de rijen, en
doodt, wie haar volgt, met het zwaard;
want de priester had gezegd; Laat ze

in het Huis des HEEREN niet gedood
worden.

16. En zy leiden de handen aan haar;
en zij ging den weg van den ingang
der paarden naar het huis des konings,
en zij werd daar gedood.

17. «En Jójada maakte een verbond
tusschen den HEERE, en tusschen den
koning, en tusschen het volk, dat het
den HEERE tot een volk zoude zijn;

mitsgaders tusschen den koning en tus-

schen het volk, a 2 Kron. 23: 16.

18. Daarna ging al het volk des lands
in het huis van Baal, en braken dat af;

zijne altaren en zijne beelden verbraken
:zij recht wel; en Matthan, den priester

van Baal, sloegen zij dood voor de al-

taren. De priester nu bestelde de ambten
in het Huis des HEEREN.

19. En hij nam de oversten van hon-
derd, en de hoofdmannen, en de tra-

wanten, en al het volk des lands; en
zij brachten den koning af uit het Huis
des HEEREN, en kwamen door den weg
van de poort der trawanten tot het huis
des konings, en hij zat op den troon
der koningen.

20. En al het volk des lands was blijde,

en de stad werd stil, nadat zij Athalïa
met het zwaard gedood hadden [hij] des
konings huis.

21. Jóas was zeven jaar oud, toen hij

koning werd.

HET XII KAPITTEL.

In het «zevende jaar van Jéhu werd
Jóas koning, en regeerde veertig jaar
te Jeruzalem; en de naam zijner moe-
der was Zibja van Bér-Séba.

a 2 Kron. 24: 1.

2. En Jóas deed wat recht was in de
oogen des HEEREN, alle zijne dagen,
in dewelke de priester Jójada hem on-
derwees.

3. Alleenlijk werden de hoogten niet
weggenomen; het volk offerde en rookte
nog op de hoogten.

4. En Jóas zeide tot de priesteren.
«Al het geld der geheihgde dingen, dat
gebracht zal worden in het Huis des
HEEREN, [te weten] het geld desgenen,
die overgaat [tot de getelden], het geld
van een ieder der personen [naar] zijne

schatting, [en] al het geld, dat in eens
ieders hart komt, om [dat] te brengen
in het Huis des HEEREN,

a 2 Kon. 22: 3, enz.

5. Zullen de priesters tot zich nemen,
een ieder van zijnen bekende; en zij

zullen de breuken van het huis herstel-

len, naar alles, wat daar voor breuke
bevonden zal worden.

6. Maar het geschiedde in het drie en
twintigste jaar van den koning Jóas, dat
de priesters de breuken van het huis
niet hersteld hadden.

7. Toen riep de koning'Jóas den pries-

ter Jójada en de [andere] priesteren, en
zeide tot hen: Waarom herstelt gijlie-

den niet de breuken van het huis? Nu
dan, neemt geen geld van uwe beken-
den, dat gij het zoudt geven voor de
breuken van het huis.

8. En de priesters bewilligden van het
volk geen geld te nemen, noch de breu-

ken van het huis te herstellen.

9. Maar de priester Jójada nam eene
kist, en boorde een gat in haar deksel,

en zette die bij het altaar ter rechter-

hand, als iemand inkwam in het Huis
des HEEREN; en de priesters, die den
dorpel bewaarden, staken daarin al het
geld, dat ten Huize des HEEREN ge-

bracht werd.
10. Het geschiedde nu, als zij zagen

dat veel gelds in de kist was, dat des
konings schrijver met den hoogepries-

ter opkwam, en zij bonden het samen,
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en telden het geld, dat in het Huis des

HEEREN gevonden werd.

11. En zij gaven het geld wel gewogen
in handen der verzorgers van dat werk,

die besteld waren over het Huis des

HEEREN; en zij besteedden het uit aan
de timmerlieden en aan de bouwlieden,

die het Huis des HEEREN herstelden;

12. En aan de metselaren, en aan de
steenhouwers; en om hout en gebou-

wene steenen te koopen, om de breu-

ken van het Huis des HEEREN te her-

stellen; en voor al wat uitgegeven werd
voor het huis, om [dat] te herstellen.

13. Evenwel werden niet gemaakt
voor het Huis des HEEREN zilveren

schalen, gaffelen, sprengbekkens, trom-
petten, [noch] eenig gouden vat of zil-

veren vat, van het geld, dat ten Huize
des HEEREN gebracht werd.

14. Maar zij gaven dat aan degenen,

die het werk deden ; en zij herstelden

daarmede het Huis des HEEREN.
15. Daartoe eischten zij geene reke-

ning van de mannen, wien zij dat geld

in hunne handen gaven, om aan dege-

nen, diehet werk deden, te geven, want
zij handelden trouwelij k.

16. Het geld van [het] schuldoffer en
het geld van zondofferen werd ten Hui-

ze des HEEREN niet gebracht : het was
voor de priesteren.

17. 1 «Toen trok Hazaël, de koning van
Syrië, op, en krijgde tegen Gath, en nam
het in; Maarna stelde Hazaël zijn aan-

gezicht om tegen Jeruzalem op te trek-

ken, a 2 Kon. 13: 25.

b 2 Kon. 8 : 12. 2 Kron. 24 : 23.

18. aMaar Jóas, de koning van Juda,

nam alle de geheiligde dingen, die Jósa-

phat, en Jóram, en Ahazia, zijne vaderen,

de koningen van Juda, geheiligd had-

den, en zijne [eigene] geheiligde dingen,

en al het goud, dat gevonden werd in

de schatten van het Huis des HEEREN
en van het huis des konings, en zond
het tot Hazaël, den koning van Syrië;

toen trok hij op van Jeruzalem.
a 2 Kon. 18: 15.

19. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jóas, en al wat hij gedaan heeft,

is dat niet geschreven in het Boek der

Kronieken der koningen van Juda?
20. «En zijne knechten stonden op,

en maakten eene verbintenis, en sloe-

gen Jóas, in het huis Millo, dat afgaat,

naar Si'lla; a 2. Kon. 14 : 5.

21 WantJózacar.dezoonvanSïmeath,.
en Józabad, de zoon van Sómer, zijne-

knechten, sloegen hem, dat hij stierf;

en zij begroeven hem met zijne vade-
ren in de stad Davids ; en Amazia, zijn.

zoon, werd koning in zijne plaats.

HET XIII KAPITTEL.

In het drie en twintigste jaar van^

Jóas, den zoon van Ahazia, den koning
van Juda, werd Jóahaz, de zoon van
Jéhu, koning over Israël te Samaria,
[en regeerde] zeventien jaar.

2. En hij deed wat kwaad was in de-

oogen des HEEREN; want hij wandelde
de zonden na van Jeróbeam, [den zoon
van Nébat, die Israël zondigen deed;
hij week daarvan niet af.

3. Daarom ontstak des HEEREN
toorn tegen Israël; en Hij gaf ze inde
hand van Hazaël, den koning van Syrië,

en in de hand van Bénhadad, den zoon
van Hazaël, alle die dagen.

4. Doch Jóahaz bad des HEEREN
aangezichte ernstelijk aan; en de HEE-
RE verhoorde hem ; want Hij zag de
verdrukking van Israël, dat de koning
van Syrië hen verdrukte.

5. (Zoo gaf de HEERE Israël eenen
verlosser, dat zij van onder de hand
der Syriërs uitkwamen ; en de kinderen
Israels woonden in hunne tenten, als

tevoren.

6. Nochtans weken zij niet af van de
zonden van het huis van [Jeróbeam,

die Israël zondigen deed; [maar] hij

wandelde daarin ; en het bosch bleef

ook staan te Samaria.)

7. Want hij had Jóahaz geen volk

laten overblijven dan vijftig ruiteren,

en tien wagenen, en tien duizend-

voetvolks; want de koning van Syrië

had ze omgebracht, en had ze dorschen-

de gemaakt als stof.

8. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jóahaz, en al wat hij gedaan
heeft, en zijne macht, zijn die niet ge-

schreven in het Boek der Kronieken
der koningen van Israël?

9. En Jóahaz ontsliep met zijne va-

deren, en zij begroeven hem te Sama-
ria; en Jóas, zijn zoon, regeerde in zijne

plaats.
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10. In het zeven en dertigste jaar

van Jóas, den koning van Juda, werd
Jóas, de zoon van Jóahaz, koning over

Israël te Samaria, [en regeerde] zestien

jaar.

11. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN; hij week niet

af van alle de zonden van Jeróbeam,
den zoon van Nébat, die Israël zondi-

gen deed, [maar] hij wandelde daarin.

12. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jóas, en al wat hij gedaan
heeft, en zijne macht, waarmede hij

gestreden heeft tegen Amazia, den ko-

ning van Juda, zijn die niet geschre-

ven in het Boek der Kronieken der

koningen van Israël?

13. En Jóas ontsliep met zijne va-

deren, en Jeróbeam zat op zijnen troon
;

en Jóas werd begraven te Samaria, bij

de koningen van Israël.

14. Elisa nu was krank geweest van
zyne krankheid, van dewelke hij stierf

;

en Jóas, de koning van Israël, was tot

hem afgekomen, en had geweend over

zijn aangezicht, en gezegd : «Mijn vader,

mijn vader, wagen Israels en zijnerui-

teren ! a 2 Kon. 2: 12.

15. En Elisa zeide tot hem: Neem
eenen boog en pijlen. En hij nam tot zich

eenen boog en pijlen.

16. En hij zeide tot den koning van
Israël: Leg uwe hand aan den boog.

En hij leide zijne hand [daaraan]. En
Elisa leide zijne handen op des konings
handen

;

17. En hij zeide: Doe het venster
open tegen het oosten. En hij deed
het open. Toen zeide Elisa : Schiet. En
hij schoot. En hij zeide: Het is een pijl

der verlossing des HEEREN, en een pijl

(Jer verlossing tegen de Syriërs; want
gij zult de Syriërs slaan «in A'phek,
tot verdoens toe. a i Kon. 20 : 30.

18. Daarna zeide hij : Neem de pij-

len. En hij nam ze. Toen zeide hij tot

den koning van Israël: Sla tegen de

aarde. En hij sloeg drie maal; daarna
stond hij stil.

19. Toen werd de man Gods zeer

toornig op hem, en zeide : Gij zoudt

vijf of zes maal geslagen hebben, dan
zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe

geslagen hebben; doch nu zult gij de
Syriërs drie maal slaan.

20. Daarna stierf Elisa, en zij begroe-

ven hem. De benden nu der Móabie-
ten kwamen in het land met het ingaan
des jaars.

21. En het geschiedde, als zij eenen
man begroeven, dat zij, zie, eene bende
zagen ; zoo wierpen zij den man in het
graf van Elisa; en toen de man daarin
kwam en het gebeente van Elisa aan-
roerde, werd hij levend, en rees op zijne

voeten.

22. Hazaël nu, de koning van Syrië,

verdrukte Israël alle de dagen van
Jóahaz.

23. Doch de HEERE was hun gena-
dig, en ontfermde zich hunner, en
wendde zich tot hen, om zijns verbonds
wille met Abraham, Izak en Jakob;
en Hij wilde ze niet verderven, en heeft

ze niet verworpen van zijn aangezichte
tot nu toe.

24. En Hazaël, de koning van Syrië,

stierf; en zijn zoon Bénhadad werd ko-

ning in zijne plaats.

25. Jóas nu, de zoon van Jóahaz, nam
de steden weder in, uit de hand van
Bénhadad, den zoon van Hazaël, die

hij uit de hand van Jóahaz, zijnen va-

der, met krijg genomen had. Jóas sloeg

hem drie maal, en bracht de steden

van Israël weder.

HET XIV KAPITTEL.

In het tweede jaar van Jóas, den zoon
van Jóahaz, den koning van Israël,

werd Amazia koning, de zoon van Jóas,

den koning van Juda.

2. «Vijf en twintig jaar was hij oud,

toen hij koning werd, en regeerde ne-

gen en twintig jaar te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Joaddan
van Jeruzalem. a 2 Kron. 25: 1.

3. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, nochtans niet als

zijn vader David; hij deed naar alles,

wat zijn vader Jóas gedaan had.

4. Alleenlijk werden de hoogten niet

weggenomen; het volk offerde en rookte

nog op de hoogten.

5. Het geschiedde nu, als het konink-

rijk in zijne hand versterkt was, dat

hij zijne knechten sloeg, die den koning,

zijnen vader, geslagen hadden.

6. Doch de kinderen der doodslagers

doodde hij niet; gelijk geschreven is

in het wetboek van Mozes, waar de
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HEERE geboden heeft, zeggende: «De

vaders zullen voor de kinderen niet

gedood worden, en de kinderen zullen

voor de vaders niet gedood v?-orden
;

maar een ieder zal om zijne zonde ge-

dood worden, a Deut. 24 : 16. Ezech. 18 : 20.

7. Hij sloeg de E'domieten in het

Zoutdal tien duizend, en nam Sela in

met kryg, en noemde zijnen naam
Jókteël, tot op dezen dag.

8. Toen zond Amazia boden tot Jóas,

den zoon van Jóahaz, den zoon van
Jéhu, den koning van Israël, zeggende:

Kom, laat ons malkanders aangezicht

zien.

9. Maar Jóas, de koning van Israël,

zond tot Amazia, den koning van Juda,

zeggende : De distel, die op den Libanon

is, zond tot den ceder, die op den Li-

banon is, zeggende: Geef uwe dochter

mijnen zoon ter vrouwe; maar het ge-

dierte des velds, dat op den Liba-

non is, ging voorbij, en vertrad den

distel.

10. Gij hebt de E'domieten dapper

geslagen, daarom heeft uw hart u ver-

heven ; heb de eere en blijf in uw huis,

want waarom zoudt gij u in het kwa-

de mengen, dat gij vallen zoudt, gij en

Juda met u?
11. Doch Amazia hoorde niet ; daar-

om toog Jóas, de koning van Israël,

op, zoodat hij en Amazia, de koning
van Juda, malkanders aangezichten

zagen te Béth-Sémes, dat in Juda is.

12. En Juda werd geslagen voor het

aangezicht van Israël, en zij vloden,

een iegelijk in zijne tenten.

13. En [Jóas, de koning van Israël,

greep Amazia, den koning van Juda,

den zoon van Jóas, den zoon van Aha-

zia, te Béth-Sémes, en kwam te Jeru-

zalem ; en hij brak aan den muur van
Jeruzalem, van de poort van Ephraïm
tot aan de Hoekpoort, vier honderd
ellen.

14. En hij nam al het goud, en het

zilver, en alle de vaten, die gevonden
werden in het Huis des HEEREN, en

in de schatten van des konings huis,

mitsgaders gijzelaars; en hij keerde we-

der naar Samaria.
15. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jóas, wat hij gedaan heeft, en
zijne macht, en hoe hij gestreden heeft

tegen Amazia, den koning van Juda,

zijn die niet geschreven in het Boek
der Kronieken der koningen van Is-

raël ?

16. En Jóas ontsliep met zijne vade-
ren, en werd te Samaria begraven bij

de koningen van Israël; en zijn zoon
Jeróbeam werd koning in zijne plaats.

17. Amazia nu, de zoon van Jóas,

koning van Juda, leefde na den dood
van Jóas, den zoon van Jóahaz, den
koning van Israël, vijftien jaar.

18. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Amazia, is dat niet geschreven
in het Boek der Kronieken der konin-
gen van Juda?

19. En «zij maakten eene verbintenis

tegen hem te Jeruzalem, dat hij vluchtte

naar Lachis; maar zij zonden hem na
tot Lachis, en doodden hem aldaar.

a 2 Kron. 25: 27.

20. En zij brachten hem op paarden;

en hij werd te Jeruzalem begraven, bij

zijne vaderen, in de stad Davids.

21. «En het gansche volk van Juda
namAzarja(die nu zestien jaar oud was),

en zij maakten hem koning in plaats

van zijnen vader Amazia.
a 2 Kron. 26 : 1.

22. Die bouwde E'lath, en bracht het

weder aan Juda, nadat de koning met
zijne vaderen ontslapen was.

23. In het vijftiende jaar van Ama-
zia, den zoon van Jóas, den koning
van Juda, werd te Samaria koning,

Jeróbeam, de zoon van Jóas, koning
over Israël, [en regeerde] een en veertig

jaar.

24. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN ; hij week niet

van alle zonden van Jeróbeam, den zoon

van Nébat, die Israël zondigen deed.

25. Hij bracht ook weder de landpale

van Israël, van den ingang van Ha-

math tot aan de zee van het vlakke

veld; naar het woord des HEEREN
des Gods van Israël, dat Hij gesproken

had door den dienst van zijnen knecht

«Jóna, denzoon van Amitthai, den pro-

feet, die van Gath-Hépher was.
a Jona 1:1. Mattb. 12 : 39, 40.

26. Want de HEERE zag, dat de el-

lende van Israël zeer bitter was, en dat

er geene opgeslotenen noch verlatenen

waren, en dat Israël geenen helper

had.

27. En de HEERE had niet gespro-
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ken, dat Hij den naam van Israël van
onder den hemel verdelgen zoude ; maar
Hij verloste ze door de hand van Je-

róbeam, den zoon van Jóas.

28. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jeróbeam, en al wat hij ge-

daan heeft, en zijne macht, hoe hij ge-

krijgd heeft, en hoe hij Damascus en
Hamath, tot Juda [behooreiide], aan Is-

raël wedergebracht heeft, zijn die niet

geschreven in het Boek der Kronieken
der koningen van Israël?

29. En Jeróbeam ontshep met zijne

vaderen, met de koningen van Israël
;

en zijn zoon Zacharia werd koning in

zijne plaats.

HET XV KAPITTEL.

In het zeven en twintigste jaar van
Jeróbeam, den koning van Israël, werd
«koning Azarja, de zoon van Amazia,
den koning van Juda.

a 2 Kon. 14 : 21. 2 Kron. 26 : 3.

2. Hij was azestien jaar oud, toen hij

koning werd, en hij regeerde twee en
vijftig jaar te Jeruzalem ; en de naam
zijner moeder was ^Jechólja van Je-

ruzalem.
a 2 Kron. 26 : 1, 3. 6 2 Kron. 26 : 3.

3. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, naar al wat zijn

vader Amazia gedaan had.

4. Alleenlijk werden de hoogten niet

weggenomen; het volk offerde en rookte

nog op de hoogten.

5. En de HEERE plaagde den koning,

dat hij melaatsch werd tot den dag
zijns doods ; en hij woonde in een af-

gezonderd huis ; doch Jótham, des ko-

nings zoon, was over het huis, richtende

het" volk des lands.

6. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Azarja, en al wat hij gedaan
heeft, zijn die niet geschreven in het

Boek der Kronieken der koningen van
Juda?

7. En Azarja ontsliep met zijne va-

deren, en zij begroeven hem bij zijne

vaderen, in de stad Davids ; en zijn zoon
Jótham werd koning in zijne plaats.

8. In het acht en dertigste jaar van
Azarja, den koning van Juda, regeerde

Zacharia, de zoon van Jeróbeam, over
Israël te Saman'a, zes maanden.

9. En hij deed wat kwaad was in de

oogen des HEEREN, gelijk als zijne

vaderen gedaan hadden ; hij week niet

af van de zonden van Jeróbeam, den
zoon van Nébat, die Israël zondigen
deed.

10. En Sallum, de zoon van Jabes,
maakte eene verbintenis tegen hem, en
sloeg hem voor het volk, en doodde
hem ; en hij werd koning in zijne

plaats.

11. Het overige nu der geschiedenis-
sen van Zacharia, zie, dat is geschre-
ven in het Boek der Kronieken der
koningen van Israël.

12. Dit was het woord des HEEREN,
«dat Hij gesproken had tot Jéhu, zeg-

gende : U zullen zonen van het vierde
gelid op den troon van Israël zitten

;

en het is alzoo geschied. « 2 Kon. lo : 30.

13. Sallum, de zoon van Jabes, werd
koning in het negen en dertigste jaar
van Uzzia, den koning van Juda; en
hij regeerde eene volle maand te Sa-

man'a.
14. Want Menahem, de zoon van

Gadi, toog op van Thirza, en kwam te

Samaria, en sloeg Sallum, den zoon van
Jabes, te Samaria, en doodde hem, en
werd koning in zijne plaats.

15. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Sallum, en zijne verbintenis,

die hij maakte, zie, die zijn geschreven
in het Boek der Kronieken der konin-

gen van Israël.

16. Toen sloeg Menahem Thiphsah,
met allen, die daar in waren, ook zijne

landpalen van Thirza af; omdat men
niet [voor hem] had opengedaan, zoo

sloeg hij [hen] ; alle zijne bevruchte
vrouwen hieuw hij in stukken.

17. In het negen en dertigste jaar

van Azarja, den koningvan Juda, werd
Menahem, de zoon van Gadi, koning
over Israël, [en regeerde] tien jaar te

Samaria.
18. En hij deed wat kwaad was in de

oogen des HEEREN ; hij week alle zijne

dagen niet af van de zonden van Je-

róbeam, den zoon van Nébat, die Israël

zondigen deed.

19. a[Toen] kwam PuV de koning^

van Assj'rië, tegen het land ; en Mena-
hem gaf aan Pul duizend talenten zil-

vers, opdat zijne hand met hem zoude
zijn, om het koninkrijk in zijne handt©
sterken. a l Kron. 5: 26.
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20. Menahem nu bracht dit geld

op van Israel, van alle geweldigen

van vermogen, om den koning van As-

syrië te geven, voor elk man vijftig

zilveren Sikkels. Alzoo keerde de ko-

ning van Aösyrië weder, en bleef daar

niet in het land.

21. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Menahem, en al wat hij ge-

daan heeft, is dat niet geschreven in

het Boek der Kronieken der koningen
van Israël?

22. Daarna ontsliep Menahem met
zijne vaderen; en zijn zoon Pekahja
werd koning in zijne plaats.

23. In het vijftigste jaar van Azarja,

den koning van .Juda, werd Pekahja,

de zoon van Menahem, koning over Is-

raël, [en 7'egeerde] twee jaar te Sa-

maria.

24. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN; hij week niet

af van de zonden van Jeróbeam, den

zoon van Nébat, die Israël zondigen
deed.

25. En Pékah, de zoon vanRemalja,
zijn hoofdman, maakte eene verbinte-

nis tegen hem, en sloeg hem te Sama-
ria, in het paleis van het huis desko-

nings, met A'rgob en met A'rjee, en

met hem vijftig mannen van de kin-

deren der Gileadieten ; alzoo doodde
hij hem, en werd koning in zijne

plaats.

26. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Pekahja, en al wat hij gedaan
heeft, zie, dat is geschreven in het Boek
der Kronieken der koningen van Is-

raël.

27. In het twee en vijftigste jaar van
Azarja, den koning van Juda, werd
Pékah, de zoon van Remalja, koning
over Israël, [en regeerde] twintig jaar

te Samaria.

28. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN; hij week niet

af van de zonden van Jeróbeam, den
zoon van^ Nébat, die Israël zondigen

deed.

29. In de dagen van Pékah, den ko-

ning van Israël, kwam Thiglath-Pilé-

ser, de koning van Assyrië, en «nam
I'jon in, en A'bel-Beth-Maacha, en Ja-

nóah, en Kédes en Hazor, en Gilead, én
Galiléa, het gansche land van Naph-

thali; en hij voerde ze weg naar As-
syrië. a Jes. 8 : 23.

30. En Hoséa, de zoon van E'la,

maakte eene verbintenis tegen Pékah,
den zoon van Remalja, en sloeg hem,
en doodde hem, en werd koning in zijne

plaats; [in het twintigste jaar van Jó-

tham, den zoon van Uzzia.
31. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Pékah, en al wat hij gedaan
heeft, zie, dat is geschreven in het Boek
der Kronieken der koningen van Is-

raël.

32. In het tweede jaar van Pékah,
den zoon van Remalja, den koning
van Israël, «werd Jótham koning, de
zoon van Uzzia, koning van Juda.

a 2 Elron. 27 : 1, enz.

33. «Vijf en twintig jaar was hij oud,

als hij koning werd, en regeerde zes-

tien jaar te Jeruzalem; en de naam
zijner moeder was Jerüsa, de dochter
van Zadok. a 2 Kron. 27 : 1, enz.

34. En hij deed wat recht was in de
oogen des HEEREN; na^r alles, wat
zijn vader Uzzia gedaan had, deed hij.

35. Alleenlijk werden de hoogten niet

weggenomen ; het volk offerde en rookte
nog op de hoogten. Deze bouwde de
Hooge poort aan het Huis des HEE-
REN.

36. Het overige nu der geschiedenis-
sen van Jótham, en al wat hij gedaan
heeft, is dat niet geschreven in het
Boek der Kronieken der koningen van
Juda?

37. In die dagen begon de HEERE
in Juda «te zenden Rézin, den koning
van Syrië, en Pékah, den zoon van
Remalja. a 2 Kon. 16: 5. Jes. 7: 1.

38. En Jótham ontsliep met zyne
vaderen, en werd begraven bij zyne
vaderen in de stad zijns vaders Davids;
en zijn zoon A'chaz werd koning in
zijne plaats.

HET XVI KAPITTEL.

In het «zeven.tiende jaar van Pékah,
den zoon van Remalja, werd A'chaz
koning, de zoon van Jótham, den ko-

ning van Juda. a 2 Kron. 28: 1,

2. Twintig jaar was A'chaz oud, toen
hij koning werd, en hij regeerde zes-

tien jaar te Jeruzalem; en hij deed niet

wat recht was in de oogen des HEE- \
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REN zijns Gods, als zijn vader Da-

vid.

3. Want hij wandelde in den weg
der koningen van Israël ; «ja, hij deed
ook zijnen zoon door het vuur gaan,
naar de gruwelen der heidenen, die

de HEERE voor de kinderen Israels

verdreven had.
a Lev. 18 : 21 ; 20 : 2, 3. 2 Kon. 17 : 31.

4. Hij offerde ook en rookte op de
'hoogten en op de heuvelen, ook onder
•alle groen geboomte.

5. «Toen toog Rézin, de koning van
•Syrië, op, met Pékah, den zoon van
Remalja, den koning van Israël, naar
Jeruzalem ten strijde; en zij belegerden
A'chaz; maar zij vermochten niet met
strijden. a Jes. 7: 1.

6. Te dienzelven tijde bracht Rézin,
de koning van Syrië, E'lath weder aan
Syrië en wierp de Joden uit E'lath ; en
de Syriërs kwamen te E'lath, en heb-

ben daar gewoond tot op dezen dag.
7. A'chaz nu zond boden tot Thi'glath-

Piléser, den koning van Assyrië, zeg-

gende : Ik ben uw knecht en uw zoon
;

kom op en verlos mij uit de hand des
ionings van Syrië, en uit de hand des
konings van Israël, die zich tegen mij
opmaken.

8. En «A'chaz nam het zilver en het
goud, datm het Huis des HEEREN en in

de schatten van het huis des konings
gevonden werd, en hij zond den koning
van Assyrië een geschenk.

a 2 Kron. 28: 21.

9. Zoo hoorde de koning van Assyrië
naar hem ; want de koning van Assyrië
toog op tegen Damascus, en nam het
in, en voerde het gevankelyk naar Kir,

en hij doodde Rézin.

10. Toen toog de koning A'chaz Thi-
glath-Piléser, den koning van Assyrië,
tegemoet, naar Damascus; en gezien
hebbende een altaar, dat te Damascus
was, zoo zond de koning A'chaz aan den
priester Uria de gelijkenis van het al-

taar, en zijne afbeelding, naar zijn

gansche maaksel.
11. En Uria, de priester, bouwde een

altaar, naar alles, wat de koning A'chaz
van Damascus verordend had; alzoo
deed de priester Uria

, tegen dat de ko-
ning A'chaz van Damascus kwam.

12. Als nu de koning van Damascus
gekomen was, zag de koning het altaar;

en de koning naderde tot het altaar, en
offerde daarop;

13. En stak zyn brandoffer aan, en
zijn spysoffer, en goot zijn drankoffer,
en sprengde het bloed zijner dankofferen
op dat altaar.

14. Maar het koperen altaar, dat voor
het aangezicht des HEEREN was, dat
bracht hij van het voorste deel van het
huis, van tusschen [zijn] altaar, en van
tusschen het Huis des HEEREN, en hij

zette het aan de zijde [zijns]altQ,a.is noord-
waarts.

15. En de koning A'chaz gebood Una,
den priester, zeggende: Steek op het,

groote altaar aan het morgenbrandoffer,
en het avondspijsoffer, en des konings
brandoffer, en zijn spijsofler, en het
brandoffer van al het volk des lands,
en hun spijsoffer, en hunne drankoffe-
ren; en spreng daarop al het bloed des
brandoffers, en al het bloed des slacht-
offers; maar het koperen altaar zal my
zijn, om over te beslissen.

16. En Uria, de priester, deed naar
alles, wat de koning A'chaz geboden had.

17. En koning A'chaz sneed «de lijs-

ten der stellingen af, en i|^m van bo-
ven die het waschvat weg, en deed de
zee af van de koperen runderen, die
daaronder waren; en hy zette die op
eenen steenen vloer. « i Kon. 7: 23, enz.

18. Daartoe het deksel des Sabbaths,
dat zij in het huis gebouwd hadden,
en den buitensten ingang des konings
nam hij weg van het Huis des HEE-
REN, vanwege den koning van Assyrië.

19. Het overige nu der geschiedenissen
van A'chaz, wat hij gedaan heeft, is dat
niet geschreven in het Boek der Kro-
nieken der koningen van Juda?

20. En A'chaz ontsliep met zijne va-
deren, en werd begraven by zijne va-
deren, in de stad Davids; en Hizkia,
zijn zoon, werd koning in zijne plaats.

HET XVII KAPITTEL.

In het twaalfde jaar van A'chaz, den
koning van Juda, werd Hoséa, de zoon
van E'la, koning over Israël te Samaria,
[en regeerde] negen jaren.

2. En hij deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN; evenwel niet, als

de koningen van Israël, die vóór hem
geweest waren.
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3. Tegen hem toog op Salmanéser,
koning van Assyria ; en Hoséa werd
zijn knecht, dat hij hem een geschenk
gaf.

4. Maar de koning van Assyrië ontdek-

te eene verbintenis in Hoséa, dat hij tot

So, den koningvan Egypte, boden gezon-

den had, en het gesclienk aan den koning
van Assyrie niet als tevoren van jaar

tot jaar opbracht; zoo sloot hem de ko-

ning van Assyrie in, en bond hem in het
gevangenhuis.

5. Want «de koning van Assyrie toog
op in het gansche land; .ia hij kwam
op naar Samaria, en hij belegerde het
drie jaren. a 2 Kon. i8: 9.

6. In «het negende jaar van Hoséa
nam de koning van Assyrie Samaria
in, en voerde Israël weg in Assyrie, en
deed ze wonen in Halah, en in Habor,
aan de rivier Gózan, en in de steden
der Meden. a 2 Kon. 18: 10. Jes. 8: 4.

7. Want het was geschied, dat de kin-

deren Israels gezondigd hadden tegen
den HEERE hunnen God, die ze uit

Ëgypteiand opgebracht had , van onder de
hand van Pharaó, den koning van Egyp-
te; en hadden andere goden gevreesd;

8. En «hadden gewandeld in de in-

zettingen der heidenen, die de HEERE
voor het aangezicht der kinderen Isra-

els verdreven had, en der koningen van
Israël, die ze gemaakt hadden.

a Lev. 18: 3.

9. En de kinderen Israels hadden de

zaken, die niet recht zijn, tegen den
HEERE hunnen God bemanteld ; en had-

den zich hoogten gebouwd in alle hun-

ne steden, van den wachttoren af tot

de vaste steden toe.

10. En zij hadden zich staande beelden
opgericht en bosschen, op allen hoogen
heuvel en onder alle groen geboomte.

11. En zij hadden daar gerookt op
alle hoogten, gelijk de heidenen, die de
HEERE van hunne aangezichten weg-
gevoerd had ; en zij hadden kwade din-

gen gedaan, om den HEERE tot toorn

te verwekken.
12. En zij hadden de drekgoden ge-

diend, waarvan de HEERB tot hen ge-

zegd had : «Gij zult deze zake niet doen.
a Ex. 20: 3, 4, 5. Deut. 5: 7, 8, 9.

13. Als nu de HEERE tegen Israël

en tegen Juda, door den dienst aller

profeten, aller zieners, betuigd had, zeg-

gende:" «Bekeert u van uwe booze we-
gen, en houdt mijne geboden [en] mijne
inzettingen, naar al de wet, die Ik uwen
vaderen geboden heb, en die Ik tot u
door de hand van mijne knechten, de
profeten, gezonden heb;

a Jer. 18: 11; 25: 5; 35: 15.

14. Zoo hoorden zij met, maar zij

«verhardden hunnen nek, gelijk de nek
hunner vaderen geweest was, die aan
den HEERE hunnen God niet geloofd
hadden. a Deut. 31 : 27. Ma!. 3 : 7.

15. Daartoe verwierpen zij zijne in-

zettingen, en zijn verbond, dat Hij met
hunne vaderen gemaakt had, en zijne

getuigenissen, die Hij tegen hen betuigd
had, en wandelden de ijdelheid na, dat
zij ijdel werden, en achter de heidenen,
die rondom hen waren, van dewelke
de HEERE hun geboden had, dat zij

niet doen zouden gelijk die.

16. Ja zij verlieten alle de gebodea
des HEEREN huns Gods, «en maakten
zich gegotene beelden, twee kalveren;
en maakten bosschen, en bogen zich

voor alle heir des hemels, en dienden
Baal. a Ex. 32: 8. 1 Kon. 12: 28.

17. Ook «deden zij hunne zonen en
hunne dochteren door het vuur gaan
en gebruikten waarzeggerijen, en gaven
op vogelgeschrei acht, en verkochten
zich om te doen wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, om hem tot toorn
te verwekken.
a Lev 20: 3, 4. Deut. 18: 10. 2 Kon. IG: 3.

18. Daarom vertoornde zich de HEE-
RE zeer over Israël, dat «Hij ze weg-
deed van zijn aangezichte ; er bleef niets

over, behalve de stam van Juda alleen.
a Hos. 1: 6.

19. Zelfs hield Juda de geboden des
HEEREN huns Gods niet; maar «zij

wandelden in de inzettingen van Israël,

die zij gemaakt hadden. a Lev. is : 3.

20. Zoo verwierp de HEERE het gan-

sche zaad Israels, en bedrukte ze, en
gaf ze in de hand der roovers, totdat

Hij ze van zijn aangezichte weggewor-
pen had.

21. Want Hij «scheurde Israël van
den huize Davids af, en zij maakten
Jeróbeam, den zoon van Nébat, koning;

en Jeróbeam dreef Israël af van achter

den HEERE, en hij deed ze eene groote

zonde zondigen. « i Kon. 12 : I6, 17, 26.

22. Alzoo wandelden de kinderen Is-
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raëls in alle zonden van Jeróbeara, die

hy gedaan had; zij weken daarvan
niet af;

23. Totdat de HEERE Israël van zijn

aangezichte wegdeed, gelijk als Hij ge-

sproken had door den dienst van alle

zijne knechten, de profeten. Alzoo werd
Israël weggevoerd uit zijn land naar
Assyrië, tot op dezen dag.

24. De koning nu van Assyrië bracht
[volk] van Babel, en van Cüta, en van
A'vva, en van Hamath, en Sépharvaïm,
en deed ze wonen in de steden van
Samaria, in de plaats der kinderen Is-

raels; en zij namen Samaria erfelijk in,

en woonden in zijne steden.

25. En het geschiedde in het begin
hunner woning aldaar, dat zij den HEE-
RE nist vreesden ; zoo zond de HEERE
leeuwen onder hen, die [eenigen] van
hen doodden.

26. Daarom spraken zij tot den koning
van Assyrië, zeggende : De volkeren, die

gij vervoerd hebt, en hebt doen wonen
in de steden van Samaria, weten de
wijze van den God des lands niet; daar-

om heeft Hij leeuwen onder hen gezon-
den, en zie, zij dooden ze, dewijl zij

niet weten de wijze van den God des
lands.

27. Toen gebood de koning van As-
syrië, zeggende: Brengt eenen van de
priesteren daarhenen, die gij lieden van
daar weggevoerd hebt, dat zij henen-
trekken en wonen aldaar; en dat hij

hun leere de wijze van den God des
lands.

28. Zoo kwam een uit de priesteren,

die zij van Samaria weggevoerd had-
den, en woonde te Bethel ; en hij leer-

de hun, hoe zij den HEERE vreezen
zouden.

29. Maar elk volk maakte zijne go-

den ; en zij stelden ze in de huizen der
hoogten, die de Samaritanen gemaakt
hadden; elk volk in hunne steden, waar-
in zij woonachtig waren.

30. Want de lieden van Babel maak-
ten Süccoth Bénoth; en de lieden van
Chiït maakten Nérgal ; en de lieden van
Hamath maakten Asima;

31. En de A'vvieten maakten Nibha
en Tharthak; en de Sépharvieten ver-

brandden hunne zonen voor A'dramé-
lech en A'naméiech, de goden van Sé-

pharvaïm, met vuur.

82. Ook vreesden zij den HEERE, en
«maakten zich van hunne geringsten
priesteren der hoogten, dewelke voor hen
[dienst] deden in de huizen der hoogten.

a 1 Kon. 12: 31.

33. «Zij vreesden den HEERE, en
dienden [ook] hunne goden, naar de
wijze der volkeren, van dewelke zij die

weggevoerd hadden. a Zeph. i : 5.

34. Tot op dezen dag toe doen die naar
de eerste wijzen

; zij vreezen den HEERE
niet, en zij doen niet naar hunne inzet-

tingen, en naar hunne rechten, en naar
de wet, en naar het gebod, dat de HEE-
RE geboden heefc aan de kinderen Ja-
kobs, wien «Hij den naam Israël gaf.

a Gen. 32: 28; 35: 10. 1 Kon. 18: 31.

35. Nochtans had de HEERE een ver-
bond met hen gemaakt, en had hun
geboden, zeggende; «Gij zult geene an-
dere goden vreezen, noch u voor hen
nederbuigen, noch hen dienen, noch hun
offerande doen. a Richt. 6: lo.

36. Maar den HEERE, die u uit Egyp-
teland met groote kracht en met eenen
uitgestrekten arm opgevoerd heeft, dien
zult gij vreezen, en voor Hem zult gij

u buigen, en Hem zult gij offeranden
doen;

37. En de inzettingen, en de rechten,
en de wet, en het gebod, die Hij u ge-

schreven heeft, zult gij waarnemen te

doen te allen dage; en gij zult andere
goden niet vreezen.

38. En het verbond, dat Ik met u ge-

maakt heb, zult gij niet vergeten; en
gij zult andere goden niet vreezen.

39. Maar den HEERE uwen God zult

gij vreezen ; en Hij zal u redden uit de
hand van alle uwe vijanden.

40. Doch zij hoorden niet, maar zij

deden naar hunne eerste wijze.

41. Maar deze volkeren vreesden den
HEERE, en dienden hunne gesnedene
beelden: ook doen hunne kinderen en
hunne kindskinderen, gelijk als hunne
vaders gedaan hebben, tot op dezen
dag.

HET XVIII KAPITTEL.

H.et geschiedde nu in het derde jaar
van Hoséa, den zoon van E'la, den ko-

ning van Israël,' a[dat] Hizkia koning
werd, de zoon van A'chaz, koning van
Juda. a 2 Kron. 28: 27; 29: 1.
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2. "Vijf en twintig jaar was hij oud,

toen hij koning werd, en hij regeerde

negen en twintig jaar te Jeruzalem, en
de naam zijner moeder was A'bi, eene
dochter van Zacharïa.

ö. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, naar alles wat zijn

vader David gedaan had.

4. Hij «nam de hoogten weg, en brak
de opgerichte beelden stuk, en roeide

de bossclien uit; en hij verbrijzelde de
koperen slang, die Mozes gemaakt had,

omdat de kinderen Israels tot die dagen
toe haar gerookt hadden ; en hij noemde
ze NehÜStan. o 2 Kron. si: 1.

5. Hij betrouwde op den HEERE den
God Israels, zoodat na hem zijns gelij-

ke niet was onder alle koningen van
Juda, noch die vóór hem geweest wa-
ren.

6. Want hij kleefde den HEERE aan,

hij week niet van Hem na te volgen,

en hij hield zijne geboden, die de HEE-
RE aan Mozes geboden had.

7. Zoo was de HEERE met hem;
overal, waar hij henen uittrok, han-

delde hij kloekelijk; daartoe viel hij af

van den koning van Assyrië, dat hij hem
niet diende.

8. Hij «sloeg de Philistijnen tot Gaza
toe, en zijne landpalen, van den wacht-
toren af tot de vaste steden_ toe.

a Jes. 14: 30.

9. Het ageschledde nu in het vierde

jaar van den koning Hizkia (hetwelk
was het zevende jaar van Hoséa, den
zoon van E'la, den koning van Israel),

dat Salmanéser, de koning van Assyrië,

opkwam tegen Samaria, en het belegerde.
a 2 Kon. 17: 3.

10. En zij namen het in «ten einde
van drie jaren, in het zesde jaar van
Hizkia; het was het negende jaar van
Hoséa, den koning van Israël, als Sa-

maria ingenomen werd. a 2 Kon. 17: 6.

11. En de koning van Assyrië voerde
Israël weg naar Assyrië, en deed ze

leiden in Halah, en in Habor, bij de
rivier Gózan, en in de steden der Meden

;

12. Daarom dat zij der stemme des
HEEREN huns Gods niet waren gehoor-
zaam geweest, maar zijn vei'bond over-

ireden hadden; [en] al wat Mozes, de
knecht des HEEREN, geboden had, daar-

naar hadden zij niet gehoord, noch [dat]

gedaan.

13. Maar «in het veertiende jaar van
den koning Hizkia kwam Sanherib, de
koning van Assyrië, op tegen alle.vaste
steden van Juda, en nam ze in.

a 2 Kron. 32: 1. Jes. 36: 1.
'

14. Toen zond Hizkia, de.-koningvan
Juda, tot den koning van Assyrië naar
Lachis, zeggende: Ik heb gezondigd,
keer af van mij ; wat gij mij opleggen
zult, zal ik dragen. Toen leide de ko-

ning van Assyrië Hizkia, den koning
van Juda, driehonderd talenten zilvers,

en dertig talenten gouds op.

15. Alzoo gaf Hizkia al het zilver, dat
gevonden werd in l\et Huis des HEE-
REN, en in de schatten van het huis
des konings.

16. Te dien tijde sneed Hizkia [het

goud] af van de deuren van den Tem-
pel des HEEREN, en van de posten,
die Hizkia,. de koning van Juda, had
laten overtrekken, en gaf dat aan den
koning van Assyrië.

17. Evenwel zond de koning van As-
syrië Tharthan, en Rabsaris„en Rabsa-
ke, van Lachis tot den koning Hizkia
met een zwaar heir naar Jeruzalem;
en zij togen op, en kwamen naar Jeru-

zalem. En als zij optogen en gekomen
waren, bleven zij staan bij den water-
-gang des oppersten vijvers, welke is

bij den hoogen weg van het veld des
vollers.

18. En zij riepen tot den koning; zoo
ging tot hen uit E'ljakim, de zoon van
Hilkia, de hofmeester, en Sébna, de
schrijver, en Jóah, de zoon van A'saph,

de kanselier.

19. En Rabsake zeide tot hen: Zegt
nu tot Hizkia: Zoo zegt de groote ko-

ning, de koning van Assyrië: Wat ver-

trouwen is dit, waarmede gij ver-

trouwt ?

20. Gij zegt (doch het is een woord
der lippen) : Er is raad en macht tot

den oorlog. Op wien vertrouwt gij nu,

dat gij tegen mij rebelleert?

21. Zie nu, vertrouwt gij u op dien

gebroken rietstaf, op Egypte, op den
welken zoo iemand leent, zoo zal hij

in zijne hand gaan, en die doorboren
alzoo is Pharaö, de koning van Egypte
allen denger>en, die op hem vertrou

wen.
22. Maar zoo gij tot mij zegt: Wij

vertrouwen op den HEERE onzen God,
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Is Hij die niet, wiens lioogten en wiens
altaren Hizkia weggenomen heeft, en
tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft :

'Voor dit altaar zult gij u buigen te Je-

nizalem ?

23. Nu dan, wed toch met mijnen
heere, den koning van Assyrie: en ik

zal u twee duizend paarden geven, zoo
gij voor u de ruiters daarop zult kun-
nen geven.

24. Hoe zoudt gij dan het aangezicht
van een eenigen vorst van de geringste
knechten mijns heeren afkeeren?Maar
gij vertrouwt op Egypte, om de wage-
nen en om de ruiteren.

25. Nu, ben ik zonder den HEERE
opgetogen tegen deze plaats, om die

te verderven ? De HEERE heeft tot mij

gezegd : Trek op tegen dat land, en ver-

derf het.

26. Toen zeide E'ljakim, de zoon van
Hilki'a, en Sébna, en Jóah tot Rabsa-
ke: Spreek toch tot uwe knechten in

het Syrisch, want wij. verstaan het
[wel]; en spreek met ons niet in het
Joodsch, voor de ooren des volks, dat
op den muur is,

27. Maar Rabsake zeide tot hen :

Heeft mijn heere mij tot uwen heere
en tot u gezonden, om deze woorden
te spreken ? Is het niet tot de mannen,
die op den muur zitten, dat zij met
ulieden hunnen drek eten en hun water
drinken zullen?

28. Alzoo stond Rabsake, en riep

met luider stemme, in het Joodsch ; en
hy sprak en zeide: Hoort het woord
des grooten konings, des konings van
Assyrië.

29. Zoo zegt de koning: Dat Hizkia
11 niet bedriege, want hij zal u niet

kunnen redden uit zijne hand.
30. Daartoe dat Hizkia u niet doe

vertrouwen op den HEERE, zeggende:
De HEERE zal ons zekerlijk redden, en
deze stad zal niet in de hand des ko-
nings van Assyrië gegeven worden.

31. Hoort naar Hizkia niet. Want
zoo zegt de koning van Assyrië : Han-
delt met mij door een geschenk, en
komt tot mi:i uit, en eet, een ieder [van]
zijnen wijnstok, en een ieder [van] zij-

nen vijgelDOom; en drinkt een ieder het
water zijns bornputs;

32. Totdat ik kome, en u hale in een
land, als ulieder land, een land van

koren en van most, een land van brood
en van wijngaarden, een land van oli.]-

ven, van olie en van honig; zoo zult
gij leven en niet sterven. En hoort niet
naar Hizkia, want hij hitst u op, zeg-
gende : De HEERE zal ons redden.

33. Hebben de goden der volkeren,
ieder zijn land, eenigszins gered uit de
hand des konings van Assyrië?

34. Waar zijn de goden van Hamath,
en van A'rpad ? Waar zijn de goden
van Sépharvaim, Héna en I'vva? Ja
hebben zij Samaria uit mijne hand ge-
red?

35. Welke zijn ze onder alle goden
der landen, die hun land uit mijne
hand gered hebben, dat de HEERE Je-
ruzalem uit mijne hand redden zoude?

36. Doch het volk zweeg stille, en
antwoordde hem niet één woord ; want
het gebod des konings was, zeggende :

Gij zult hem niet antwoorden.
37. Toen kwam E'ljakim, de zoon

van Hilkia, de hofmeester, en Sébna,
de schrijver, en Jóah, de zoon van
A'saph, de kanselier, tot Hizkia, met
gescheurde kleederen ; en zij gaven hem
de woorden van Rabsake te kennen,

HET XIX KAPITTEL.

Jlin ahet geschiedde, als de koning
Hizkia [dat] hoorde, zoo scheurde hij

zijne kleederen, en bedekte zich met
eenfen zak, en ging in het Huis des
HEEREN. a Jes. 37: 1.

2. Daarna zond hij E'ljakim, den
hofmeester, en Sébna, den schrijver,

en de oudsten der priesteren, met zak-
ken bedekt, tot Jesaja, den profeet, «den
zoon van A'moz

; a Jes. l : 1.

3. En zij zeiden tot hem : Alzoo zegt
Hizkia : Deze dag is een dag der be-

nauwdheid, en der schelding, en der
lastering ; want de kinderen zijn ge-

komen tot aan de geboorte, en er is

geene kracht om te baren.

4. Misschien zal de HEERE uw God
hooren alle de woorden van Rabsake,
denwelken zijn heere, de koning van
Assyrië, gezonden heeft, om den leven-

den God te hoonen, en te schelden met
woorden, die de HEERE uw God ge-

hoord heeft. Hef dan een gebed op
voor het overblijfsel, dat gevonden
wordt.
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5. En de knechten van den koning
Hizkïa kwamen tot Jesaja.

6. En Jesaja zeide tot hen: Zoo zult

gÜ tot uwen heere zeggen: Zoo zegt

de HEERE: Vrees niet voor de woor-

den, die gij gehoord hebt, waarmede
Mij de dienaars van den koning van
Assyrië gelasterd hebben.

7. Zie, Ik zal eenen geest in hem
geven, dat hij een gerucht hooren zal,

en weder in zijn land keeren ; en Ik

zal hem door het zwaard in zijn land
vellen.

8. Zoo kwam Rabsake weder, en vond
den koning van Assyrië, strijdende te-

gen Libna; want hij had gehoord, dat
hij van Lachis vertrokken was.

9. Als hij nu van Thirhaka, den ko-

ning van Cusch, hoorde zeggen: Zie,

hij is uitgetogen, om tegen u te strijden
;

zond hij weder boden tot Hizkïa, zeg-

gende :

10. Zoo zult gij spreken tot Hizkia,

den koning van Juda, zeggende : Laat
u uwen God niet bedriegen, op welken
gij vertrouwt, zeggende : Jeruzalem zal

in de hand des konings van Assyrië
niet gegeven worden.

11. Zie, gij hebt gehoord, wat de ko-
ningen van Assyrië aan alle landen
gedaan hebben, die verbannende; en
zoudt gij gered worden?

12. Hebben de goden der volkeren.
die mijne vaders verdorven hebben,
deze gered? [als] Gózan, en Haran,en
Rézeph, en de kinderen van E'den, die

in Thelasser waren ?

13. Waar is de koning van Hamath,
en de koning van A'rpad, en de ko-
ning der stad Sépharvaïm, Héna en
I'vva?

14. Als nu Hizkia de brieven uit der
boden hand ontvangen, en die gelezen
had, ging hij op in het Huis des HEE-
REN, en Hizkia breidde die uit voor
het aangezichte des HEEREN.

15. En Hizkia bad voor het aange-
zichte des HEEREN, en zeide: O HEE-
RE God Israels, die tusschen de Che-
rubim woont. Gij zelf, Gij alleen zijt

de God van alle koninkrijken der
aarde, Gij hebt den hemel en de aarde
gemaakt.

16. O HEERE, neig uw oor en hoor;
doe, HEERE, uwe oogen open en zie;

en hoor de woorden van Sanherib. die

dezen gezonden heeft om den levenden
God te hoonen.

17. Waarlijk, HEERE, hebben de ko-
ningen van Assyrië die heidenen en
hun land verwoest;

18. En hebben hunne goden in het
vuur geworpen ; want zij waren geene
Goden, maar het werk van menschen-
handen, hout en steen ; daarom heb-
ben zij die verdorven.

19. Nu dan, HEERE onze God, ver-

los ons toch uit zijne hand; zoo zullen
alle koninkrijken der aarde weten, dat
Gij, HEERE, alleen God zijt.

20. Toen zond Jesaja, de zoon van
A'moz, tot Hizkia, zeggende : Zoo spreekt
de HEERE, de God Israels: Wat gij

tot Mij gebeden hebt tegen Sanherib^
den koning van Assyrië, heb Ik ge-

hoord.
21. Dit is het woord, dat de HEERE

over hem gesproken heeft : De jonk-
vrouwe, de dochter Sions, veracht u,

zij bespot u, de dochter van Jeruzalem
schudt het hoofd achter u.

22. Wien hebt gij gehoond en ge-

lasterd ? en tegen wien hebt gij de
stemme verheven, en uwe oogen om-
hoog opgeheven? Tegen den Heilige

Israels.

23. Door middel uwer boden hebt gij

den Heere gehoond, en gezegd : Ik heh
met de menigte mijner wagenen be-

klommen de hoogten der bergen, de^

zijden van den Libanon ; en ik zal zo-

ne hooge cederboomen en zijne uitge-

lezene denneboomen afbouwen, en zal

komen in zijne uiterste herberg, in het
woud zijns schoenen velds.

24. Ik heb gegraven en heb gedron-

ken vreemde wateren ; en ik heb met
mijne voetzolen alle rivieren der bele-

gerde plaatsen verdroogd.
25. Hebt gij niet gehoord, dat Ik

zulks lang tevoren gedaan heb, en dat
van oude dagen af geformeerd heb ?

Nu heb Ik dat doen komen, dat gij

zoudt zijn, om de vaste steden te ver-

storen tot woeste hoopen.
26. Daarom waren hare inwoners

bandeloos; zij waren verslagen en be-

schaamd; zij waren [als] het gras des
velds, en de groene grasscheutjes, het

hooi der daken, en het brandkoren, eer

het ovei-einde staat.

27. Maar Ik weet uw zitten, en u\^
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uitgaan, en uw inkomen, en uw woeden
tegen Mij.

28. Om uw woeden tegen Mij, en
•dat uwe woeling voor mijne ooren op-

gekomen is, zoo zal Ik mijnen haak in

uwen neus leggen, en mijn gebit in

uwe lippen, en Ik zal u doen weder-
keeren door dien weg, door denwelken
gij gekomen zijt.

29. En dat zij u een teeken, dat men
[iw] dit jaar eten zal, wat van zelf ge-

wassen is; en in het tweede jaar, wat
daarvan weder uitspruit ; maar zaait

in het derde jaar, en maait, en plant
wijngaarden, en eet hunne vruch-

ten.

30. Want het ontkomene, dat over-

gebleven is van den huize Juda, zal

wederom nederwaarts wortelen, en zal

opwaarts vrucht dragen.

31. Want van Jeruzalem zal het over-

blijfsel uitgaan, en het ontkomene van
den berg Sion. De ijver van den HEERE
der heirscharen zal dit doen.

32. Daarom zoo zegt de HEERE van
den koning van A.ssyrie: Hij zal in

deze stad niet komen, noch daar eenen
pijl inschieten; ook zal hij [met] geen
schild daarvoor kojnen, en zal geenen
wal daartegen opwerpen.

33. Door den weg, dien hij gekomen
is, door dien zal hij wederkeeren ; maar
in deze stad zal hij niet komen, zegt

de HEERE.
34. Want «Ik zal deze stad bescher-

men, om die te verlossen, om mynent-
wille, en om Davids mijns knechts
wille. a 2 Kon. 20: 6.

35. Het «geschiedde dan in dienzel-

ven nacht, dat de engel des HEEREN
uitvoer, en sloeg in het leger van As-
syrië honderd en vijf en tachtig dui-

zend ; en toen zij zich des morgens vroeg
opmaakten, zie, die allen waren doode
lichamen. a Jes. 37: 36.

36. Zoo vertrok Sanherib, de koning
van Assyrië, en toog henen, enkeerde
weder; en hij bleef te Ni'nevé.

37. Het geschiedde nu, als hij in het
huis van Nisroch, zijnen god, zich ne-

derboog, «dat Adramélech en Saréser,

[zijne zonen], hem met het zwaard ver-

sloegen ; doch zij ontkwamen in het land
van A'rarat ; en E'sar-Haddon, zijn zoon,
werd koning in zijne plaats.

a 2 Kron. 32: 21. Jes. 37: 38.

HET XX KAPITTEL.

In die dagen «werd Hiskia krank tot

stervens toe ; en de profeet Jesaja, de
zoon van A'moz, kwam tot hem, en
zeide tot hem: Zoo zegt de HEERE:
Geef bevel aan uw huis, want gij zult
sterven, en niet leven.

a 2 Kron. 32: 24. Jes. 38: 1.

2. Toen keerde hij zijn aangezicht om
naar den wand, en hij bad tot den HEE-
RE, zeggende:

3. Och HEERE, gedenk toch, dat ik

voor uw aangezichte in waarheid en
met een volkomen hart gewandeld, en
wat goed in uwe oogen is, gedaan heb.
En Hiskia weende gansch zeer.

4. Het gebeurde nu, als Jesaja uit

het middelvoorhof [nog] niet gegaan
was, dat het woord des HEEREN tot

hem geschiedde, zeggende:
5. Keer weder en zeg tot Hiskia, den

voorganger mijns volks: Zoo zegt de
HEERE, de God van uwen vader Da-
vid : Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb
uwe tranen gezien ; zie, Ik zal u ge-

zond maken; aan den derden dag zult

gij opgaan in het Huis des HEEREN;
6. En Ik zal vijftien jaar tot uwe da-

gen toedoen, en zal u uit de hand des
konings van Assyrië verlossen, mits-

gaders deze stad; en Ik zal deze stad
beschermen om mijnentwille, en om
mijns knechts Davids wille.

7. Daarna zeide Jesaja: Neemt eenen
klomp vijgen. En zij namen ze, en lei-

den ze op de zweer; en hij werd gene-

zen.

8. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja:

Welk is het teeken, dat de HEERE mij ge-

zond maken zal, en dat ik op den derden

dag in het Huis des HEEREN zal op-

gaan?
9. En Jesaja zeide: Dit zal u een

teeken van den HEERE zijn, dat de
HEERE het woord, dat Hij gesproken
heeft, doen zal: zal de schaduw tien

graden voorwaarts gaan, of tien graden
achterwaarts keeren?

10. Toen zeide Jehizkia: Het is der

schaduw licht, tien graden nederwaarts
te gaan; neen, maar dat de schaduw
tien graden achterwaarts keere.

11. En Jesaja de profeet riep den
HEERE aan; en Hij deed de schaduw
tien graden achterwaarts keeren in de
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graden, dewelke zij nederwaarts gegaan
was, in de graden van A'chaz' [zo7tne-

zoijzer],

12. Te dien tijde zond Beródach Ba-
ladan. de zoon van Baladan, de koning
van Babel, brieven en een geschenk aan
Hizkia : want hij had gehoord, dat Hiz-
ki'a krank geweest was.

13. En Hizkïa hoorde naar hen, en
hij toonde hun zijn gansche schathuis,
het zilver, en het goud, en de specerijen,
en de beste olie, en zijn wapenhuis, en
al wat gevonden werd in zijne schat-
ten; er was geen ding in zijn huis,

noch in zijne gansche heerschappij, dat
hij hun niet toonde.

14. Toen kwam de profeet Jesaja tot
den koning Hizkia, en zeide tot hem:
Wat hebben die mannen gezegd, en van
waar zijn zij tot u gekomen? En Hizkïa
zeide: Zij zijn uit verren lande geko-
men, uit Babel.

15. En hij zeide: Wat hebben zij ge-

zien in uw huis ? En Hizkia zeide : Zij

hebben alles gezien wat in mijn huis
is; geen ding is er in mijne schatten,
dat ik hun niet getoond heb.

16. Toen zeide Jesaja tot Hizkia : Hoor
des HEEREN woord:

17. Zie, de dagen komen, dat al wat
in uw huis is, en wat uwe vaderen tot
op dezen dag toe opgelegd hebben, naar
Babel weggevoerd zal worden; er zal
niets overgelaten worden, zegt de
HEERE.

18. Daartoe zullen zij van uwe zonen,
die uit u zullen voortkomen, die gij

gewinnen zult, nemen, dat zij hove-
lingen zijn in het paleis des konings
van Babel.

19. Maar Hizkia zeide tot Jesaja:
Het woord des HEEREN, dat gij ge-
sproken hebt, is goed. Ook zeide hij :

Zoude het niet, naardien vrede en waar-
heid in mijne dagen wezen zal?

20. Het overige nu der geschiedenis-
sen van Hizkia, en al zijne macht, en
hoe hij den vijver en den watergang
gemaakt heeft, en water in de stad ge-
bracht heeft, zijn die niet geschreven
in het Boek der Kronieken der konin-
gen van Juda?

21. En Hizkia ontsliep met zijne va-
deren; en zijn zoon Manasse werd ko-
ning in zijne plaats.

HET XXI KAPITTEL.

Manasse was twaalf jaar oud, toen
hij koning werd, en hy regeerde vijf
en vijftig jaar te Jeruzalem

; en de naam
zijner moeder was Héphzi-Bah.

a 2 Kron 33: 1.

2. En hij deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, naar de gruwelen
der heidenen, die de HEERE voor het
aangezicht der kinderen Israels uit de
bezitting verdreven had.

3. Want hij bouwde de hoogten we-
der op, «die Hizkia, zijn vader, geslecht
had; en hij richtte voor Baill altaren
op, en maakte een bosch, gelijk als

A'chab, de koning van Israël, gemaakt
had, en boog zich neder voor al het
heir des hemels, en diende ze.

a 2 Kon. 18'. 4, b 1 Kon. 16:31, 32, 33.

4. En hij «bouwde altaren in het Huis
des HEEREN, waarvan de HEERE ge-

zegd had: ^Te Jeruzalem zal Ik mijnen
naam zetten. aJer. 32:34. & Deut. 12:5, ll.

2Sam. 7: 13.1 Kon. 8: 29; 9: 3.

2 Kron. 7:12. Ps. 132: 13, 14. Jer. 32: 34.

5. Daartoe bouwde hij altaren voor
al het heir des hemels, in beide de voor-
hoven van het Huis des HEEREN.

6. Ja hij deed zijnen zoon door het
vuur gaan, en pleegde guichelarij, en
gaf op vogelgeschrei acht, en hij stelde
waarzeggers en duivelskunstenaren; hij

deed zeer veel kwaads in de oogen des
HEEREN, om [Hem] tot toorn te ver-

wekken.
7. Hij stelde ook een gesneden beeld

van het bosch, dat hij gemaakt had, in
het Huis, waarvan de HEERE gezegd
had tot David en tot zijnen zoon Salomo :

aln dit Huis en in Jeruzalem, die Ik uit

alle stammen Israels- verkoren heb, zal

Ik mijnen naam zetten in eeuwigheid;
a 2 Sara. 7: 10.

1 Kon. 8: 16, 29; 9: 3. 2 Kon. 23: 27.

8. En Ik zal niet voortvaren den voet
van Israël te bewegen uit dit land, dat
Ik hunnen vaderen gegeven heb ; alleen-

lijk, zoo zij waarnemen te doen, naar al-

les wat Ik hun geboden heb, en naar
de gansche wet, die mijn knecht Mozes,

hun geboden heeft.

9. Maar zij hoorden niet; want Ma-
nasse deed ze dwalen, dat zij erger de
den dan de heidenen, die de HEERE
voor het aangezicht der kinderen Is-

raels verdelgd had.
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10. Toen sprak de HEERE door den
dienst van zijne knechten, de profeten,

zeggende :

11. Dewijl dat «Manasse, de koning
van Juda, deze gruwelen gedaan heeft,

erger doende dan al wat de A'morie-
ten gedaan hebben, die vóór hem ge-

weest zijn, ja ook Juda door zijne drek-

goden heeft doen zondigen
;

a Jer. 15: 4.

12. Daarom, alzoo zegt de HEERE
de God Israels : Zie, Ik zal een kwaad
over Jeruzalem en Juda brengen, dat
aan een ieder, die het hoort, beide zijne

ooren klinken zullen
;

13. En Ik zal over Jeruzalem het
meetsnoer van Samari'a trekken, mits-

gaders het paslood van het huis van
A'chab ; en Ik zal Jeruzalem uitwis-

schen, gelyk als men eenen schotel

uitwischt ; men wischt dien uit, en men
keert hem om op zijne heiligheid;

14. En Ik zal het overblijfsel mijns
erfdeels verlaten, en zal ze in de hand
hunner vijanden geven ; en zij zuilen

tot eenen roof en plundering worden
allen hunnen vijanden

;

15. Daarom dat zij gedaan hebben
wat kwaad was in mijne oogen, en Mij

tot toorn verwekt hebben, van dien
dag, dat hunne vaderen van Egypte
uitgegaan zijn, ook tot op dezen dag
toe.

16. Daartoe vergoot Manasse ook zeer

veel onschuldig bloed, totdat hij Jeru-

zalem van het ééne einde tot het an-

dere vervuld had ; behalve zijne zonde,
die hij Juda zondigen deed, doende wat
kwaad was in de oogen des HEEREN.

17. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Manasse, en al wat hij gedaan
heeft, en zijne zonde, die hij gezondigd
heeft, zijn die niet geschreven in het
Boek der Kronieken der koningen van
Juda?

18. En «Manasse ontsliep met zijne

vaderen, en werd begraven in den hof
van zijn huis, in den hof van U'zza;
en zijn zoon A'mon werd koning in

zijne plaats. « 2 Kron. 33 : 20.

19. A'mon was twee en twintig jaar
oud, toen hij koning werd, en hij re-

geerde twee jaar te Jeruzalem ; en de
naam zijner moeder was Mesullémeth,
eene dochter van Haruz van Jótba.

20. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, gelijk als zijn

vader Manasse gedaan had
;

21. Want hij wandelde in al den weg,
dien zijn vader gewandeld had, en hij

diende de drekgoden, die zijn vader ge-

diend had, en hij boog zich voor die ne-

der.

22. Zoo verliet hij den HEERE den
God zijner vaderen, en hij wandelde
niet in den weg des HEEREN.

23. En de knechten van A'mon maak-
ten eene verbintenis tegen hem, en zij

doodden den koning in zijn huis.

24. Maai het volk des lands versloeg
allen, die tegen den koning A'mon eene
verbintenis gemaakt hadden ; en het
volk des lands maakte zijnen zoonJo-
sïa koning in zijne plaats.

25. Het overige nu der geschiedenis-

sen van A'mon, die hij gedaan heeft,

zijn die niet geschreven in het Boek
der Kronieken der koningen van Juda ?

26. En men begroef hem in zijn graf,

in den hof van U'zza ; en «zijn zoon
Josïa werd koning in zijne plaats.

a Matth. i : 10

HET XXII KAPITTEL

Josia «was acht jaar oud, toen hij

koning werd, en regeerde een en dertig

jaar te Jeruzalem ; en de naam zijner

moeder was Jedida, eene dochter van
Adcija, van Bózkath. « 2 Kron. 34 : 1.

2. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN ; en hij wandelde
in al den weg van zijnen vader
David, en week niet af ter rechter-

noch ter linkerhand.

3. Het geschiedde nu in het acht-

tiende iaar van den koning Josia, dat

de koning den schrijver Saphan, den
zoon van Azalia, den zoon van Mesül-

lam, zond in het Huis des HEEREN,
zeggende :

4. Ga op tot Hilkia, den hoogepries-

ter, opdat hij het geld opsomme, dat

in het Huis des HEEREN gebracht is,

hetwelk de wachters des dorpels van
het volk verzameld hebben

;

5. En dat zij dat geven in de hand
der verzorgers van het werk, die aan-

gesteld zijn over het Huis des HEE-
REN ; opdat zij het geven aan degenen,

die het werk doen, dat in het Huis des

HEEREN is, om de breuken van het

Huis te herstellen :
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6. Aan de timmerlieden, en de bouw-
lieden, en de metselaars, en om hout
en gebouwene steenen te koopen, om
het Huis te herstellen.

7. Doch er werd met hen geene re-

kening gehouden van het geld, dat in

hunne hand geleverd was, want zij-

handelden trouwelijk.

8. Toen zeide de hoogepriester Hil-

ki'a tot Saphan, den schrijver: Ik heb
het wetboek in het Huis des HEEREN
gevonden. En Hilki'a gaf dat boek aan
Saphan ; die las het.

9. Daarna kwam Saphan, de schrij-

ver, tot den koning, en bracht den ko-

ning bescheid weder, en hij zeide : Uwe
knechten hebben het geld, dat in het
Huis gevonden was, samengebracht, en
hebben het gegeven in de hand der ver-

zorgers van het werk, die aangesteld
waren over het Huis des HEEREN.

10. Ook gaf Saphan, de schijver, den
koning te kennen, zeggende : De pries-

ter Hilkia heeft mij een boek gegeven.
En Saphan las dat voor het aangezicht
des konings.

11. Het geschiedde nu, als de koning
de woorden des wetboeks hoorde,
dat hij zijne kleederen scheurde.

12. En de koning gebood Hilkia, den
priester, en Ahikam, den zoon van Sa-

phan, en A'chbor. den zoon van Michaja,
en Saphan, den schrijver, en Asaja, den
knecht des l^lnings, zeggende :

13. Gaat henen, vraagt den HEERE
voor mij, en voor het volk, en voor
het gansche Juda, over de woorden
dezes boeks, dat gevonden is ; want de
grimmigheid des HEEREN is groot, de-

welke tegen ons aangestoken is, om-
dat onze vaderen niet gehoord hebben
naar de woorden dezes boeks, om te

doen naar al wat voor ons geschre-
ven is.

14. Toen ging de priester Hilkia, en
Ahïkam, en A'chbor, en Saphan, en
Asaja henen tot de profetesse Hülda,
de huisvrouwe van Siillum, den zoon
van Thikva, den zoon van Harhas, den
kleederbewaarder (zij nu woonde te Je-

ruzalem in het tweede deel), en zij spra-

ken tot haar.
15. En zij zeide tot hen : Zoo zegt de

HEERE de God Israels : Zegt tot den
man, die u tot mij gezonden heeft:

16. Zoo zegt de HEERE : Zie, Ik zal

kwaad over deze plaatse brengen, en
over hare inwoners : [namelijk] alle de
woorden des boeks, dat de koning van
Juda gelezen heeft.

17. Daarom dat zij Mij verlaten, en
anderen goden gerookt hebben, opdat
zij Mij tot toorn verwekten met al het
werk hunner handen, zoo zal mijne
grimmigheid aangestoken worden tegen
deze plaatse, en niet uitgebluscht wor-
den.

18. Maar tot den koning van Juda,
die u gezonden heeft om den HEERE
te vragen, alzoo zult gij tot hem zeg-
gen : Zoo zegt de HEERE de God Is-

raels: Aangaande de woorden, die gij

gehoord hebt;
19. Omdat uw hart week geworden

is, en gij u voor het aangezichte des
HEEREN vernederd hebt, als gij hoor-
det, wat Ik gesproken heb tegen deze
plaatse, en hare inwoners : dat zi^j toe
eene verwoesting en vloek zullen wor-
den ; en dat gij uwe kleederen gescheurd
en voor mijn aangezichte geweend hebt;
zoo heb Ik [u] ook verhqord, spreekt
de HEERE.

20. Daarom zie, Ik zal u verzamelen
tot uwe vaderen, en gij zult met vrede
in uw graf verzameld worden, en uwe
oogen zullen al het kwaad niet zien,

dat Ik over deze plaatse brengen zal.

En zij brachten den koning het ant-

woord weder.

HET XXHI KAPITTEL.

Toen «zond de koning henen, en tot

hem verzamelden alle de oudsten van
Juda en Jeruzalem. « 2 Kron. 34 : 29.

2. En de koning ging op in het Huis
des HEEREN, en met hem alle man
van Juda, en alle inwoners van Jeru-

zalem, en de priesters en profeten, en
al het volk, van den minste tot den
meeste; en hij las voor hunne ooren
alle de woorden van het boek des ver-

bonds, «dat in het huis des HEEREN
gevonden was. « - Kon. 22 : 8.

3. De koning nu stond aan den pi-

laar, en maakte een verbond voor des

HEEREN aangezichte, om den HEERE
na te wandelen, en zijne geboden, en
zijne getuigenissen, en zijne inzettingen

met ganscher harte en met ganscher
ziele te houden, bevestigende de woor-
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den dezes verbonds, die in dit boek ge-

schreven zijn. En het gansche volk stond
in dit verbond.

4. En de koning gebood den hooge-
priester Hilkia, en den priesteren der
tweede ordening, en den dorpelbewaar-
ders, dat zij uit den Tempel des HEE-
REN alle gereedschap, dat voor Baal,
en voor het [beeld van het] bosch, en
voor al het heir des hemels gemaakt
was, uitbrengen zouden. En hij ver-

brandde dat buiten Jeruzalem in de
velden van Kidron, en liet het stof daar-

van naar Bethel dragen.
5. Daartoe schafte hij de Chemarim

af, die de koningen van Juda gesteld

hadden, opdat men rooken zoude op
de hoogten, in de steden van Juda, en
rondom Jeruzalem, mitsgaders, die voor
Baal, de zon, en de maan, en de [andeye]

planeten, en al het heir des hemels
rookten.

6. Hij bracht ook het [beeld van het]

bosch uit het Huis des HEEREN weg,
buiten Jeruzalem, tot de beek Kïdron,
en verbrandde het aan de beek Kidron
en vergruisde het tot stof; en hij wierp
het stof daarvan op de graven der kin-

deren des volks.

7. Daartoe brak hij de huizen der
schandjongens af, die aan het Huis des

HEEREN waren, alwaar de vrouwen
huiskens voor het [beeld van het] bosch
weefden.

8. En hij bracht alle de priesters uit

de steden van Juda, en verontreinigde
de hoogten, alwaar die priesters gerookt
hadden, van Géba af tot Bér-Séba toe;

en hij iDrak de hoogten der poorten af,

[ook] die aan de deur der poort van Jozua,

den overste der stad, was, welke aan
iemands linkerhand was, in de stads-

poort [binnengaande].

9. Doch de priesters der hoogten of-

ferden niet op het altaar des HEEREN
te Jeruzalem ; maar zij aten ongezuurde
[brooden] in het midden van hunne broe-

deren.

10. Hij verontreinigde ook Thópheth,
dat in het dal der kinderen Hinnoms
is, opdat niemand zijnen zoon of zijne

dochter voor den Mólech door het vuur
deed gaan.

11. En hij schafte de paarden af, die

de koningen van Juda voor de zon ge-

steld hadden, van den ingang in het

Huis des HEEREN, tot de kamer van
Nathan-Mélech, den hoveling die in Par-
varim was; en de wagenen der zon
verbrandde hij met vuur.

12. Voorts de altaren, die op het dak
der opperzaal van A'chaz waren, die de
koningen van Juda gemaakt hadden,
mitsgaders de altaren, «die Manasse in
de twee voorhoven van het Huis des
HEEREN gemaakt had, brak de koning
af; en hij verbrijzelde ze van daar, en
wierp het stof daarvan in de beek Kidron.

a 2 Kon. 21: 5. ;

13. De hoogten ook, die voor aan Je-

ruzalem waren, dewelke waren ter
rechterhand van den berg Mashith, die
Salomo, de koning van Israël, voor
Asthóreth, het verfoeisel der Sidoniërs,
en voor Camos, het verfoeisel der Mó-
abieten, en voor Mïlcom, den gruwel
der kinderen A'mmons, gebouwd had,
verontreinigde de koning.

14. Insgelijks brak hij de «opgerichte
beelden stuk, en roeide de bosschen
uit; en hij vervulde hunne plaats met
menschenbeenderen. a Ex. 23: 24; 34: 13.

Num. 33: 52. Deut. 7: 5, 25; 12: 3.

15. Daartoe ook het «altaar, dat te

Bethel was, [en] de hoogte, die Jeróbe-
am, de zoon van Nébat, dewelke Isra-

ël zondigen deed, gemaakt had; teza-
men dat altaar en die hoogte brak hij

af; ja hij verbrandde de hoogte, hij ver-

gruisde ze tot stof, en hij verWandde
het bosch. a l Kon. 12: 32, 33.

16. En als Josi'a zich omkeerde, zag
hij de graven, die daar op den berg
waren, en zond henen, en nam de been-
deren uit de graven, en verbrandde ze

op dat altaar, en verontreinigde dat;

«naar het woord des HEEREN, dat de
man Gods uitgeroepen had, die deze
woorden uitriep. a i Kon. 13: 2.

17. Voorts zeide hij: Wat is dat voor
een grafteeken, dat ik zie? En de lie-

den der stad zeiden tot hem: Het is

het graf van den man Gods, die uit

Juda kwam, en deze dingen, die gij

tegen dit altaar van Bethel gedaan hebt,

uitgeroepen heeft.

18. En hij zeide: Laat hem liggen;

dat niemand zijne beenderen verroere.

Zoo bevrijdden zij zijne beenderen, met
de beenderen van den profeet, die uit

Samaria gekomen was.

19. Daartoe nam Josïa ook weg alle

15'
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de huizen der hoogten, «die in de ste-

den van Samana waren, die de konin-

gen van Israel gemaakt hadden, om
[den HEERE] tot toorn te verwekken ;

en hij deed aan deze naar alle de da-

den, die hij te Bethel gedaan had.
a 2 Kron. 34: 6.

20. En hij slachtte alle depriesteren

der hoogten, die daar waren, op de al-

taren, en verbrandde daarop menschen-
beenderen. Daarna keerde hij weder
naar Jeruzalem.

21. En de koning gebood het gansche

volk, zeggende: «Houdt den HEERE
uwen God Paschen, ^gelijk in dit boek

des verbonds geschreven is.

a 2 Kron. 35: 1. ö Ex. 12: 3. Deut. 16: 2.

22. Want gelijk dit Paschen was er

geen gehouden, van de dagen der rich-

teren af, die Israël gericht hadden, noch
in alle de dagen der koningen van Is-

rat'l, noch der koningen van Juda.

23. Maar in het achttiende jaar van
den koning .Josia, werd dit Paschen den
HEERE te Jeruzalem gehouden.

24. En ook deed Josia «weg de waar-

zeggers, en de duivelskunstenaars, en

de Teraphim, en de drekgoden, en alle

verfoeiselen, die in het land van Juda
en in Jeruzalem gezien werden ; opdat

hij bevestigde de woorden der wet, die

geschreven waren in het boek, dat de

priester Hilkia in het Huis des HEE-
REN gevonden had. a Lev. 19: si; 20:27.

Deut. 18: 11. Jes. 8: 19.

25. En vóór hem was geen koning

zijns gelijke, die zich tot den HEERE,
met zijn gansche hart, en met zijne

gansche ziele, en met zijne gansche
kracht, naar al de wet van Mozes, bekeerd

had; en na hem stond zijns gelijke

niet op.

26. Nochtans keerde zich de HEERE
van den brand zijns groeten toorns niet

af, waarmede zijn toorn brandde tegen

Juda, om alle de tergingen, waarmede
Manasse Hem getergd had.

27. En de HEERE zeide: Ik zal Juda
ook van mijn aangezichte wegdoen,
«gelijk als Ik Israel weggedaan heb; en

Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen
,

die Ik ver4coren heb, en het Huis, waar-

van Ik gezegd heb : Mijn naam zal daar
wezen. a 2 Kon. 17: 18, 20; 24: 3.

28. Het overige nu der geschiedenis-

een van Josia, en al wat hij gedaan

heeft, zijn die niet geschreven in het

Boek der Kronieken der koningen van
Juda ?

29. In zijne dagen toog Pharaö Nécho,
de koning van Egypte, op tegen den
koning van Assyrië, naar de rivier

Phrath; en de koning Josia toog hem
te gemoet; en hij doodde hem te Me-
giddo, als hij hem gezien had.

30. En zijne knechten voerden hem
dood op eenen wagen van Megiddo, en
Drachten hem te Jeruzalem, en begroe-

ven hem in zijn graf. «En het volk des
lands nam Jóahaz, den zoon van Josia,

en zalfden hem, en maakten hem ko-

ning in zijns vaders plaats.
a 2 Kron. 36: 1.

31. Drie en twintig jaar was Jóahaz
oud, toen hij koning werd, en hij re-

geerde drie maanden te Jeruzalem; en
de naam zijner moeder was Hamütal,
de dochter van Jeremia, van Libna.

82. En hij deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, naar alles wat zijne

vaderen gedaan hadden.
33. Doch Pharaö Nécho liet hem bin-

den te Ribla in het land van Hamath,
opdat hij te Jeruzalem niet regeeren
zoude; en hij leide het land eene boete

op van honderd talenten zilvers en een
talent gouds.

34. Ook maakte Pharaö Nécho Élja-

kim, den zoon van Jósia, koning, in de
plaats van zijnen vader Josia, en ver-

anderde zijnen naam in «Jójakim; maar
Jóahaz nam hij mede, en hij kwam in

Egypte, en stierf aldaar. « Matth. i : ii.

35. En Jójakim gaf dat zilver en dat
goud aan Pharaö ; doch hij schatte het

land, om dat geld naar het bevel van
Pharaö te geven; een ieder naar zijne

schatting eischte hij het zilver en goud
af van het volk des lands, om aan Pha-
raö Nécho te geven.

36. Vijf en twintig jaar was Jójakim
oud, toen hij koning werd, en regeerde

elf jaar te Jeruzalem ; en de naam zijner

moeder was Zebïidda, eene dochter van
Pedcija, van Rüma.

37. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, naar alles wat
zijne vaders gedaan hadden.

HET XXIV KAPITTEL.

in «zijne dagen toog Nébucadnézar, de
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koning van Babel, op, en Jójakim werd
zijn knecht drie jaren; daarna keerde
hij zich om, en rebelleerde tegen hem.

a 2 Kron. 36: 6.

2. En de HEERE zond tegen hem de
benden der Chaldeën, en de benden der
Syriërs, en de benden der Móabieten,
en de benden der kinderen A'mmons,
en zond ze tegen Jiida, om dat te ver-

derven ; «naar het woord des HEEREN,
dat Hij gesproken had door den dienst

zijner knechten, de profeten.
a 2 Kon. 20: 17; 23: 27.

3. Zekerlijk geschiedde [dit] naar het
bevel des HEEREN tegen Juda, dat Hij

ze van zijn aangezichte wegdeed, om de

zonden van Manasse, naar alles wat hij

gedaan had;
4. Als ook [om] het onschuldig bloed,

dat hij vergoten had, zoodat hij Jeruza-

lem met onschuldig bloed vervuld had
;

daarom wilde de HEERE niet vergeven.
5. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jójakim, en al wat hij gedaan
heeft, is dat niet geschreven in het Boek
der Kronieken der koningen van Juda?

6. En Jójakim ontsliep met zijne va-

deren; en zijn zoon Jójachin werd ko-

ning in zijne plaats.

7. De koning nu van Egypte toog voort-

aan niet meer uit zijn land; want de
koning van Babel had, van de rivier

van Egypte af tot aan de rivier Phrath,
ingenomen al wat van den koning van
Egypte was.

8. Jójachin was achttien jaar oud, toen
hij koning werd, en regeerde drie maan-
den te Jeruzalem; en de naam zijner

moeder was Nehüstha, eene dochter van
Élnathan, van Jeruzalem.

9. En hij deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, naar alles wat zijn

vader gedaan had.

10. Te «dien tijde togen de knechten
van Nébucadnézar, den koning van Ba-
bel, naar Jeruzalem; en de stad werd
belegerd. a Dan. l: 1.

11. Zelfs kwam Nébucadnézar, de ko-
ning van Babel, tegen de stad, als zijne

knechten die belegerden.
12. Toen ging Jójachin, de koning van

Juda, uit tot den koning van Babel, hij,

en zijne moeder, en zijne knechten, en
zyne vorsten, en zijne hovelingen; en
de koning van Babel nam hem [gevan-
gen] in het achtste jaar zijner regeering.

13. «En hij bracht van daar uit alle
de schatten van het Huis des HEEREN,
en de schatten van het huis des ko-
nings; en hij hieuw alle gouden vaten
af, die Salomo, de koning van Israël,

in den Tempel des HEEREN gemaakt
had, gelijk als de HEERE gesproken had.

a 2 Kon. 20: 17. Jes. 39: 6.

14. En hij voerde gansch Jeruzalem
weg, mitsgaders alle de vorsten, en alle

strijdbare helden, tien duizend gevan-
genen, en alle timmerlieden en smeden;
niemand werd overgelaten, dan het ar-
me volk des lands.

15. «Zoo voerde hij Jójachin wegnaar
Babel, mitsgaders des konings moeder,
en des konings vrouwen, en zijne ho-
velingen

; daartoe de machtigen des lands
bracht hij gevankelijk van Jeruzalem
naar Babel

; a 2 Kron. 36 : 10. Esth. 2 : 6.

16. En «alle kloeke mannen tot zeven
duizend, en timmerlieden en smeden
tot één duizend, [e«] alle helden, die ten
oorlog geoefend waren; deze bracht de
koning van Babel gevankelijk naar Ba-
bel. a Jer. 52: 28.

17. En de «koning van Babel maakte
Matthanja, een oum van hem, koning
in plaats van hem, en veranderde zijnen
naam in Zedekia. « jer. 37: i; 52: 1.

18. Zedekia was een en twintig jaar
oud, als hij koning werd, en hij regeer-
de elf jaar te Jeruzalem ; en de naam
zijner moeder was Hamütal, eene doch-
ter van Jeremia, van Libna.

19. En hij deed wat kwaad was in de
oogen des HEEREN, naar alles wat Jó-
jakim gedaan had

;

20. Want het geschiedde, om den toorn
des HEEREN tegen Jeruzalem en tegen
Juda, totdat Hij ze van zijn aangezichte
weggeworpen had. En Zedekia rebel-

leerde tegen den koning van Babel.

HET XXV KAPITTEL.

Ji'n «het geschiedde in het negende jaar
zijner regeering, in de tiende maand,
op den tienden der maand, [dat] Nébu-
cadnézar, de koning van Babel, kwam
tegen Jeruzalem, hij en zyn gansche
heir, en legerde zich daartegen; en zij

bouwden daartegen sterkten rondom.
a 2 Kron. 36: 17. Jer. 32: 2; 39: 1; 52: 4.

2. Zoo kwam de stad in belegering,
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tot in het elfde jaar van den koning
Zedeki'a.

3. Op den negenden der [vierde] maand,
«als de honger in de stad sterk werd,
en het volk des lands geen brood had,

a Jer. 52: 6.

4. Toen werd de stad doorgebroken,
en alle de krijgslieden [vloden] des nachts
door den weg der poort tusschen de twee
maren, die aan des koningshof waren
(de Chaldeën nu waren tegen de stad

rondom), en [de koning] trok [door] den
weg des vlakken velds.

5. Doch het heir der Chaldeën jaagde
den koning na, en zij achterhaalden hem
in de vlakke velden van Jéricho, en al

zijn heir werd van bij hem verstrooid.

6. Zij dan grepen den koning, en voer-

den hem opwaarts tot den koning van
Babel, naar Ribla; en zij spraken een
oordeel tegen hem.

7. En zij slachtten de zonen van Zede-
ki'a voor zijne oogen, en men verblindde
Zedekia's oogen en zij bonden hem met
twee koperen ketenen, en voerden hem
naar Babel.

8. Daarna in de vijfde maand, op den
zevenden der maand (dit was het negen-
tiende jaar van Nébucadnézar, den ko-

ning van Babel), kwam Nébuzariidan,
de overste der trawanten, de knecht des
konings van Babel, te Jeruzalem.

9. En hij verbrandde het Huis des
HEEREN, en het huis des konings, mits-

gaders alle huizen van Jeruzalem; en
alle huizen der grooten verbrandde hij

met vuur.

10. En het gansche heir der Chaldeën,
dat met den overste der trawanten was,
brak de muren van Jeruzalem rond-
om af.

11. Het overige nu des volks, die in

de stad overgelaten waren, en de afval-

ligen, die tot den koning van Babel ge-

vallen waren, en het overige der menig-
te, voerde Nébuzaradan, de overste der
trawanten, gevankelijk weg.

12. Maar van de armsten des lands
liet de overste der trawanten [eenigen]

overig tot wijngaardeniers en tot akker-
lieden.

13. Voorts braken de Chaldeën «de
koperen pilaren, die in het Huis des
HEEREN waren, en de stelhngen. en
de koperen zee, die in het Huis des HEE-

REN was
; en zij voerden het koper daar-

van naar Babel.
a 2 Kon. 20: 17. Jer. 20: 5; 27: 19.

14. Zij namen ook de potten, en de
schoffelen, en de gaffelen, en de rook-
schalen, en alle de koperen vaten, daar
men den dienst mede deed.

15. En de overste der trawanten nam
weg de wierookvaten en de sprengbek-
kens, wat geheel goud en wat geheel
zilver was.

16. De twee pilaren, de ééne zee, en
de stellingen, die Salomo voor het Huis
des HEEREN gemaakt had ; het koper
van alle deze vaten was zonder gewicht.

17. «De hoogte van éénen pilaar was
achttien ellen, en het kapiteel daarop
was koper, en de hoogte des kapiteels
was drie ellen; en het net, en de gra-

naatappelen op het kapiteel rondom,
waren alle van koper. En dezen gelijk

had de andere pilaar, met het net.
a 1 Kon. 7: 15. 2 Kron. 3: 15. Jer. 52: 21.

18. Ook nam de overste der trawan-
ten Seraja, den hoofdpriester, en Ze-

phaiija, den tweeden priester, en de drie

dorpelbewaarders.
19. En uit de stad nam hij éénen

hoveling, die over de krijgslieden ge-

steld was, en vijf mannen uit degenen,
die des konings aangezicht zagen, die

in de stad gevonden werden; mitsga-
ders den oversten schrijver des heirs,

die het volk des lands ten oorlog op-

schreef; en zestig mannen van het volk
des lands, die in de stad gevonden wer-
den.

20. Als Nébuzaradan, de overste der
trawanten, deze genomen had , zoo bracht
hij ze tot den koning van Babel, naar
Ribla.

21. En de koning van Babel sloeg ze,

en doodde ze te Ribla, in het land van
Hamath. Alzoo werd Juda uit zijn land
gevankelijk weggevoerd.

22. «Maar aangaande het volk, dat

in het land van Juda overgebleven was,
dat Nébucadnézar, de koning van Ba-

bel, had laten overblijven, daarover
stelde hij Gedalja, den zoon van Ahi-

kam, den zoon van Saphan. a Jer. 40: 5, 9.

23. «Toen nu alle de oversten der hei-

ren, ztj en hunne mannen, hoorden, dat

de koning van Babel Gedalja tot overste

gesteld had, kwamen zij tot Gedalja naar
Mïzpa: namelijk, Ismaël, de zoon van
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Nethanja, en Jóhanan, de zoon van Ka-

réah, en Seraja, de zoon van Tanhu-

meth, de Nétophathiet, en Jaiizanja, de

zoon van den Maachathiet, zij en hun-

ne mannen. a Jer. 40: 7.

24. En Gedalja zwoer hun en hun-

nen mannen, en zeide tot hen: Vreest

niet van te zijn knechten der Chalde-

an; blijft in liet land, en dient den ko-

ning van Babel, zoo zal het u wel gaan.

25. Maar het geschiedde in de zevende

maand, dat Ismaël, de zoon van Ne-

thanja, den zoon van Elisama, van ko-

ninklijken zade, kwam, en tien mannen
met hem; «en zij sloegen Gedalja, dat

hij stierf, mitsgaders de Joden en de

Chaldeën, die met hem te Mizpa waren.
a Jer. 41: 2.

26. Toen maakte zich al het volk op,

van den minste tot den meeste, en de

oversten der heiren, en kwamen in Egyp-

te, want zij vreesden voor de Chaldeën.

27. Het geschiedde daarna in hetze-

ven en dertigste jaar der wegvoering
van Jójachin, den koning van Juda, in

de twaalfde maand, op den zeven en
twintigsten der maand, dat E'vilmeró-

dach, de koning van Babel, in het jaar,

als hij koning werd, het hoofd van Jó-

jachin, den koning van Juda, uit het

gevangenhuis verhief.

28. En hij sprak vriendelijk met hem,
en stelde zijnen stoel boven den stoel

der koningen, die bij hem te Babel wa-
ren.

29. En hij veranderde de kleederen

zijner gevangenis, en hij at steeds brood
voor zijn aangezicht, alle de dagen zyns
levens.

30. En aangaande zijne tering, eene

gestadige tering werd hem van den ko-

ning gegeven, elk dagelijks bestemd
deel op zijnen dag, alle de dagen zijns

levens.

HET EERSTE BOEK

DER

KRONIEKEN.

HET I KAPITTEL.

"Adam, Seth, Énos, a Gen. 5: 3, 4.

2. Kénan, Mahalaleël, Jéred,

3. Henoch, Methüsalah, Lamech,
4. Noacb, Sem, Cham en Japheth.
5. De «kinderen van Japheth waren :

Gómer, en Magog, en Madai, en Javan,
en Tubal, en Mésech, en Tiras.

a Gen. 10: 2, enz.

6. En de kinderen van Gómer waren :

A'skenaz, en Di'phath, en Togarma.

7. En de kinderen van Javan waren .

Elisa, en Tharsisa, Chittim en Dóda-
nim.

8. De kinderen van «Cham waren:
Cus, en Mitsraïm, Put, enKanaan.

a Gen. 10: 6, enz.

9. En de kinderen van Cus waren:
Séba, en Havila, en Sabta, en Raëma,
en Sabtecha ; en de kinderen van Ra-

ëma waren: Schéba en Dédan.
10. Cus nu gewon Nimrod; die begon

geweldig te zijn op aarde.
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11. Ea Mitsraïm gewon de Lüdim, en

de A'namim, en de Léhabim, en de

Naphtuhim
,

12. En de Pathrusim, en de Caslu-

him (van «welke de Philistijnen zijn

voortgekomen), en de Caphthorim.
a Gen. 10: 14.

13. Kanaan nu gewon Si'dcn, zijnen

eerstgeborene, en Hetli,

14. En den Jébusi, en den A'mori, en

den Girgasi,

15. En den Hivvi, en den A'rki, en

den Sini,

16. En den A'rvadi, en den Zémari,

en den Hamathi.
17. De «kinderen van Sem waren:

Élam, en A'ssur, en Arphacsad, en
Lud, en A'ram, en Uz, en Hul, en Gé-

ther, en Mésech. a Gen. lO: 22, enz.

18. Arphacsad nu gewon Sélah, en Sé-

lah gewon Héber.
19. Aan Héber nu zijn twee zonen

geboren; de naam des éénen was Péleg,

omdat in zijne dagen het aardrijk ver-

deeld is, en de naam zijns broeders was
Jóktan.

20. En Jóktan gewon Almódad, en
Séleph, en Hazarmavet, en Jerah,

21. En Hadóram, en U'zal, en Dikla,

22. En E'bal, enAbimaël, en Schéba,
23. En O'phir, en Havïla, en Jóbab.

Alle deze waren zonen Jóktans.

24. «Sem, Arphacsad, Sélah,
a Gen. 11: 10, enz. Luk. 3: 34.

25. Héber, Péleg, Réhu,
26. Sérug, Nahor, Térah,
27. Abram; die is Abraham.
28. «De kinderen van Abraham wa-

ren : Izak en Ismaël.
a Gen. 16: 15; 21; 2.

29. Dit zijn hunne geboorten: «de
eerstgeborene van Ismaël was Néba-
joth ; en Kédar, en Adbeël, en Mibsam,

a Gen. 25 : 13, enz.

30. Misma, en Duma, Massa, Hadad,
en Thema,

31. Jétur, Naphis, en Kédma. Deze
zijn de kinderen Ismaëls.

32. De «kinderen nu van Ketüra,
Abrahams bij wijf: die baarde Zimran,
en Jóksan, en Médan, en Midian, en
Ji'sbak, en Süah. En de kinderen van
Jóksan waren : Schéba en Dédan.

a Gen. 25 : 2.

33. De kinderen van Midian nu wa-
ren : Épha, en Épher, en Henoch, en

Abïda, en Eldaii. Die allen waren zonen
van Ketüra.

34. Abraham nu gewon Izak. De «zo-

nen van Izak waren : Ezau en Israël,
a Gen. 25 : 21, 24, enz.

35. En «de kinderen van Ezau: Éli-

phaz, Réhucl, en Jéhus, en Jaëlam, en
KÓrah. a Gen. 36: 10, enz.

36. De kinderen van Éliphaz waren:
Téman, en Omar, Zéphi, en Gaëtham,.
Kénaz, en Timna, en A'malek.

37. De kinderen van Réhuël waren
Nahath, Zérah, Samma, en Mizza.

38. De kinderen van Séïr nu waren:
Lótan, en Sóbal, en Zibeon, en A'na,

en Dison, en Ezer, en Di'san.

39. De kinderen van Lótan nu wa-
ren : Hóri en Hómam ; en de zuster

van Lótan was Timna.
40. De kinderen van Sóbal waren :

A'ljan, en Manahath, en Ébal, Séphi,

en O'nam. En de kinderen van Zibeon
waren: A'ja en A'na.

41. De kinderen van A'na waren:
Dison. En de zonen van Dison waren:
Hiimran, en Ésban, en I'thran, en
Chéran.

42 De kinderen van Ézer waren :

Bilhan, en Zaiivan, [en] Jaiikan. De
kinderen va^i Disan waren : Uz en
A'ran.

43. Dit nu zijn de koningen, die gere-

geerd hebben in het land van Edom,
eer er een koning regeerde over de kin-

deren Israels: Béla, de zoneBéors; en
de naam zijner stad was Dinhaba.

44. En Béla stierf, en Jóbab regeerde

in zijne plaats, een zoon van Zérah, van
Bózra.

45. En Jóbab stierf, en Hüsam, uit

het land der Thémanieten, regeerde in

zijne plaats.

46. En Hüsam stierf, en Hadad, de

zone Bédads, regeerde in- zijne plaats,

die de Midianieten in het veld van Móab
versloeg; en de naam zijner stad was
A'vith.

47. En Hadad stierf, en Siimla, van
Masreka, regeerde in zijne plaats.

48. En Silmla stierf, en Saul, van
Réhobüth, aan de rivier, regeerde in zijne

plaats.

49. En Saul stierf, en Baal-Hanan,.

de zone A'chbors, regeerde in zijne

plaats.

50. Als Baal-Hanan stierf, zoo re
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geerde Hadad in zijne plaats; en de

naam zijner stad was Pahi; en de naam
zijner liuisvrouwe was Metietabeël, de
dochter van Hatred, dochter van Mé-
zahab.

51. Toen Hadad stierf, zoo werden
vorsten in Edom : de vorst Timna, de
vorst A'lja, de vorst Jétheth,

52. De vorst Aholibama, de vorst E'la,

de vorst Pin on,
53. De vorst Kénaz, de vorst Théman,

de vorst Mïbzar,

54.. De vorst Magdiël, de vorst I'ram.

Deze waren de vorsten Edoms.

HET II KAPITTEL.

Deze «zijn de kinderen Israels: Ruben,
Simeon, Levi en Juda, Issaschar en

Zebulon, a Gen. 29: 32;

30: 5; 35: 18, 22; 46: 8.

2. Dan, Jozef en Benjamin, Naphthali,

Gad en Aser.

3. De «kinderen van Juda zijn: Er,

en O'nan, en Sela ; drie zijn er hem
geboren van de dochter van Süa, de

Kanaanietische. En Er, de eerstgeborene

van Juda, was kwaad in de oogen des

HEEREN, daarom doodde Hij hem.
a Gen. 38: 3; 46: 12. Num. 26: 19.

4. «Maar Thamar, zijne schoondoch-
ter, baarde hem Pérez en Zérah. Alle

de zonen van Juda waren vijf.

a Gen. 38: 28, 29. Matth. 1: 3.

5. De «kinderen van Pérez waren :

Hézron en Haniul. a Gen. 46: 12.

6. En de kinderen van Zérah wa-
ren: Zimri, en E'than, en Héman, en
Chalcol, en Dara. Deze allen zijn vijf.

7. En de kinderen van Carmi waren :

A'char, «de beroerder Israels, die zich

aan het verbannene vergreep.
a Joz. 7 : 25.

8. De kinderen van E'tlian nu waren :

Azarja.

9. En de kinderen van Hézron, die

hem geboren zijn, waren: Jerahmeël,
en Ram, en Chelübai.

10. Ram «nu gewon Amminadab; en
Amminadab gewon Nahésson, den
^vorst der kinderen van Juda;

a Ruth 4 : 19.

Matth. 1 : 3, 4. & Num. 1: 7; 2: 3.

11. En Nahésson gewon Salma ; en
Salma gewon Bóaz

;

12. En Bóaz gewon O'bed; en O'bed
gewon I'saï;

13. En I'saï gewon Elïab, zijnen eerst-

geborene, en Abinadab den tweede, en
Simea den derde,

14. Nethaneël den vierde, Raddai den
vijfde,

15. O'zem den zesde, David den ze-

vende,
16. En hunne zusters waren : Ze-

rüja en Abigail. De kinderen nu van
Zerüja waren : Abisaï, en Jóab, en A'sa-

El; drie.

17. En Abigail baarde Amasa ; en de
vader van Amasa was Jéther, een Is-

maëliet.

18. Caleb nu, de zoon van Hézron,
gewon kinderen uit Azüba, [zijne] vrou-

we, en uit Jerioth. En dezer zonen zijn

deze : Jéser, en Sóbab, en A'rdon.
19. Als nu Azüba gestorven was, zoo

nam zich Caleb Éphrath; die baarde
hem Hur.

20. En «Hur gewon U'ri; en U'ri ge-

won Bezaleël. a Ex. 31: 2.

21. Daarna ging Hézron in tot de

dochter van Machir, den vader van
Gilead, en hij nam ze, toen hij zestig

jaren oud was, en zij baarde hem
Ségub.

22. Ségub nu gewon Jaïr; en hij had
drie en twintig steden in het land van
Gilead.

23. En hij nam Gésur en A'ram,
met de vlekken van Jaïr, van hen,

met Kénath en zijne onderhoorige plaat-

sen, zestig steden. Deze allen zijn

zonen van Machir, den vader van Gi-

lead.

24. En na den dood van Hézron, in

Caleb-Éphratha, heeft Abia, Hézrons
huisvrouwe, hem oo"k gebaard A'sschur,

den vader van Thekóa.
25. De kinderen van Jerahmeël nu,

den [eerstgeborene van Hézron, waren
[deze]: de eerstgeborene was Ram;
daartoe Büna, en Oren, en O'zem, [en]

Ahia.
26. Jerahmeël had nog eene andere

vrouw, welker naam was Atara ; zij

was de moeder van O'nam.
27. En de kinderen van Ram, den

eerstgeborene van Jerahmeël, waren:
MaAz, en Jamin, en Éker.

28. En de kinderen van Ónam wa-
ren : Sammai en Jada. En de kinderen

van Sammai : Nadab en Abisur.

29. De naam nu der huisvrouwe van
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Abïsur was Abi'haïl ; die baarde hem
Achban en Mtjlid.

30. En de kinderen van Nadab wa-
ren : Séled en Appaïm; en Süled stierf

zonder kinderen.

81. En de kinderen van Appaïm wa-
ren : Jiseï ; en de kinderen van Jiseï

waren : Sésan ; en de kinderen van Sé-

san : A'chlai.

32, En de kinderen van Jada, den
broeder van Sammai, waren : Jéther
en Jonathan; en Jéther is gestorven
zonder kinderen,

33, De kinderen van Jonathan nu
waren : Péleth en Zaza. Dit waren de
kinderen van Jerahmeël.

34, En Sésan had geene zonen, maar
do^hteren. En Sésan had eenen Egjq)-

tischen knecht, wiens naam was Jarïia.

35, Sésan nu gaf zijne dochter aan
zijnen knecht Jiirha tot eene vrouwe;
en zij baarde hem A'ttai.

36, A'ttai nu gewon Nathan, en Na-
than gewon Zabad;

37, En Zabad gewon Éphla; en Éphla
gewon O'bed;

38, En O'bed gewon Jéhu ; en Jéhu
gewon Azarja

;

39, En Azarja gewon Hélez; en Hélez
gewon Elasa;

40, En Elasa gewon Sismai; en Sis-

mai gewon Sallum
;

41, En Sallum gewon Jekamja; en
Jekamja gewon Elisama.

42, De kinderen van Caleb nu, den
broeder van Jerahmeël, zijn: Mésazijn
eerstgeborene (die is de vader van Ziph),

en de kinderen van Marésa, den vader
van Hebron,

43, De kinderen van Hebron nu wa-
ren : Kórah, en ïappüah, en Rékem,
en Séma.

44, Séma nu gewon Raham, den va-

der van Jórkeam; en Rékem gewon
Sammai.

45, De kinderen van Sammai nu wa-
ren: Maon; en Maon was de vader van
Béth-Zür.

46, En Épha, het bijwijf van Caleb,
baarde Haran, en Móza, en Gazez; en
Haran gewon Gazez.

47, De kinderen van Jóchdai nu wa-
ren : Régem, en Jótham, en Gésan, en
Pélet, en Épha, en Saiiph.

48, Uit het by wijf Maacha gewon
Caleb Séber, en Thirhana.

49. En [de huisvrouwe] van Saaph,
den vader van Madmanna, baarde Séva,
den vader van Machbéna, en den vader
van Gibea

; en de dochter van Caleb
was A'chsa.

50. Dit waren de kinderen van Caleb,
den zoon van Hur, den eerstgeborene
van Éphratha: Sóbal, de vader van
Kirjath-Jéarim;

51. Salma, de vader der Bethlehemie-
ten; Hareph, de vader van Béth-
Gader,

52. De kinderen van Sóbal, den va-
der van Kirjath-Jéarim, waren: Haroë
[en] Hazi-Hammenüchoth.

53. En de geslachten van Kirjath-
Jéarim waren: de Jéthrieten, en de
Phüthieten, en de Sümathieten, en de
Misraïeten. Van deze zijn uitgegaan de
Zóraïeten en de Ésthaülieten,

54. De kinderen van Salma waren :

de Béthlehemieten, en de Nétophatie-
ten, A'troth, Béth-Jóab, en de helft der
Manathieten, [en] de Zórieten,

55. En de huisgezinnen der schrij-

vers, die te Jabes woonden, de Thïra-
thieten, de Simathieten, de Süchathie-
ten. Deze zijn de Kinieten, die gekomen
zijn van Hamath, den vader van het
huis van Réchab.

D
HET III KAPITTEL.

eze nu waren de kindei en van David,
die «hem te Hebron geboren zijn : de
eerstgeborene A'mnon, van Ahinoam,
de Jizreëlietische ; de tweede Daniël,

van Abigail, de Carmelietische
;

a 2 Sam. 3 : 2, enz.

2. De derde A'bsalom, de zoon van
Maacha, de dochter van Talmai, den
koning te Gésur ; de vierde Adónia, de
zoon van Haggith

;

3. De vijfde Sephatja, van Abital;

de zesde Jithream, van zijne huis-

vrouwe Egla,

4. Zes zijn hem te Hebron geboren
;

want hij regeerde daar zeven jaren en
zes maanden ; en drie en dertig jaar

regeerde hij te Jeruzalem.
5. «Deze nu zijn hem te Jeruzalem

geboren : Sirnea, en Sóbab, en Nathan,
en Salomo

;
[deze] vier zijn van Bath-

Süa, de dochter van A'mmiël;
a 2 Sam. 5 : 14, enz.

6. Daartoe Jibchar, en Elisama, en
Eliphélet,
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7; En Nóga, en Népheg, en Japhia,

8. En Elisama, en Ëljada, en Eliphé-

let; negen.
9. [Deze] allen zi.jn zonen van David,

behalve de kinderen der bijwijven, en
Thamar, hunne zuster.

10. Salome's zoon nu was «Reha-
beam ; zijn zoon was Abia ; zijn zoon
was A'sa ; zijn zoon was Jósaphat

;

a 1 Kon. 11: 43; 14: 31; 15: 8, 24.

11. Zijn zoon «was Jóram ; zijn zoon
was Ahazia ; zijn zoon was Jóas

;

a 2 Kon. 8 : 16, 25 ; 11 : 2.

12. Zijn zoon was «Amazia; zijn zoon
was Azarja ; zijn zoon was Jótham

;

a 2 Kon. 12 : 21 ; 14 : 21 ; 15 : 7.

13. «Zijn zoon wasAchaz; zijn zoon
was Hizkia ; zijn zoon was Manasse;

a 2 Kon. 15 : 38 ; 16 : 20 ; 20 : 21.

14. «Zijn zoon was A'mon; zijn zoon
was Josia. « 2 Kon. 21 : 18, 26.

ló. De azonen van Josia nu waren
[deze] : de eerstgeborene Jóhanan, de
tweede .Jójakim, de derde Zedekia, de
vierde Stil lum. « 2 Kon. 23: 30, 34.

16. De kinderen van Jójakim nu wa-
ren : «Jechónja zijn zoon ; Zedekia zijn

zoon. « 2 Kon. 24: 6, 17.

17. En de «kinderen van Jechónja
waren: A'ssir; zijn zoon was Sealthiël;

a Matth. 1 : 11, 12.

18. Dezes \zo7ien] waren Malchiram,
en Pedaja, en Senazar, Jekamja, Hó-
sama, en Nedabja.

19. De kinderen van Pedaja nu wa-
ren : Zerubbabel en Simeï ; en de kin-

deren van Zerubbabel waren : Mesül-
lam en Hananja ; en Sélomith was hun-
lieder zuster;

20. En Hasuba, en O'hel, en Beréchja,
en Hasadja, Jüsab-Hésed ; vijf.

21. De kinderen van Hananja nu wa-
ren : Pelatja en Jesaja. De kinderen
vanRephaja, de kinderen van A'rnan,
de kinderen van Obadja,de kinderen van
Sechanja.

22. De kinderen nu van Sechanja
waren : Semaja ; en de kinderen van
Semaja waren : Hattus, en Jégeal, en
Bariah, en Nearja, en Saphat; zes.

23. En de kinderen van Nearja waren:
Eljoë'nai, en Hizkia, en Azrikam ; drie.

24. En de kinderen van Eljoë'nai wa-
ren : Hodajéva, en Éljasib, en Pelaja,
en A'kkub, en Jóhanan, en Delaja, en
Anani ; zeven.

HET IV KAPITTEL.

De «kinderen van Juda waren : Pérez,
Hézron, en Charmi, en Hur, en Sóbal.

a Gen. 38 : 29 ; 46 : 12. 1 Kron. 2 : 4.

2. En Reaja, de zoon van Sübal, ge-

won Jahath ; en Jahath gewon Ahü-
mai en Lahad. Dit zijn de huisgezin-
nen der Zórathieten.

3. En deze zijn van den vader E'tam :

Jizreël, en I'sma, en I'dbas; en de naam
hunner zuster was Hazelelpóni.

4. En Pnüël wasde vader van Gédor,
en E'zer de vader van Hüsah. Dit zijn

de kinderen van Hur, den eerstgeborene
van Ephratha, den vader van Bethlehem.

5. A'sschur nu, de vader van Thekóa,
had twee vrouwen : Hela en Naara.

6. En Naara baarde hem Ahüzzam,
en Hépher, en Thémeni, en Haahas-
thari. Dit zyn de kinderen van Naara.

7. En de kinderen van Hela waren :

Zéreth, Jezóhar, en E'thnan.
8. En Kóz gewon A'nub en Hazobéba,

en de huisgezinnen van Aharhel, den
zoon van Harum.

9. Jabez nu was heerlijker dan zijne

broeders ; en zijne moeder had zynen
naam Jabez genoemd, zeggende : Want
ik heb hem met smarten gebaard.

10. Want Jabez riep den God Israels

aan, zeggende : Indien Gij mij rijkelijk

zegenen, en mijne landpale vermeer-
deren zult, en uwe hand met mij zijn

zal, en [Gij het] met het kwade [alzoo]

maakt, dat het mij niet smarte ! En God
liet komen wat hij begeerde.

11. En Chélub, de broeder van Süha,
gewon Méchir ; hy is de vader van
E'sthon.

12. E'sthon nu gewon Béth-Rapha,
en Paséa, en Thehinna, den vader van
I'r-Nahas. Dit zijn de mannen van
Récha.

13. En de «kinderen van Kénaz wa-
ren : O'thniël en Seraja ; en de kinde-

ren van O'thniël : Hathath.
a Joz. 15 : 17.

14. Meonóthai gewon O'phra ; en Se-

raja gewon Jóab, den vader des dals

der werkmeesters, want zij waren werk-
meesters.

15. De kinderen van Caleb nu, den
zoon van Jephünne, waren : I'ru, E'la,

en Naam ; en de kinderen van E'la : te

weten Kénaz.
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16. En de kinderen van Jehalelel wa-
ren : Ziph, en Zïpha, Thirea, en Asareël.

17. En de kinderen van E'zra waren:
Jéther, en Méred, en E'plier, en Jalon

;

en zij baarde Mirjam, en Sammai, en
I'sbah, den vader van Esthemóa.

18. En zijne Joodsche huisvrouwe
baarde Jéred, den vader van Gédor, en
Héber, den vader van Sócho, en Jekii-

thiël, den vader van Zanóali ; en die

zijn kinderen van Bithja, de dochter van
Pharaö, die Méred genomen had.

19. En de kinderen van de huisvrouwe
Hodija, de zuster van Naham, waren:
A'bi-Kehïla, de Garmiet, en Esthemóa,
de Maachathiet.

20. De kinderen van Si'mon nu wa-
ren : A'mnon, en Kïnna, Bén-Hanan,
en Thilon ; en de kinderen van I'seï

waren : Zóheth en Bén-Zóheth.
21. «De kinderen van Sélah, den zoon

van Juda, waren: Er, de vader van Lécha,
en Lada, de vader van Marésa ; en de
huisgezinnen van het huis der linnen-
werkers in het huis van Asbéa

;

a Gen. 38 : 5.

22. Daartoe Jókim, en de mannen
van Cozéba, en Jóas, en Saraph (die

over de Móabieten geheerscht hebben),
en de Jasübi-Léhem. Doch deze dingen
zijn oud.

23. Deze waren pottenbakkers, wo-
nende bij parken en tuinen ; zij zijn

daar gebleven bij den koning in zijn

werk.
24. De kinderen van Simeon waren :

Némuël, en Jamin, Jarib, Zérah, Saul.

25. Sallum was zijn zoon ; Mibsam
was zijn zoon ; Mi'sma was zijn zoon.

26. De kinderen van Misma waren
[deze] : Hammuël zijn zoon ; Zacchur
zijn zoon ; Si'meï zijn zoon.

27. Simeï nu had zestien zonen en
zes dochteren ; maar zijne broeders
hadden niet vele kinderen ; en hun
gansche huisgezin werd zoo zeer niet

vermenigvuldigd, als van de kinderen
van Juda.

28. En zij woonden te Bér-Séba, en
te Mólada, en te Hazar-Süal,

29. En te Bilha, en te Ézem, en te

Thólad,
30. En te Béthuël, en te Hórma, en

te Ziklag,

31. En te Béth-Marcaboth, en te Ha-
zar-Süsim, en te Béth-Biri, en te Saa-

raïm. Dit waren hunne steden, totdat
David koning werd.

32. En hunne dorpen waren : E'tam,
en A'ïn, Ri'mmon, en Tóchen, en A'san;
vijf steden,

33. En alle hare dorpen, die in den
omloop dezer steden waren, tot Baal
toe. Dit zijn hunne woningen en hunne
geslachtrekening voor hen.

34. Doch Mésobab, en Jamlech, en
Jósa, de zoon van Amazia,

35. En Jóël, en Jéhu, de zoon van
Jesibja, den zoon van Seraja, den zoon
van A'siël,

36. En Éljoë'nai, en Jaiikóba, en Iso-

haja, en Asaja, en A'diël, enJesi'meël,
en Benaja,

37. En Ziza, de zoon van Sïpheï, den
zoon van A'llon, den zoon van Jedaja,

den zoon van Si'mri, den zoon van
Semaja;

38. Deze kwamen tot namen, zijnde

vorsten in hunne huisgezinnen, en de
huisgezinnen hunner vaderen braken
uit in menigte.

39. En zij gingen tot aan den ingang
van Gédor tot het oosten des dals, om
weide te zoeken voor hunne schapen.

40. En zij vonden vette en goede
weide, en een land, wijd van omvang,
en stille, en gerust; want die van Cham
woonden daar tevoren.

41. Deze nu, die met namen beschre-

ven zijn, kwamen in de dagen van
Hizkia, den koning van Juda, en zij

sloegen de tenten en woningen derge-

nen, die daar gevonden werden, en zij

verbanden ze, tot op dezen dag, en zij

woonden aan hunne plaats; want daar
was weide voor hunne schapen.

42. Ook gingen uit hen, \te weten]

uit de kinderen van Simeon, vijf hon-
derd mannen, tot het gebergte van
Séïr; en Pelatja, en Nearja, en Rephaja,
en TJ'zziël, de zonen van I'seï, waren
hun tot hoofden.

43. En zij sloegen de overigen der

ontkomenen onder de A'malekieten;
en zij woonden aldaar tot op dezen
dag.

HET V KAPITTEL.

De kinderen van Ruben nu, den eerst-

geborene van Israël (want hij was de

eerstgeborene; maar dewijl hy zijns
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vaders bed ontheiligd had, werd zijne

eerstgeboorte den kinderen van Jozef,

den zoon van Israël, gegeven; doch
niet [alzoo], dat hij zich in liet geslacht-

register naar de eerstgeboorte rekenen
mocht;

2. Want Juda werd machtig onder
zijne broederen, en die tot een voor-

ganger was, was uit hem; doch de
eerstgeboorte was Jozefs.)

3. De kinderen van Ruben, den eerst-

geborene van Israël, zijn: «Hanoch, en
Pallu, Hézron, en Charmi,

a Gen. 46 : 9. Ex. 6 : 13. Num. 26 : 5.

4. De kinderen van Joël : Semaja zijn

zoon; Gog zijn zoon; Simeï zijn zoon;
5. Micha zijn zoon; Reaja zijn zoon;

Baal zijn zoon;
6. Beë'ra zijn zoon; welken Thilgath-

Pilnéser, de koning van Assyrië, ge-

vankelijk wegvoerde; hij was de vorst

der Rubenieten.
7. Aangaande zijne broederen in

hunne huisgezinnen, als zij naar hunne
geboorten in de geslachtregisters gesteld

werden : De hoofden zijn geweest Jeï'el,

en Zecharja,

8. En Béla, de zoon van A'zaz, den
zoon van Séma, den zoon van Jóël. Die
woonde te A'roër, en tot aan Nébo, en
Baal-Méon;

9. En hij woonde tegen het oosten,

tot den ingang der woestijn, van de
rivier Phrath af; want hun vee was
veel geworden in het land van Gi'lead.

10. En in de dagen van Saul voerden
zij krijg tegen de Hagarenen; die vie-

len door hunne hand; en zij woonden
in hunne tenten tegen de geheele oost-

zijde van Gi'lead.

11. De kinderen van Gad nu woonden
tegen hen over, in «het land Basan,
tot Salcha toe. d Joz. 13 : 24.

12. Jóël was het hoofd; en Sapham
de tweede; maar Jaë'nai en Saphat
[bleven] in Basan.

13. Hunne broeders nu, naar hunne
vaderlijke huizen, waren Michael, en
Mesüllam, en Séba, en Jórai, en Jachan,
en Zia, en Héber; zeven,

14. Deze zijn de kinderen van Abïhaïl,
den zoon van Hüri, den zoon van Ja-

róah, den zoon van Gilead, den zoon
van Michael, den zoon van Jesi'sai, den
zoon van Jahdo, den zoon van Buz.

15. A'hi, de zoon van A'bdiël, den

zoon van Güni, was het hoofd van het
huis hunner vaderen.

16. En zij woonden in Gi'lead, in Ba-

san, en in zijne onderhoorige plaatsen,

en in alle de voorsteden van Saron,

tot aan hare uitgangen.
17. Alle deze zijn naar hunne geslacht-

registers geteld, in de dagen van Jó-

tham, den koning van Juda, en in de

dagen van Jeróbeam, den koning van
Israël.

18. Van de kinderen Rubens, en van
de Gadieten, en van den halven stam
van Manasse, van de strijdbaarste man-
nen, schild en zwaard dragende, en den
boog spannende, en ervaren in den
krijg, waren vier en veertig duizend
en zeven honderd en zestig, uitgaande
in het heir.

19. En zij voerden krijg tegen de

Hagarenen, en [tegen] Jétur, en Naphis,

en Nódab.
20. Doch zij werden geholpen tegen

hen, en de Hagarenen werden in hunne
hand gegeven, en allen, die met hen
waren; omdat zij tot God riepen in den
krijg, zoo liet Hij zich van hen ver-

bidden, dewijl zij op Hem vertrouwden,
21. Én zij voerden hun vee gevanke-

lijk weg, van hunne kemelen vijftig

duizend, en twee honderd en vijftig

duizend schapen, en twee duizend eze-

len, en honderd duizend zielen der

menschen.
22. Want er vielen vele vei'wonden,

dewijl de strijd van God was. En zij

woonden in hunne plaats, totdat zij

gevankelijk weggevoerd werden.
23. De Idnderen nu van den halven

stam van Manasse woonden in dat land.

Zij werden vermenigvuldigd van Basan
tot aan Baal-Hérmon, en Sénir, en den
berg Hérmon.

24. Deze nu waren de hoofden hun-

ner vaderlijke huizen: te weten, Hépher,

en Jiseï, en E'liël, en A'zriël, en Jere-

mïa, en Hodavja, enJahdiël; mannen,
sterk van kracht, mannen van naam,
hoofden der huizen hunner vaderen.

25. Maar zij hebben tegen den God
hunner vaderen overtreden, en de go-

den der volkeren des lands nagehoe-

reerd; welke God voor hunne aange-

zichten had verdelgd,

26. Zoo verwekte de God Israels den
geest van Pul, den koning van Assj^rië,
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en den geest van Thi'lgath-Pilnéser, den
koning van Assyrië ; die voerde ze ge-

vankelijk weg, [te weten] de Rubenieten,

en de Gadieten, en den halven stam
van Manasse ; en hij bracht ze te Halah,
en Habor, en Hara, en aan de rivier

Güzan, tot op dezen dag.

HET VI KAPITTEL.

i)e «kinderen vanLevi waren: Gérson,
Kïihath en Merari. a Gen. 46: ii.

Ex. 6: 15. Num. 26: 57. 1 Kron. 23: 6.

2. De kinderen van Kahath nu waren :

A'mram, I'zhar, en Hebron, en U'zziël.

3. En de kinderen van A'mram wa-
ren: Aaron, en Mozes, en Mirjam; en
de kinderen van Aaron waren : Nadab
en Abihu, Eleazar en I'thamar.

4. En Eleazar gewon Pinehas ; Pine-
has gewon Abisüa;

5. En Abisüa gewon Bükki; en Bükki
gewon U'zzi;

6. En U'zzi gewon Zerahja; en Ze-
rahja gewon Mérajoth;

7. Mérajoth gewon Amarja; en Amar-
ja gewon Ahitub;

8. En Ahitnb gewon «Zadok; en Za-
dok gewon Ahimaaz ; a 2 Sam. S : 17; 15: 27.

9. En Ahimaaz gewon Azarja; en
Azarja gewon Jóhanan;

10. En Jóhanan gewon Azarja. Hij
is het, die het priesterambt bediende
in het Huis, dat Salomo te Jeruzalem
gebouwd had.

11. En Azarja gewon Amarja; en
Amarja gewon Ahitub;

12. En Ahitub gewon Zadok; en Za-
dok gewon Sallum;

13. En Sallum gewon Hilkia; en
Hilkia gewon Azarja;

14. Eg Azarja gewon Seraja; en Se-

raja gewon Józadak,
15. En Józadak ging mede, als de

HEERE Juda en Jeruzalem gevankelijk
wegvoerde door de hand van Nébu-
kadnézar.

16. [Zoo zijn dan] de kinderen van
Levi: «Gérsom, Kahath, en Merari.

a Ex. 6: 16, 17.

17. En dit zijn de namen der zonen
van Gérsom: Libni en Simeï.

18. En de kinderen van Kahath wa-
ren : A'mram, en I'zhar, en Hebron, en
U'zziël.

lü. De kinderen van Merari waren:

Mahéli en Müsi. En dit zijn de huisge-
zinnen der Levieten, naar hunne vade-
ren,

20. Van Gérsom : Libni was zijn zoon;
Jahath zijn zoon; Zimma zijn zoon;

21. Jóah zijn zoon; I'ddo zijn zoon;
Zérah zijn zoon; Jéathrai zijn zoon.

22. De kinderen Kahaths waren : Am-
minadab zyn zoon; Kórah zijn zoon;
A'ssir «zijn zoon; a Ex. 6: 23.

23. E'lkana zijn zoon; en E'bjasaph
zijn zoon; en A'ssir zijn zoon;

24. Tahath zijn zoon ; U'riël zijn zoon
;

Uzzia zijn zoon; en Saul zijn zoon.
25. De kinderen van E'lkana nu wa-

ren : Amasai en A'himoth.
26. E'lkana; dezes zoon was E'lkana;

Zóphai was zijn zoon; en Nahath was
zijn zoon;

27. Eliab zijn zoon; Jeróham zijn zoon;
E'lkana zijn zoon.

28. De zonen van Samuel nu waren
[deze]: zijn eerstgeborene was Vasni,
daarna Abija.

29. De kinderen van Merari waren:
Mahéli; Libni zijn zoon ; Simeï zijn zoon

;

U'zza zijn zoon;
30. Simea zijn zoon; Haggija zijn

zoon; Asaja zijn zoon.
31. Deze nu zijn het, die David ge-

steld heeft tot het ambt des gezangs
in het Huis des HEEREN, nadat de
Arke [tot] rust [gekomen] was.

32. En zij dienden voor den Taber-
nakel van de Tente der samenkomst
met gezangen, totdat Salomo het Huis
des HEEREN te Jeruzalem bouwde; en
zij stonden naar hunne wijze in hun
ambt.

33. Deze nu zijn ze, die daar stonden
met hunne zonen: Van de zonen der
Kahathieten, Héman de zanger, de zoon
van Jóël, den zoon van Samuel,

34. Den zoon van E'lkana, den zoon
van Jeróham, den zoon van E'liël, den
zoon van Thóah,

35. Den zoon van Zuph, den zoon van
E'lkana, den zoon van Mahath, den zoon
van Amasai,

36. Den zoon van E'lkana, den zoon
van Jóël, den zoon van Azarja, den zoon
van Zephanja,

37. Den zoon van Tahath, den zoon
van A'ssir, den zoon van E'bjasaph, den
zoon van Kórah,

38. Den zoon van I'zhar, den zoon
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van Kahath, den zoon van Levi, den
zoon van Israel.

39. En zijn broeder A'saph stond aan
zyne Yechter[zijde]. A'saph was de zoon
van Beréchja, den zoon van Si'mea,

40. Den zoon van Mi'chaël, den zoon
van Baëséja, den zoon van Malchïja,

41. Den zoon van E'thni, den zoon
van Zérah, den zoon van Adaja,

42. Den zoon van E'than, den zoon
van Zimma, den zoon van Sïmeï,

43. Den zoon van Jahath, den zoon
van Gérsom, den zoon van Levi.

44. Hunne broeders nu, de kinderen
van Merari, [stonden] aan de Mnkerizijde,

namelijk] E'than, de zoon van Ki'si, den
zoon van A'bdi, den zoon van Mal-

luch,

45. Den zoon van Hasabja, den zoon
van Araazia, den zoon van Hilkïja,

46. Den zoon van A'mzi, den zoon
van Bani, den zoon van Zémer,

47. Den zoon van Mahéli, den zoon
van Müsi, den zoon van Merari, den
zoon van Levi.

48. Hunne broeders nu, de Levieten,

waren gegeven tot allerlei dienst des
Tabernakels van het Huis Gods.

49. «Aaron nu en zijne zonen rookten
op het altaar des brandoffers, en op het
reukaltaar, zijnde [besteld] tot al het
werk van het Heihge der heiligen, en
om over Israël verzoening te doen, naar
alles wat Mozes, de knecht Gods, ge-

boden had. a Ex. 30: 7, 8, 10.

Num. 4: 16; 7: 10; 18: 1.

50. Dit nu zijn de kinderen Aarons:
Eleazar was zijn zoon; Pinehas zijn

zoon; Abisüa zijn zoon;
5L Bükki zijn zoon; U'zzi zijn zoon;

Serahja zijn zoon;
52. Mérajoth zijn zoon; Amarja zijn

zoon; Ahitub zijn zoon;
53. Zadok zijn zoon; Ahimaaz zijn

zoon.

54. En dit waren hunne woningen,
naar hunne kasteelen, in hunne land-

pale: [namelijk] van de zonen Aarons,
van het huisgezin der Kahathieten; want
dat lot was voor hen;

55. En zij gaven hun Hebron, in het
land van Juda, en zijne voorsteden er

rondom.
56. Maar het veld der stad, en hare

^ dorpen, «gaven zij Caleb, den zoon van
•lephünne. a Joz. 21 : 12.

57. En den kinderen Aarons gaven
zij steden van Juda : de vrijstad Hebron,
en Libna en zijne voorsteden, en Jat-

thir, en Esthemóa en zijne voorste-

den,

58. En Hilen en zijne voorsteden, en
Débir en zijne voorsteden,

59. En A'san en zijne voorsteden, en
Béth-Sémes en zijne voorsteden.

60. Van den stam van Benjamin nu:
Géba en zijne voorsteden, en Allémeth
en zijne voorsteden, en A'nathoth en
zijne voorsteden. Alle hunne steden,
in hunne huisgezinnen, waren dertien
steden.

61. Maar de kinderen Kahaths, die

overgebleven waren, hadden van het
huisgezin van den stam, uit den halven
stam van half Manasse, bij het lot,

tien steden.

62. En de kinderen Gérsoms, naar
hunne huigezinnen, hadden van den
stam van Issaschar, en van den stam
van Aser, en van den stam van Naph-
thali, en van den stam van Manasse in

Basan, dertien steden.

63. De kinderen van Merari, naar
hunne huisgezinnen, hadden van den
stam van Ruben, en van den stam van
Gad, en van den stam van Zebulon, bij

het lot, twaalf steden.

64. Alzoo gaven de kinderen Israels

aan de Levieten deze steden en hare
voorsteden.

65. En zij gaven ze bij het lot, van
den stam der kinderen Juda's, en van
den stam der kinderen Simeons, en van
den stam der kinderen Benjamins, deze

steden, dewelke zij bij namen noemden.
66. [Aan de overigen] nu, uit de huis-

gezinnen der kinderen Kahaths, dien

gewerden steden hunner landpale, van
den stam van Ephraïm.

67. Want zij gaven hun van de vrij-

steden : Sichem en zijne voorsteden op
het gebergte van Ephraïm, enGézeren
zijne voorsteden,

68. En Jókmeam en zijne voorsteden,

en Béth-Horon en zijne voorsteden,

69. En A'jalon en zijne voorsteden,

en Gath-Rimmon en zijne voorsteden;

70. En uit den halven stam van Ma-
nasse: Aner en zijne voorsteden, en
Bileam en zijne voorsteden. De huis-

gezinnen van de overige kinderen van
kahath hadden [deze steden].
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71. De kinderen Gérsoms hadden van
de huisgezinnen van den halven stam
van Manasse : Gólan in Basan en zijne

voorsteden, en Astharoth en zijne voor-
steden

;

72. En van den stam van Issaschar :

Kédes en zijne voorsteden, Dóbrath en
zijne voorsteden,

73. En Ramoth en zijne voorsteden, en
Anem en zijne voorsteden;

74. En van den stam vanAser: Ma-
sai en zijne voorsteden, en Abdon en
zijne voorsteden.

75. En Hükok en zijne voorsteden,
en Réhob en zijne voorsteden;

76. En van den stam van Naphthali:
Kédes in Galiléa en zijne voorsteden,
en Htimmon en zijne voorsteden, en
Kirjathaim en zijne voorsteden.

77. De overige kinderen van Merari
hadden van den stam van Zebulon:
Rimmóno en zijne voorsteden, Thabor
en zijne voorsteden;

78. En aan gene zijde van den Jor-
daan tegen Jéricho, tegen het oosten
aan den Jordaan, van den stam van
Ruben: Bézer in de v^oestijn en zijne

voorsteden, en Jahza en zijne voorste-
den,

79. En Kédenioth en zijne voorste-
den, en Mephaath en zijne voorsteden;

80. En van den stam van Gad: Ra-
moth in Giload en zijne voorsteden, en
Mahanaïm en zijne voorsteden,

81. En Hésbon en zijne voorsteden,
en Jaëzer en zijne voorsteden.

HET VII KAPITTEL.

JJe kinderen van «Issaschar waren:
Thóla, en Püa, Jasib, en Simron;vier.

a Gen. 46: 13, Num. 26: 23.

2. De kinderen van Thóla nu vi^aron :

U'zzi, en Rephaja, en Jériël, en Jachmai,
en rbsam, en Sémuël; hoofden van de
huizen hunner vaderen, van Thóla,
kloeke helden in hunne geslachten.
Hun getal was in de dagen van David
twee en twintig duizend en zes hon-
derd.

3. En de kinderen van U'zzi waren:
Izrahja; en de kinderen van Izrahja
waren: Michael, en Obadja, en Jóèl,
[en] Jisija; deze vyf waren al te zamen
hoofden.

4. En met hen naar hunne geslach-

ten, naar hunne vaderlijke huizen, wa-
ren de hoopen des krijgsheirs zes en
dertig duizend; want zij hadden vele
vrouwen en kinderen.

^
5. En hunne broeders, in alle huis-

gezinnen van Issaschar, kloeke helden,
waren zeven en tachtig duizend, alle
deze in geslachtregisters gesteld zijnde.

6. a[De kinderen] van Benjamin wa-
ren: Béla, en Bécher, en Jediaël; drie.

a Gen. 46: 21. Num. 26: 38. 1 Kron. 8: 1.

, 7. En de kinderen van Béla waren:
Ezbon, en U'zzi, en U'zziël, en Jéri-
moth, en Tri; vijf hoofden in de huizen
der vaderen, kloeke helden; die, in ge-
slachtregisters gesteld zijnde, waren
twee en twintig duizend en vier en
dertig.

8. De kinderen van Bécher nu waren:
Zemira, en Jóas, en Elië'zer, enEljoë'-
nai, en Ómri, en Jéremoth, en Abija,
en A'nathoth, en Alameth; 'deze allen
waren kinderen van Bécher.

9. Deze nu, in geslachtregisters ge-
steld zijnde, naar hunne geslachten,
hoofden der huizen hunner vaderen,
kloeke helden, waren twintig duizend
en twee honderd.

10. De kinderen van Jediaël nu wa-
ren: Bilhan; en de kinderen van Bfl-

han waren: Jéüs, en Benjamin, en
Éhud, en Chenaiina, en Zéthan, en Thar-
sis, en Ahisahar.

11. Alle deze waren kinderen van
Jediaël, tot hoofden der vaderen, kloe-
ke helden, zeventien duizend en twee
honderd, uitgaande in het heir ten
strijde.

12. Daartoe Süppim en Hüppim wa-
ren kinderen van Ir, [en] Hüsim kin-
deren van A'her.

13. De kinderen van Naphthali wa-
ren : Jahziël, en Güni, en Jézer, en Sal-
lum, kinderen van Bilha.

14. De kinderen van Manasse waren:
A'sriël, welken [de vroiace van Güead]
baarde; [doch] zijn bij wijf, de Syrische,
baarde Machir, den vader van Gilead.

15. Machir nu nam tot eene vrouwe
de zuster van Hüppim en Süppim, en
haar naam was Maacha; en de naam
des tweeden was Zelaphead. Zelaphead
nu had dochters.

16. En Maacha, de huisvrouwe van
Machir, baarde eenen zoon, en zij

noemde zijnen naam Péres; en de naam
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zyns broeders was Séres, en zijne zo-

nen waren U'lam en Rékem.
17. De kinderen van U'lam nu wa-

ren : Bédan. Deze zijn de kinderen van
Gilead, den zoon van Machir, den zoon
van Manasse.

18. Belangende nu zijne zuster Mo-
lécheth, zij baarde I'shod, en Abië'zer,

en Mcihela.

19. De kinderen van Semi'da nu wa-
ren : A'hjan, en Séchem, en Lïkhi, en
Anïam.

20. En de «kinderen van Ephraïm
waren : Süthelah ; en Béred was zijn

zoon; en Tahath zijn zoon; en Elada
zijn zoon ; en Tahath zijn zoon

;

a Num. 26: 35.

21. En Zabad was zijn zoon;^ en Sü-

thelah zijn zoon; en Ézer, en Élad. En
de mannen van Gath, die In het land

geboren waren, doodden hen, omdat zij

afgekomen waren om hun vee te nemen.
22. Daarom droeg Ephraïm, hun va-

der, vele dagen leed; en zijne broeders

kwamen om hem te troosten.

23. Daarna ging hij in tot zijne huis-

vrouwe, en zij werd zwanger, en baarde
eenen zoon ; en hij noemde zijnen naam
Berïa, omdat zij in ellende was in zijn

huis.

24. Zijne dochter nu was Séëra; die

bouwde het lage en het hooge Béth-

Hóron, en U'zzen-Seëra.
25. Én Réphah was zijn zoon, en Ré-

seph; en Télah was zijn zoon; en Tahan
zijn zoon;

26. Ladan was zijn zoon ; A'mmihud
zijn zoon; Elisama zijn zoon;

27. Non was zijn zoon; Jozua zijn

zoon.
28. En «hunne bezitting en hunne

woning was Bethel, en zijne onderhoo-
rige plaatsen, en tegen het oosten Naa-
ran, en tegen het westen Gézer en zijne

onderhoorige plaatsen, en Sïchem en
zijne onderhoorige plaatsen, tot Gaza
toe en zijne onderhoorige plaatsen. ,

a Joz. 16 : 1.

29. En aan de zijden der kinderen
van Manasse was Béth-Séan en zijne

onderhoorige plaatsen, Thaanach en
zijne onderhoorige plaatsen, Megi'ddo en
zijne onderhoorige plaatsen. Dor en
zijne onderhoorige plaatsen. In deze
hebben de kinderen van Jozef, den zoon
van Israel, gewoond.

30. «De kinderen van Aser waren:
Jimna, en I'sva, en I'svi, en Beri'a, en
Sera, hunlieder zuster.

a Gen. 46 : 17. Num. 26 : 44-

31. De kinderen van Beri'a nu waren*
Héber en Malchiöl. Hij is de vader van
Birzavith.

32. En Héber gewon Japhlet, en Só-

mer, en Hótham, en Süa, hunlieder
zuster.

33. De kinderen van Japhlet nu wa-
ren: Pasach, en Bimhal, en A'svath.
Dit waren de kinderen van Japhlet.

34. En de zonen van Sémer waren,
A'hi, en Róhega, Jehübba, en A'ram.

35. En de kinderen van zijnen broe-
der Hélem waren : Zóphah, en Ji'mna,
en Séles, en A'mal.

36. De kinderen van Zóphah waren •

Süah, en Harnépher, en Süal, en Bén,
en Jïmra,

37. Bézer, en Hod, en Samma, en
Silsa, en Jithran, en Beë'ra.

38. De kinderen van Jéther nu wa-
ren : Jephünne, en Pispa, en A'ra.

39. En de kinderen van U'lla waren :

A'rah, en Hanniël, en Rïzja.

40. Deze allen waren kinderen van
Acer, hoofden der vaderlijke huizen,
uitgelezene kloeke heiden, hoofden der
vorsten; en zij werden in geslachtre-

gisters geteld ten heire in den krijg,

hun getal was zes en twintig duizend
mannen.

HET VIII KAPITTEL.

Jjenjamin nu gewon Béla, zijnen eerst-

geborene, A'sbel den tweede, en A'hrah
den derde,

2. Nóha den vierde, en Rapha den
vijfde.

3. Béla nu had deze kinderen ; A'd-

dar, en Géra, en Abihud,
4. En Abisüa, en Naa'man, en Ahóah,
5. En Géra, en Sephüphan, en Hü-

ram.
6. Deze nu zyn de kinderen van

Éhud ; deze waren hoofden d^r vaderen

van de inwoners te Géba, en hij voerde

ze over naar Manahath;
7. En Naa'man, en Ahija, en Géra,

deze voerde hij weg; en hij gewon
U'zza en Ahïhud.

8. En Saharaïm gewon kinderen in

het land van Móab (nadat hij ze weg-
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gezonden hc\d) uit Hüsim en Baara, zijne

vrouwen
;

9. En uit Hódes, zijne huisvrouwe,
gewon hij Jóbab, en Zibia, en Mésa, en
Malcam,

10. En Jéüz, en Sóchja, en Mi'rma;
deze zijn zijne zonen, hoofden der va-

deren.

11. En uit Hüsim gewon hij Abitub
en Elpaal,

12. De kinderen van Elpaal nu wa-
ren : E'ber, en Misam, en Sémer; deze
heeft Óno gebouwd, en Lod en zijne

onderhoorige plaatsen
;

13. En Beria, en Séma; deze waren
hoofden der vaderen van de inwoners
te A'jalon; deze hebben de inwoners
van Gath verdreven;

14. En A'hjo, Sésak, en Jerémoth;
15. En Zebadja, en A'rad, en E'der,
16. En Michael, en I'spa, en Jóha wa-

ren kinderen van Berïa;
17. En Zebadja, en Mesüllam, en Hi'z-

ki, en Héber,
18. En Jismerai. en Ji'zlia, en Jóbab;

de kinderen van Elpaal.
19. En Jakim, en Zichri, en Zabdi,
20. En Eljoë'nai, en Zïllethai, en

Eliël,

21. En Adaja, en Beraja, en Simrath,
waren kinderen van Si'meï.

22. En I'span, en Éber, en E'liël,

23. En A'bdon, en Zichri, enHanan,
24. En Hananja, en E'lam, en An-

thothija,

25. En Iphdéja, en Penüël, waren zo-

nen van Sasak.
26. En Samserai, en Seharja, en

Athalja,

27. En Jaarésja, en Elïja, en Zi'ch-ri,

waren zonen van Jeróham.
28. Deze waren de hoofden der va-

deren, hoofden naar hunne geslachten;
deze woonden te Jeruzalem.

29. En te Gi-beon woonde de vader
van Gi'beon; en de naam zijner huis-
vrouwe was Maacha.

30. En zijn eerstgeboren zoon was
A'bdon; daarna Zur, en Kis, en Baal,
en Nadab,

31. En Gédor, en Ahio, en Zécher.
32. En Mikloth gewon Simea; en

deze woonden ook tegenover hunne
broederen te Jeruzalem, met hunne
broederen.

33. Ner nu gewon Kis; en Kis gewon

Saul; en Saul gewon Jonathan, en Mal-
chi-Süa, en Abiniidab, en Esbaiil;

34. En Jonathans zoon was Mérib-
Baal; en «Merib-Baal gewon Micha;

a 2 Sam. 9: 12.

35. De kinderen van Micha nu wa-
ren: Pithon, en Mélech, en Thaiiréa, en
A'chaz

;

36. En A'chaz gewon Jehóildda; en
Jehóadda gewon Alémeth, en Azma-
veth, en Zimri; Zimri nu gewon
Móza

;

37. En Móza gewon Bina; Rapha was
zijn zoon; Elasa was zijn zoon; A'zel
was zijn zoon;

38. A'zel nu had zes zonen, en dit

zijn hunne namen: Azrikam, Bóchru,
en I'smaël, en Searja, en Obadja, en
Hanan; alle deze waren zonen van
A'zel,

39. En de zonen van E'sek, zijnen
broeder, waren: U'lam, zijn eerstge-

borene, Jéüs, de tweede, en Eliphélet,
de derde;

40. En de zonen van U'lam waren
mannen, kloeke helden, den boog span-
nende, en zij hadden vele zonen, en
zoons zonen, honderd en vijftig. Alle
deze waren van de kinderen Benja-
mins.

HET IX KAPITTEL.

E'jn gansch Israël werd in geslachtre-

gisters geteld, en zie, zij zijn geschre-

ven in het Boek der koningen van Is-

raël. En die van Juda waren wegge-
voerd naar Babel, om hunner overtre-

dingen wille.

2. De eerste inwoners nu, die in hun-
ne bezitting, in hunne steden [kivamen],

waren de Israëlieten, de priesters, de
Levieten en de Néthinim.

3. Maar te Jeruzalem woonden van
de kinderen Juda's, en van de kinderen
Benjamins, en van de kinderen Ephra-
ïms en Manasse's:

4. U'thai, de zoon van Ammihud, den
zoon van Ómri, den zoon van I'mri,

den zoon van Bani, van de kinderen van
Pérez, den zoon van Juda.

5. Én van de Silonieten was Asaja,

de eerstgeborene, en zijne kinderen.

6. En van de kinderen Zérah's was
Jeü'ël; en van hunne broederen waren
zes honderd en negentig.
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7. En van de kinderen Benjamins
waren: Sallu, de zoon van Mesüllam,
den zoon van Hodavja, den zoon van
Hassenüa,

8. En Jibneja, de zoon van Jeróham,
en Éla, de zoon van XJ'zzi, den zoon
van Michri, en Mesüllam, de zoon van
Sephatja, den zoon van Reü'el, den
zoon van I'bnija,

9. En hunne broederen naar hunne
geslachten, negen honderd en zes en
vyftig. Alle deze mannen waren hoof-

den der vaderen in de huizen hunner
vaderen.

10. Van de priesteren nu : Jedaja, en
Jójarib, en Jachin;

11. En Azarja, de zoon van Hilki'ja,

den zoon van Mesüllam, den zoon van
Zadok, den zoon van Mérajoth, den zoon
van Ahïiub, overste van het Huis
Gods;

12. En Adaja, de zoon vanJeróham,
den zoon van Pashur, den zoon van
Malchija; en Masai, de zoon van A'diël,

den zoon van Jahzéra, den zoon van
Mesüllam, den zoon van Mesillemith,

den zoon van Immer;
13. Daartoe hunne broeders, hoofden

in de huizen hunner vaderen, duizend
en zeven honderd en zestig; kloeke hel-

den aan het werk van den dienst van
het Huis Gods.

14. Van de Levieten nu waren: Se-

maja, de zoon van Hasub, den zoon
van Azrikam, den zoon van Hasabja,
van de kinderen van Merari;

15. En Bakbakkar, Héres, en Galal,

en Matthanja, de zoon van Micha, den
zoon van Zi'chri, den zoon van A'saph;

16. En Obadja, de zoon van Semaja,
den zoon van Galal, den zoon van Je-

düthun; en Beréchja, de zoon van A'sa,

den zoon vanÉlkana, woonachtig in de
dorpen der Nétophathieten.

17. De portiers nu waren : Sallum,
en A'kkub, en Talmon, en Ahi'man, en
hunne broeders; Sallum was het hoofd.

18. Ook tot nog toe, aan de poorte
des konings oostwaarts, waren deze de
portiers onder de legers der kinderen
van Levi.

19. En Sallum, de zoon van Kóre,
den zoon van E'bjasaf, den zoon van
Kórah, en zijne broeders van den huize
zijns vaders, de Kórahieten, waren
over het werk van den dienst, wach-

ters der dorpelen des Tabernakels
;
ge-

lijk hunne vaders in het leger des HEE-
REN geweest waren bewaarders van
den ingang,

20. Toen Pinehas, de zoon van Ele-

azar, tevoren voorganger by hen was,
met welken de HEERE was.

21. Zacharja, de zoon van Meselémja,
was portier aan de deur van de Tente
der samenkomst.

22. Allen, die uitgelezen waren tot

portiers aan de dorpelen, waren twee
honderd en twaalf. Deze waren in het
geslachtregister gesteld naar hunne dor-

pen. David en Samuel, de Ziener, had-
den ze in hun ambt bevestigd.

23. Zij dan en hunne zonen waren
aan de poorten van het Huis des HEB-
REN, in het Huis der Tente, aan de
wachten.

24. Die portiers waren aan de vier

winden, tegen het oosten, tegen het
westen, tegen het noorden, en tegen
het zuiden.

25. En hunne broeders waren op
hunne dorpen, inkomende ten zeven-
den dage van tijd tot tijd, om met hen
[te dienen].

26. Want in dat ambt waren vier

overste portiers, die Levieten waren;
en zij waren over de kameren en over
de schatten van het Huis Gods.

27. En zij bleven over nacht rondom
het Huis Gods ; want op hen was de
wacht, en zij waren over het openen,
en dat eiken morgen.

28. En [eenigen] van hen waren over
de vaten van den dienst; want bij ge-

tal droegen zij ze in, en bij getal droe-

gen zij ze uit.

29. Want uit hen zijn er besteld over

de vaten, en over alle de heilige vaten,

en over de meelbloem, en den wijn,

en de olie, en den wierook, en de spe-

cerij.

30. En uit de zonen der priesteren wa-
ren de bereiders van het reukwerk der

specerijen.

31. En Matthithja uit de Levieten,

dewelke was de eerstgeborene van Sal-

lum, den Kórahiet, was in het ambt
over het werk, dat in pannen gekookt
wordt.

32. En uit de kinderen der Kaha-
thieten, uit hunne broederen, waren
]eenigen] over de broeden der toerich-



474 1 KRONIEKEN IX, X.

ting, om [die] alle Sabbathen te be-

reiden.

33. [Uit] deze zijn ook de zangers,

hoofden der vaderen onder de Levie-

ten in de kameren, dienstvry ; want
dag en nacht was het op hen, in dat

werk te zijn.

34. Dit zijn de hoofden der vaderen
onder de Levieten, hoofden in hunne
geslachten ; deze woonden te Jeruza-

lem.
35. Maar te Gibeon hadden gewoond

Jeiël, de vader van Gibeon (de naam
zijner zuster nu was Maacha)

;

36. En A'bdon was zijn eerstgebo-

ren zoon ; daarna Zur, en Kis, en Baal,

en Ner, en Nadab,
37. En Gédor, en Ahi'o, en Zacharja,

en Mikloth.

38. Mikloth nu gewon Simeam. Deze
woonden ook te Jeruzalem, tegenover
hunne broederen, met hunne broede-

ren.

39. En Ner gewon Kis ; en Kis ge-

won Saul ; en Saul gewon Jonathan,
en Malchi-Süa, en Abinadab, en És-

baal,

40. En Jonathans zoon was Mérib-

Baal ; en Mérib-Baal gewon Micha.
41. De kinderen van Micha nu wa-

ren : Pithon, en Mélech, en Thaëréa.

42. En A'chazgewon Jaëra; enJaëra
gewon Alémeth, en Azmaveth, en Zimri

;

en Zimri gewon Móza
;

43. En Móza gewon Bina; wiens
zoon was Rephaja; wiens zoon was
Elasa; wiens zoon was A'zel.

44. A'zel nu had zes zonen, en dit

zyn hunne namen : Azrikam, Bóchru,
en I'smaël, en Searja, en Obadja, en Ha-
nan. Deze zijn A'zels zonen.

HET X KAPITTEL:

En de Philistijnen streden tegen Israël,

en de mannen Israels vloden voor het
aangezicht der Philistijnen, en zij vie-

len verslagen op het gebergte Gilbóa.

2. En de Philistijnen hielden dicht
achteraan Saul en achter zijne zonen

;

en de Philistijnen sloegen Jonathan,
en Abinadab, en Malchi-Süa, de zonen
van Saul.

3. En de strijd werd zwaar tegen
Saul ; en de schutters met de bogen

troffen hem aan ; en hy vreesde zeer
voor de schutters.

4. Toen zeide Saul tot zijnen wapen-
drager : Trek uw zwaard uit en door-

steek mij daarmede, dat misschien deze
onbesnedenen niet komen, en met my
den spot drijven. Maar zyn wapendra-
ger wilde niet, want hij vreesde zeer.

Toen nam Saul het zwaard, en viel

daarin.

5. Toen zijn wapendrager zag, dat
Saul dood was, zoo viel hij ook in het
zwaard en stierf.

6. Alzoo stierf Saul en zijne drie zo-

nen. Ook zijn gansche huis is te gelijk

gestorven.

7. Als alle de mannen Israels, die in

het dal waren, zagen, dat zij gevloden
waren, en dat Saul en zijne zonen dood
waren, zoo verlieten zij hunne steden,

en zij vloden. Toen kwamen de Philis-

tijnen en woonden daarin.

8. Het geschiedde nu des anderen
daags, als de Philistijnen kwamen om
de verslagenen te plunderen, zoo von-

den zij Saul en zijne zonen, liggende

op het gebergte Gilbóa.

9. En zij plunderden hem, en zij na-

men zijn hoofd en zijne wapenen, en
zij zonden ze in der Philistijnen land

rondom, om [dit] te boodschappen aan
hunne afgoden, en den volke.

10. «En zij leiden zijne wapenen in

het huis huns gods; en zijn hoofd
hechtten zij in het huis van Dagon.

a 1 Sam. 31 : 10.

11. Als geheel Jabes in Gïlead hoorde
alles, wat de Philistijnen Saul gedaan
hadden

;

12. Zoo maakten zich alle strijdbare

mannen op, en zy namen het lichaam
van Saul, en de lichamen zijner zonen,

en zij brachten ze te Jabes; en begroeven
hunne beenderen ondereenen eikenboom
te Jabes, en zij vastten zeven dagen.

13. Alzoo stierf Saul, in zijne over-

treding, waarmede hij overtreden had
tegen den HEERE, tegen het woord des

HEEREN, hetwelk hij niet gehouden
had ; en ook, «omdat hij de waarzeg-

ster gevraagd had, haar zoekende.
a 1 Sam. 28: 8.

14. En den HEERE niet gezocht had
;

daarom doodde Hij hem, en keerde het

koninkrijk tot David, den zoon van
I'saï.
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HET XI KAPITTEL.

1 oen "«vergaderde zich gansch Israël

tot David naar Hebron, zeggende : Zie,

wy zijn uw gebeente en uw vleesch.
a 2 Sam. 5 : 1.

2. Zelfs ook tevoren, toen Saul nog
koning was, «hebt gij Israël uitgeleid en
ingeleid; ook heeft de HEERE uw God
tot u gezegd: Gij zult mijn volk Israël

weiden en gij zult voorganger zijn van
mijn volk Israël. « i Sam. 19: 8.

3. Ook kwamen alle oudsten in Is-

rael tot den koning naar Hebron, en
David maakte een verbond met hen te

Hebron, voor het aangezicht des HEE-
REN ; en zij zalfden David ten koning
over Israël, ^naar het woord des HEE-
REN, door den dienst Samuels.

a 1 Sam. 16.

4. En David toog henen, en gansch
Israël, naar Jeruzalem, hetwelk is Jé-

bus : «want daar waren de Jébusieten,

de inwoners des lands. « 2 Sam. 5: 6.

5. En de inwoners van Jébus zeiden

tot David : Gij zult hier niet inkomen.
David nochtans won den burcht Sion,

welke is de stad Davids.

6. Want David zeide : Al wie de Jé-

busieten het eerst slaat, zal tot een
hoofd en tot een overste worden. Toen
beklom Jóab, de zoon van Zerüja, hem
het eerst; daarom werd hij tot een
hoofd.

7. David nu woonde op den burcht
;

daarom heette men dien de stad Da-
vids.

8. En hij bouwde de stad rondom, van
Millo af, en rondom henen ; en Jóab
vernieuwde het overige der stad.

9. En David ging steeds voort, en
werd groot, want de HEERE derheir-

scharen was met hem.
10. Deze «nu waren de hoofden der

helden, die David had, die zich dapper
bij hem gedragen hebben in zijn ko-

ninkrijk bij geheel Israël, om hem ko-

ning te maken, &naar het woord des
HEEREN over Israël.

a 2 Sam. 23 : 8. ö 1 Sam. 16 : 1, 12.

11. Deze nu zijn van het getal der
helden, die David had : Jasóbam, de
zoon van Hachmóni, was het hoofd
der dertigen ; deze, zijne spies tegen
drie honderd opheffende, versloeg ze op
eenmaal.

12. En na hem was Eleazar, de zoon
van Dodo, de A'hohiet; hij was onder
die drie helden.

13. Hij was met David te Pas-Dam-
min, «als de Philistynen daar ten strijde

vergaderd waren, en het stuk des ak-

kers vol gerst was, en het volk voor
het aangezicht der Philistijnen vlood;

a 2 Sam. 5: 17; 23: 11.

14. En zi,i stelden zich in het midden
van dat stuk, en beschermden het, en
zij sloegen de Philistijnen; en de HEE-
RE verloste ze door eene groote verlos-

sing.

15. En «drie uit de dertig hoofden to-

gen af naar den rotssteen tot David in

de spelonk' van Adüllam; en het leger

der Philistijnen had zich gelegerd in het
dal Rephaïm. a 2 Sam. 23: 13.

16. En David was toen in de vesting;

en de bezetting der Philistiinen was toen
te Bethlehem.

17. En David kreeg lust, en zeide:

Wie zal mij water te drinken geven uit

Béthlehems bornput, die onder de poor-

te is?

18. Toen braken die drie door het leger

der Philistijnen, en putten water uit

Béthlehems bornput, die onder de poorte

is, en zij droegen het, en brachten het

tot David. Doch David wilde het niet

drinken, maar hij goot het uit voor den
HEERE,

19. En hij zeide: Dat late mijn God
verre van mij zijn, van zulks te doen!
zoude ik het bloed dezer mannen drin-

ken? Met gevaar huns levens, ja met
gevaar huns levens hebben zij dat ge-

bracht. En hij wilde het niet drinken.

Dit deden de drie helden.

20. Abi'saï nu, de broeder van Jóab,

die was ook het hoofd van drie; en hij,

verheffende zijne spies tegen drie hon-

derd, versloeg ze. Alzoo had hij eenen
naam onder die drie.

21. Uit die drie was hij geëerd" boven
de twee; daarom werd hy hun tot een
overste ; maar hij kwam tot aan die [eer-

ste] drie niet.

22. Benaja, de zoon van Jójada, de zoon
eens dapperen mans, van Kabzeël, was
groot van daden ; hij versloeg twee ster-

ke leeuwen van Móab ; ook ging hij af,

en versloeg eenen leeuw in het midden
des kuils, in den sneeuwtijd.

23. Hij versloeg ook eenen Egyptischen

k
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man. eenen man van groote lengte, van
vijf ellen; en die Egyptenaar hadeene
spies in de hand, als een weversboom;
maar hij ging tot hem af met eenen

staf: en hij rukte de spies uit de hand
des Eg\'ptenaars,j en hij doodde hem met
zijne [eigene] spies.

24. Deze dingen deed Benaja, de zoon

van J('»jada; dies had hij eenen naam
onder die drie helden.

25. Zie, hij was de heerlijkste van die

dertig; nochtans kwam hij tot aan de

drie niet. En David stelde hem over zijne

trawanten.
26. «De helden nu der heiren waren :

A'sahel, de broeder van Jóab; E'lhanan,

de zoon van Dodo, van Bethlehem;
a 2 Sam. 23: 24.

27. Sammoth, deHarodiet; Hélez, de

Péloniet;

28 Ira, de zoon van I'kkes, de Thé-

koïet; Abië'zer, de A'nthothiet;

29. Sibbechai, de Hüsathiet; I'lai, de

A hohiet;

30. Maharai, de Nétophathiet; Héled,

de zoon van Baa'na, de Nétophathiet;

31. I'thai, de zoon van Ribai, van
Gibea der kinderen Benjamins; Benaja,

de Pirhathoniet;
32. Hürai, van de beken van Gaas;

Able], de A'rbathiet;

33. Azmaveth, de Baharumiet; Él-

iahba, de Saalboniet;

34. [Van] de kinderen van Hasem,
den Gi'zoniet, was Jonathan, de zoon
van Sage, de Harariet;

35. Ahiam, de zoon van Sachar, de
Harariet; Eh'phal, de zoon van Ur;

36. Hépher, de Mécherathiet; Ahija,

de Péloniet;

37. Hézro, de Carmeliet; Naarai, de

zoon van E'zbai;

38. Jóöl, debroeder van Nathan; Mi'b-

har, de zoon van Géri;

39. Zélek, deA'mmoniet; Nahrai, de
Bérothiet, wapendrager van Jóab, den
zoon van Zerüja;

40. I'ra, de Jithriet; Gareb, de Jithriet
;

41. Uri'a, de Héthiet; Zabad, de zoon
van A'hlai;

42. Adina, de zoon van Sïza, de Ru-
beniet, was het hoofd der Rubenieten;
nochtans waren er dertig boven hem;

43. Hanan, de zoon van Maacha; en
Jósaphat, de Mïthniet;
44. Uzzi'a, de A'stherathiet ; Sama, en Jé-

ïGl, de zonen van Hótham, den A'roëriet;

45. Jediaël, de zoon van Simri, en
Jóha, zijn broeder, de Tliiziet;

46. E'iiël Hammahavim, en Jen'bai,

en Josiivja, de zonen van Elnaiim; en
rthma, de Móabiet;

47. E'liël, en O'bed, en Jaaziël, van
Mezobaja.

HET XII KAPITTEL.

Ueze nu zijn het, die tot David kwa-
men naar Ziklag, toen hij nog besloten

was voor het aangezicht van Saul, den
zoon van Kis; zij waren ook onder de
helden, die tot dien krijg hielpen:

2. Gewapend met bogen, rechts en
links met steenen werpende, en met pij-

len schietende uit den boog ;
zij waren

van de broederen van Saul, uit Benja-

min.
3. Het hoofd was Ahië'zer, en Jóas,

zonen van Semait, den Gi'beathiet;

daarna Jéziël en Pélet, zonen van Az-

maveth, en Béracha, en Jéhu, de A'n-

thothiet.

4. En Ismaja, de Gibeoniet, was een
held onder de dertig, en over dertig [ge-

steld]; en I'rmeja, enJahaziöl, en Jóha-

nan, en Józabad, de Géderathiet;

5. Elüzai, en Jerïmoth, en Bealja, en
Semarja, en Sephatja, de Haruphiet;

6. E'lkana, en Issia, en Azareël, en
Joë'zer, en Jasóbam, de Kórhieten;

7. En Johéla en Zebadja, de zonen
van Jeróhara, van Gédor.

8. Ook scheidden zich van de Gadie-

ten af tot David in die vesting naar de
woestijn, kloeke helden, krijgslieden ten

oorloge, toegerust met rondas en schild;

en hunne aangezichten waren aange-

zichten der leeuwen; en zij waren als

de reeën op de bergen in snelheid.

9. E'zer was het hoofd; Obiidja de
tweede; Eliab de derde;

10. Mismanna de vierde; I'rmeja de

vijfde;

11. A'tthai de zesde ; Eliël de zevende;

12. Jühanan de achtste; Élzabad de

negende
;

13. I'rmeja de tiende; Machbannaide
elfde.

14. Deze waren van de kinderen Gads,

hoofden des heirs; een van de kleinsten

was over honderd, en de grootste over

duizend.
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15. Deze zelven zijn het, die over den
Jordaan gingen in de eerste maand, toen

hü vol was aan alle zijne oevers; en zij

verdreven alle [de inwoiiers] der laagten,

tegen het oosten en tegen het w^esten.

16. Er kvs^amen ook van de kinderen
Benjamins en Juda's op de vesting tot

David.

17. En David ging uit hun te gemoet,
en antwoordde, enzeide tot hen; Indien
gijlieden ten vrede tot mij gekomen zijt,

om mij te helpen, zoo zal mijn hart te

gelijk over ulieden zijn; maar indien

het is, om mij aan mijne vijanden be-

driegelijk over te leveren, daar toch geen
wrevel in mijne handen is, de God on-

zer vaderen zie het, en straffe het.

18. En de Geest toog Amasai aan,

den overste der hoofdlieden, [en hijzeide] :

Wij zijn uwe, o David, en met u zijn

wij, gij zoon van Isaï; vrede, vrede zij

u, en vrede uwen helperen; want uw
God helpt u. Toen nam ze David aan,

en stelde ze tot hoofden der benden.

19. Er «vielen ook van Manasse tot

David, toen hij met de Philistijnen

kwam, om tegen Saul te strijden, al-

hoewel zij ze niet hielpen ; want de vor-

sten der Philistijnen zonden hem met
[overlegden] rade weg, zeggende: Met
[gevaar van] onze hoofden zoude hij tot

Saul, zijnen heere, vallen. aiSam. 29:i.

20. Toen hij naar Zïklag toog, vielen

tot hem uit Manasse : A'dnah, en Józa-

bad, en Jedïaël, en Michael, en Józabad,
en Elihu, en Zillethai; hoofden der dui-

zenden, die in Manasse waren.
21. En deze hielpen David mede tegen

die benden, want alle deze waren kloeke
helden; en zij waren oversten in het
heir.

22. Want er kwamen er te [dien] tijde

dag bij dag tot David, om hem te hel-

pen, tot een groot leger toe, als een leger
Gods.

23. En dit zijn de getalen van de hoof-
den dergenen, die toegerust waren ten
heire, die tot David te Hebron kwamen,
om het koninkrijk van Saul tot hem
te wenden, naar den mond desHEEREN :

24. Van de kinderen Juda's, die ron-
dassen en spiesen droegen, waren zes
duizend on achthonderd, toegerust ten
heire.

25. Van de kinderen Simeons, kloeke

helden ten heire, zeven duizend en hon-
derd.

26. Van de kinderen Levi's, vier dui-

zend en zes honderd.
27. En Jehójada was overste der A'il-

ronieten; en met hem waren er drie

duizend en zeven honderd.
28. En Zadok was een jongeling, een

kloek held; en uit zijns vaders huis wa-
ren twee en twintig oversten.

29. En van de kinderen Benjamins,
de broederen van Saul, drie duizend;
want tot nog toe waren er velen van
hen, die het met den huize Sauls hielden.

30. En van de kinderen Ephraïms,
twintig duizend en acht honderd, kloeke
helden, mannen van naam in het huis
hunner vaderen.

31. En van den halven stam van Ma-
nasse, achttien duizend, die met namen
uitgedrukt zijn, dat zij kwamen, om
David koning te maken.

32. En van de kinderen Issaschars,
die ervaren waren in het verstand van
de tijden, om te weten wat Israël doen
moest : hunne hoofden waren twee
honderd, en alle hunne broeders [pas-

ten] op hun woord.
33. Uit Zebulon, uitgaande in het

heir, toegerust ten strijde met allekrijgs-

wapenen, vijftig duizend ; en om eene
slagordening te houden met een onwan-
kelbaar hart.

34. En uit Naphthali, duizend over-

sten, en bij hen met rondas en spies,

zeven en dertig duizend.

35. En uit de Danieten, ten strijde

toegerust, acht en twintig duizend en
zes honderd.

36. En uit Aser, uitgaande in het

heir, om "slagordening te houden, wa-
ren veertig duizend.

37. En van gene zijde des Jordaans,
van de Rubenieten, en Gadieten, en
den halven stam van Manasse, met
allerlei krijgsgereedschap ten oorlog,

honderd en twintig duizend.

38. Alle deze krijgslieden, die zich

in slagorde konden houden, kwamen
met een volkomen hart te Hebron, om
David koning te maken over gansch

« staten-overz.: krijgsorde. Dit kreeg thans
eene andere beteekenis dan hier bedoeld is.

Daarom is slagordening uit vs. 33 overgeno-
men ; waarvoor in het "Hebr. hetzelfde woord
gebezigd is.
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Israël. En ook was al het overige van
Israel één hart, om David tot koning

te maken.
39. En zij waren daar bij David-drie

dagen lang, etende en drinkende; ;want
hunne broeders hadden voor hen'[wa^j

toebereid.

40. En ook de naasten aan hen tot

aan Issaschar, en Zebulon, en Naph-
thali, brachten brood op": ezelen, en op
kemelen, en op muilen,' en op runde-

ren, meelspijze, stukken vijgen, en stuk-

ken rozijnen, en wijn, en olie, en run-

deren, en klein vee in rr^enigte; want
er \vas blijdschap iri Israël.

HET XIII KAPITTEL.

JojU David hield raad met de oversten

der duizenden en der honderden, [en]

met alle vorsten.

2. En David zeide tot de gansche
gemeente Israels: Indien het ulieden

goed dunkt, en van den HEERE onzen
God te zijn, laat ons ons uitbreiden,

laat ons zenden aan onze overige broe-

deren, in alle landen Israels, en aan
de priesters en Levieten, [die] met hen
zijn in de steden met hare voorsteden,

opdat zij tot ons vergaderd worden;
3. En laat ons de Arke onzes Gods

tot ons wederhalen; want wij hebben
ze in de dagen van Saul niet gezocht.

4. Toen zeide de gansche gemeente,
dat men alzoo doen zoude; want die

zaak was recht in de oogen des gan-
schen volks.

5. «David dan vergaderde gansch
Israël, van het Egyptische Sichor af
tot daar men komt te Hamath, om de
Arke Gods te brengen van Kïrjath-

Jearim. a 2 Sam. 6: 1.

6. Toen toog David op met het gan-
sche Israël naar Baala, dat is, naar
Kirjath-Jearim, hetwelk in .Juda is, op-

dat hij van daar ophaalde de Arke
Gods des HEEREN, die tusschen de
Cherubim woont, waar de Name wordt
aangeroepen.

7. En zij voerden de Arke Gods op
eenen nieuwen wagen uit h«t huis van
Abinadab. U'za nu en Ahio leidden den
wagen.

8. En David en gansch Israël speel-
den voor het aangezichte Gods met
alle macht, zoo met liederen, als met

harpen, en met luiten, en met trom-
melen, en met cimbalen, en met trom-
petten.

9. Toen zij aan den dorschvloer van
Chidon gekomen waren, zoo strekte
U'za zijne hand uit, om de Arke te

houden, want de runderen struikel-

den.

10. Toen ontstak de toorn des HEE-
REN over U'za, en Hij sloeg hem, om-
dat hij zijne hand had uitgestrekt aan
de Arke; en hij stierf aldaar voor het
aangezichte Gods.

11. En David ontstak, dat de HEERE
eene scheure gescheurd had aan U'za

;

daarom noemde hij diezelve plaats Pé-
rez-U'za, tot op dezen dag.

12. En David vreesde den HEERE te

dien dage, zeggende: Hoe zal ik de
Arke Gods tot mij brengen?

13. Daarom «liet David de Arke niet

tot zich brengen in de stad Davids,
maar deed ze afwijken in het huis van
O'bed-E'dom, den Géthiet. a 2 Sam. 6 : lo.

14. Alzoo bleef de Arke Gods bij het
huisgezin van O'bed-E'dom, in zijn huis,

drie maanden; en de HEERE zegende
het huis van O'bed-E'dom, en alles wat
hij had.

HET XIV KAPITTEL.

Toen «'^zond Hiram, de koning van Ty-
rus, boden tot David, en cederenhout,
en metselaars, en timmerheden, dat zij

hem eèn huis bouwden. a2Sam.5:ii.
2. En David merkte, dat hem de

HEERE tot koning bevestigd had over
Israël; want zijn koninkrijk werd ten

hoogste verheven, om zijns volks Israels

wille.

3. En David nam meer vrouwen te

Jeruzalem, en David gewon meer zonen
en dochteren.

4. Dit «nu zijn de namen der kinde-

ren, die hij te Jeruzalem had : Sam.mua,
en Sóbab, Nathan, en Salomo,

a 1 Kron. 3 : 5.

5. En I'bchar, en Elisüa, en Elpélet,

6. En Nóga, en Népheg, en Japhia,

7. En Elisama, en Beë'ljada, en Eli-

phélet.

8. Toen de Philistijnen hoorden, dat

David tot koning gezalfd was over het

gansche Israël, zoo togen alle de Phi-

listi^inen op om David te zoeken. Toen
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David dat hoorde, zoo toog hij uit tegen
'

hen,
9. Toen de Philistijnen kwamen, zoo

spreidden zij zich uit in de laagte van
Rephaïm.

10. Toen vraagde David God, zeggen-

de : Zal ik optrekken tegen de Philistij-

nen, en zult Gij ze in mijne hand ge-

ven? En de HEERE zeide tot hem:
Trek op, v^ant Ik zal ze in uwe hand
geven.

11. Toen zij nu optogen naar Baal-

Pcrazim, zoo sloeg ze David daar; en

David zeide: God heeft mijne vijanden

door mijne hand gescheurd, als eene

scheure der wateren ;
daarom noemden

zij den naam derzelve plaats Baal-Pé-

razim.
12. En daar lieten zij hunne goden;

en David gebood, en zij werden met
vuur verbrand.

13. Doch de Philistijnen voeren nog
voort, en zy verspreidden zich in dat

dal.

14. En David vraagde God nog eens
,

en God zeide tot hem: Gij zult niet

optrekken achter hen henen; [maar]

omsingel ze van boven, en kom tot

hen tegenover de moerbezieboomen.
15. En het zal geschieden, als gij

hoort het geruisch van eenen gang in

de toppen der moerbezieboomen, kom
dan uit ten strijde; want God zal voor
uw aangezichte uitgegaan zijn, om het

leger der Philistijnen te slaan.

16. David nu deed, gelijk als hem
God geboden had; en zij sloegen het

heir der Philistijnen van Gibeon af tot

aan Gézer.

17. Alzoo ging Davids naam uit in

alle die landen; en de HEERE gaf zijne

verschrikking over alle die heidenen.

HET XV KAPITTEL.

Jnjn David maakte zich huizen in zijne

stad; en hij bereidde der Arke Gods
eene plaats, en spande eene tente voor
haar.

2. Toen zeide David: Niemand mag
de Arke Gods dragen, dan de Levieten;
wani die «heeft de HEERE verkoren,
om de Arke Gods te dragen, en om
Hem te dienen tot in der eeuwigheid.

a Num. 4 : 15.

3. Ook vergaderde David gansch Is-

raël te Jeruzalem, om de Arke des

HEEREN op te halen naar hare plaats,

die hij haar bereid had.

4. En David averzamelde de kinderen
Aarons en de Levieten : a i Kron. 6 : i, 2.

5. Van de kinderen Kéhaths was
U'riël overste, en van zijne broederen
waren er honderd en twintig;

6. Van de kinderen Merari'swas Asaja
overste, en van zijne broederen waren
er twee honderd en twintig;

7. Van de kinderen Gérsoms was
Jóël overste, en van zijne broederen
waren er honderd en dertig;

8. Uit de kinderen Elizaphans was
overste Semaja, en van zijne broederen
waren er twee honderd;

9. Uit de kinderen Hébrons was Éliël

overste, en zijne broederen waren tach-

tig;

10. Uit de kinderen U'zziëls was Am-
minadab overste, en zijne broederen
waren honderd en twaalf.

11. En David riep de priesters Zadok
en A'bjathar, en de Levieten U'riël,

Asaja, en Jóël, Semaja, en E'liël, en
Amminadab;

12. En hij zeide tot hen: Gijlieden

zijt hoofden der vaderen onder de Le-

vieten; heiligt u, gij en uwe broederen,

dat gij de Arke des HEEREN des Gods
Israels opbrengt, ter [plaatse dié] ik

voor haar bereid heb.

13. Want omdat gijlieden in het eerst

[dit] niet [deedt], heeft de HEERE onze
God onder ons eene scheure gedaan,

omdat wij Hem niet gezocht hebben
naar het recht.

14. Zoo heiligden zich dan de priesters

en Levieten, om de Aike des HEEREN
des Gods Israels op te brengen.

15. En de kinderen der Levieten droe-

gen de Arke Gods op hunne schoude-

ren, met de draagboomen, die op hen
waren, «gelijk als Mozes geboden had
naar het woord des HEEREN.

a Ex. 25: 14. Num. 4: 15; 7: 9.

16. En David zeide tot de oversten

der Levieten, dat zij hunne broeders,

de zangers, stellen zouden met mAiziek-

instrumenten, met luiten, en harpen,

en cimbalen, dat zij zich zouden doen
hooren, verheffende de stemme met
blijdschap.

17. Zoo stelden dan de Levieten «Hé-

man, den zoon van Jóël, en uit zijne
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broederen A'saph, den zoon van Beréch-

ja; en uit de zonen van Merari, hunne
broederen, E'than, den zoon van Kusaja;

a 1 Kron. G: 33, 39, 44.

18. En met hen hunne broeders van
de tvsreede orde: Zecharja, Ben, en Ja-

a'ziël, en Semiramoth, en JéhiGl, en
U'nni, Eh'ab, en Benaja, en Maaséja, en
Matthïthja, en Eliphéle, en Miknéja, en
O'bed-E'dom, en Jéïël, de portiers.

19. De zangers nu, Héman, A'saph,

en E'than, lieten zich hooren met ko-

peren cimbalen ;

20. En Zecharja, en A'ziel, en Semira-
moth, en Jéhiël, en U'nni, en Eliab, en
Maaséja, en Benaja, met luiten op A'la-

moth
;

21. En Matthïthja, en Eliphéle, en Mik-
néja, en O'bed-E'dom, en Jéïel, en Azaz-
ja, met harpen op de Schéminith, om
den toon te versterken.

22. En Chenanja, de overste der Le-

vieten, was over het opheffen ; hij onder-
wees hen in het opheffen, want hij was
verstandig.

23. En Beréchja en E'lkana waren
portiers der Arke.

24. En Sebilnja, en Jósaphat, en Ne-
thaneël, en Amasai, en Zecharja, en
Benaja, en Elië'zer, de priesters, trom-
petteden met trompetten voor de Arke
Gods; en O'bed-E'dom en Jehija waren
portiers der Arke.

25. Het geschiedde nu, dat David, en
de oudsten van Israël, en de oversten
der duizenden, henengingen, om de
Arke des verbonds des HEEREN op te

halen uit het huis van O'bed-E'dom,
met vreugde;

26. Zoo geschiedde het, doordien dat
God de Levieten hielp, die de Arke des
verbonds des HEEREN droegen, dat zij

zeven varren en zeven rammen offer-

den.

27. David nu was gekleed met eenen
mantel van fijn linnen; ook alle de Le-
vieten, die de Arke droegen, en de zan-
gers, en Chenanja, de overste van het
opheffen der zangers; ook had David
eenen lijfrok aan van linnen.

28. Alzoo bracht gansch Israël de
Arke des verbonds des HEEREN op,

met gejuich, en met geluid der bazuin,
en met trompetten, en met cimbalen,
makende geluid met luiten en met har-
pen.

29. <»Het geschiedde nu, toen de Arke
des verbonds des HEEREN tot aan de
stad Davids gekomen was, datMichal, ;

de dochter van Saul, door een venster
keek, en den koning David zag sprin-

gende en spelende, zoo verachtte zy
hem in haar hart. a 2 Sam. 6: 16.

HET XVI KAPITTEL.

1 oen «zij de Arke Gods inbrachten, zoo
stelden zij ze in het midden der tente,

welke David voor haar gespannen had;
en zij offerden brandofferen en dank-
offeren voor het aangezichte Gods.

a 2 Sam. G: 17.

2. Als David het brandoffer en de
dankofferen geëindigd had te offeren,

zoo zegende hij het volk in den name
des HEEREN.

3. En «hij deelde een iegelijk in Is-

raël, van den man tot de vrouw, een
iegelijk eene bolle broods, en een schoon
stuk [vleesch], en eene flesch [ivijn].

a 2 Sam. 6: 19,

4. En hij stelde voor de Arke des
HEEREN [sommigen] uit de Levieten
tot dienaars, en dat, om den HEERE
den God Israels te vermelden, en te

loven, en te prijzen:

5. A'saph was het hoofd, en Zecharja
de tweede na hem; Jéïël, en Semira-
moth, en Jéhiël, en Matthïthja, en Eli-

ab, en Benaja, en O'bed-E'dom, en Jéï-

ël, met instrumenten der luiten en met
harpen ; en A'saph liet zich hooren met
cimbalen

;

6. Maar Benaja en Jahaziël, de pries-

ters, steeds met trompetten voor de Ar-

ke desverbonds Godes.
7. Te dienzelven da,ge toen gaf David

ten eerste [dezen psalm], om den HEE-
RE te loven, door den dienst van A'saph
en van zijne broederen:

8. Looft den HEERE, roept zijnen

naam aan, maakt zijne daden bekend
onder de volkeren.

9. Zingt Hem, psalmzingt Hem,
spreekt aandachtiglijk van alle zijne

wonderwerken.
10. Roemt in den naam zijner heilig-

heid; dat zich het harte dergenen, die

den HEERE zoeken, verblijde.

11. Vraagt naar den HEERE en zyne
sterkte, zoekt zijn aangezichte besten-

diglük.
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12. Gedenkt zijner wonderwerken, die

Hij gedaan heeft, zijner wonderteeke-
nen, en der oordeelen zijns monds;

13. Gij, zaad Israels, zijns dienaars,

gij kinderen Jakobs, zijne uitverkore-

nen.
14. Hij is de HEERE onze God ; zijne

oordeelen zijn over de geheele aarde.

15. «Gedenkt tot in der eeuwigheid
zijns verbonds; des woords, [dat] Hij

ingesteld heeft tot in het duizendste
geslacht; a Gen. 17: 9.

16. [Des verbonds], «dat Hij met Abra-

ham heeft gemaakt, en zijns eeds aan
Izak; a Gen. 26: 3.

17. Welken «Hij ook aan Jakob heeft

gesteld tot eene inzetting, aan Israël

tot een eeuwig verbond;
a Gen. 28 : 13 ; 35 : 11.

18. Zeggende: Ik zal u het landKa-
nailn geven, een snoer van ulieder erf-

deel;

19. Als gij weinige menschen in ge-

tal waart, ja weinigen en vreemdelin-
gen daarin.

20. En zij wandelden van volk tot

volk, en van het eene koninkrijk tot

een ander volk.

21. Hij «liet niemand toe hen te on-

derdrukken ; ook bestrafte Hij koningen
om hunnentwille, [zeygende] :

a Gen. 12, en 20. Ex. 7, en 8, 9, 10, 11.

22. Tast mijne gezalfden niet aan,

en doet mijnen profeten geen kwaad.
23. Zingt den HEERE, gij gansche

aarde, boodschapt zijn heil van dag tot

dag.

24. Vertelt zijne eere onder de hei-

denen, zijne wonderwerken onder alle

volken.
25. Want de HEERE is groot, en zeer

te prijzen, en Hij is vreeselijk boven
alle goden.

26. Want alle de goden der volkeren
zijn afgoden; maar de HEERE heeft de
hemelen gemaakt.

27. Majesteit en heerlijkheid zijn voor
zijn aangezichte, sterkte en vroolijkheid

zijn in zijne plaatse.

28. Geeft den HEERE, gij geslachten
der volkeren, geeft den HEERE eere en
sterkte.

29. Geeft den HEERE de eere zijns

naams; bi'engt offer, en komt voor zijn

aangezichte. Aanbidt den HEERE in de
heerlijkheid des Heiligdoms,

30. Schrikt voor zijn aangezichte, gij

geheele aarde. Ook zal de wereld be-

vestigd worden, dat zij niet bewogen
worde.

31. Dat de hemelen zich verblijden,

en de aarde verheuge zich, en dat men
onder de heidenen zegge: De HEERE
regeert.

32. Dat de zee bruise met hare vol-

heid ; dat het veld huppele van vreugde,
met al wat daarin is.

33. Dan zullen de boomen des wouds
juichen voor het aangezichte des HEE-
REN, omdat Hij komt om de aarde te

richten.

34. «Looft den HEERE, want Hij is

goed, öwant zijne goedertierenheid is

tot in eeuwigheid. a Ps. 107 : i;

118: 1; 136: 1. b Ps. 136: 1, enz.

35. En zegt: A'^erlos ons, o God onzes
heils, en verzamel ons, en red ons van
de heidenen, dat wij uwen heiligen
naam loven, en dat wij in uwen lof

-roemen.
36. Geloofd zij de HEERE de God

Israels, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
En al het volk zeide: Amen; en het
loofde den HEERE.

37. Alzoo liet hij daar, voor de Arke
des verbonds des HEEREN, A'saph en
zijne broederen, om bestendiglijk te die-

nen voor de Arke, naar dat op eiken
dag besteld was.

38. O'bed-E'dom nu, met hunlieder
broederen, waren acht en zestig; en [hij

stelde] O'bed-E'dom, den zoon van Je-

düthun, en Hósa, tot portiers;

39. En den priester Zadok, en zijne

broederen, de priesters, voor den Taber-
nakel des HEEREN op de hoogte, welke
te Gibeon is,

40. Om den HEERE de brandofferen
bestendiglijk te offeren op het brandof-
feraltaar, des morgens en des avonds;
en zulks naar alles, wat er geschreven
staat in de wet des HEEREN, die Hij

Israël geboden had;
41. En met hen Héman, en Jedü-

thun, en de overige uitgelezenen, die

met namen uitgedrukt zijn, om den
HEERE te loven; want zijne goeder-

* Staten-overz. : uwslofs roemen; wat than s

niet meer kan gezegd worden, en blijkens kantt.

53 bedoeld is als: zich beroemen ter oor-
zake van.
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tierenheid is tot in der eeuwigheid.

42. Met hen dan waren Héman en

Jedüthiin, [met] trompetten en cimba-

len voor degenen, die zich lieten hoe-

ren, en [met] instrumenten der muziek
Godes; maar de zonen van Jedüthun
waren aan de poorte.

43. Alzoo toog het gansche volk he-

nen, een iegelijk in zyn huis. En Da-

vid keerde zich, om zijn huis te gaan
zegenen.

HET XVII KAPITTEL.

jlet geschiedde nu, als David in zijn

huis woonde, dat David tot Nathan, den
profeet, zeide: Zie, ik woon in een ce-

deren huis, maar de Arke des verbonds
des HEEREN onder gordijnen.

2. Toen zeide Nathan tot David : Doe
alles wat in uw harte is, want God is

met u.

3. Maar het geschiedde in denzelven
nacht, dat het woord Gods tot Nathan
kwam, zeggende:

4. Ga henen, en zeg tot David mij-

nen knecht: Alzoo zegt de HEERE:
Gij zult Mij geen huis bouwen, om in

te wonen.
5. Want Ik heb in geen huis ge-

woond, van dien dag af, dat Ik Israël

heb opgevoerd, tot dezen dag toe ; maar
Ik ben gegaan van tent tot tent, en
van tabernakel [tot takernakel].

6. Overal, waar Ik gewandeld heb met
geheel Israël, heb Ik wel een woord ge-

sproken tot eenen van de richters van
Israël, denwelken Ik gebood mijn volk

te weiden, zeggende : Waarom bouwt gij-

lieden Mij geen cederen huis?

7. Nu dan, alzoo zult gij zeggen tot

mijnen knecht, tot David: Zoo zegt de

HÉERE der heirscharen : Ik «heb u van
de schaapskooi genomen, van achter de

schapen, opdat gij een voorganger over

mijn volk Israël zoudt zijn;
a 1 Sam. 16: 11. Ps. 78: 70.

8. En Ik ben met u geweest overal,

waar gij henengegaan zijt, en Ik heb
alle uwe vijanden uitgeroeid van voor
uw aangezicht; en Ik heb u eenen naam
gemaakt, gelijk de naam is der groeten,

die op de aarde zijn.

9. En Ik heb voor mijn volk Israël

eene plaatse besteld, en hem geplant,

dat hij aan zijne plaatse wone, en niet

meer heen en weder gedreven worde;
en de kinderen der verkeerdheid zullen

hem niet meer krenken, gelijk als in

het eerst.

10. En van die dagen af, dat Ik ge-

boden heb richters te wezen over mijn
volk Israël. En [Ik] heb alle uwe vijan-

den vernederd. Ook heb Ik u te ken-
nen gegeven, dat u de HEERE een huis
bouwen zal.

11. En het zal geschieden, als uwe
dagen zullen vervuld zijn, dat gij he-

nengaat tot uwe vaderen, zoo zal Ik
uw zaad na u doen opstaan, hetwelk
uit uwe zonen zijn zal, en Ik zal zijn

koninkrijk bevestigen.

12. Die zal «Mij een huis bouwen ; en
Ik zal zijnen stoel bevestigen tot in der

eeuwigheid. a l Kon. 5: 5; 6: 12.

13. «Ik zal hem tot eenen Vader zi^jn,

en hij zal Mij tot eenen zoon zijn; en
mijne goedertierenheid zal Ik van hem
niet wenden, gelijk als Ik [die] wegge-
nomen heb van dien, die vóór u geweest
is. a Ps. 89: 27, 29. Hebr. 1: 5, 6.

14. Maar «Ik zal hem in mijn huis

bestendig maken, en in mijn konink-
rijk tot in eeuwigheid; en zijn stoel zal

vast zijn tot in eeuwigheid. «Luc. i:33.

15. Naar aJle deze woorden, en naar
dit gansche gezicht, alzoo sprak Nathan
tot David.

16. Toen kwam de koning David in.

en bleef voor het aangezichte des HEB-
REN, en hij zeide: Wie ben ik, HEERE
God, en wat is mijn huis, dat Gij mij

tot hiertoe gebracht hebt?
17. En dit is klein in uwe oogen ge-

weest, o God ; daarom hebt gij van het

huis uws knechts tot van verre henen
gesproken, en Gij hebt mij naar men-
schelijke wijze voorzien met deze ver-

hooging, o HEERE God.
18. Wat zal David meer bij U daar-

toe voegen, vanwege de eere aan uwen
knecht? Doch Gij kent uwen knecht

wel.

19. HEERE, om uws knechts wille,

en naar uw harte, hebt Gij alle deze

groote dingen gedaan, om alle deze

groote dingen bekend te maken.
20. «HEERE, er is niemand gelijk Gij,

en er is geen God behalve Gij, naar

alles, dat wij met onze ooren gehoord

hebben, a Deut. 3 : 2-1 ; 4 : 35 ; 6 : 4. l Kon. 8 : 23, 60.

Ps. S6:8.Jes. 37: 16, 20. Dan. 3: 29. Hos. 13: 4.
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21. «En wie is als uw volk Israël, een
eenig volk op de aarde, hetwelk God
henengegaan is Zich tot een volk te ver-

lossen, dat Gij U eenen naam maaktet
van groote en verschrikkelijke dingen,

met de heidenen uit te stoeten van het
aangezicht uws volks, hetwelk Gij uit

Egypte verlost hebt?
a Deut. 4: 7; 33: 29. Ps. 147: 20.

22. En Gij hebt uw volk Israël U ten
volke gemaakt tot in der eeuwigheid;
•en Gij, HEERE, zijt hun tot eenen God
geworden.

23. Nu dan, HEERE, het woord, dat

Gij over uwen knecht gesproken hebt,

en over zijn huis, dat worde waar tot

in eeuwigheid; en doe, gelijk als Gij

gesproken hebt.

24. Ja, het worde waar, en uw naam
worde groot gemaakt tot in eeuwig-
heid; dat men zegge: De HEERE der

heirscharen, de God Israels, is Israels

God; en 'het huis van David, uwen
knecht, zij bestendig voor uw aange-

lichte.

25. Want Gij, mijn God, hebt voor
het oor uws knechts geopenbaard, dat

Gij hem een huis bouwen zoudt; daar-

om heeft uw knecht [in zijn hart] ge-

vonden, om voor uw aangezichte te bid-

den.

26. Nu dan, HEERE, Gij zijt die God;
en Gij hebt dit goede over uwen knecht
gesproken.

27. Nu dan, het heeft U beliefd te ze-

genen het huis uws knechts, dat het

, in eeuwigheid voor uw aangezichte zij
;

; want Gij, HEERE, hebt het gezegend,
-en het zal gezegend zijn in eeuwigheid.

HET XVIII KAPITTEL.

H.Let geschiedde nu na dezen, dat David
de Philistijnen sloeg, en bracht ze ten
onder; en hij nam Gath, en zijne on-

derhoorige plaatsen, uit der Philistijnen

hand.
2. Hij sloeg ook de Móabieten ; alzoo

dat de Móabieten Davids knechten wer-
den, brengende geschenken.

3. David sloeg ook Hiïdar-E'zer, den
koning van Zóba, naar Hamath toe,

'toen hij henentoog, om zijne hand te

stellen aan de rivier Phrath.
4. En David nam hem duizend wa-

gens af, en zeven duizend ruiters, en

twintig duizend man te voet; en David
ontzenuwde alle de wagen[paar(iew]

;

doch hij behield honderd wagens daar-
van overig.

5. En de Syriërs van Damascus kwa-
men, om Hadar-E'zer, den koning van
Zóba, te helpen; maar David sloeg van
de Syriërs twee en twintig duizend
man.

6. En David leide [bezetting'] in Syrië
van Damascus, alzoo dat de Syriërs Da-
vids knechten werden, geschenken bren-
gende;' en de HEERE behoedde David
overal, waar hij henenging.

7. En David nam de gouden schil-

den, die bij Hadar-E'zers knechten wa-
ren, en hij bracht ze te Jeruzalem.

8. Ook nam David zeer veel kopers
uitTibchath, en uit Chun, Hadar-E'zers
steden. Daarvan heeft Salomo de ko-

peren zee, en de pilaren, en de kope-
ren vaten gemaakt.

9. Toen Thóü, de koning van Hamath,
hoorde, dat David de gansche heirkracht
van Hadar-E'zer, den koning van Zóba,
geslagen had,

10. Zoo zond hij zijnen zoon Hadó-
ram tot den koning David, om hem
naar [zijnen] welstand te vragen, en om
hem te zegenen, vanwege dat hij met
Hadar-E'zer gestreden en hem versla-

gen had (want Hadar-E'zer voerde oor-

log tegen Thóü), en alle gouden, en zil-

veren, en koperen vaten.
11. Deze .heiligde de koning David

ook den HEERE, met het zilver en het
goud, hetwelk hij medegebracht had
van alle de heidenen: van de E'do-

mieten, en van de Móabieten, en van
de kinderen A'mmons, en van de Phi-

listijnen, en van de A'malekieten.
12. Ook sloeg A'bsaï, de zoon van

Zerüja, de E'domieten in het Zoutdal,
achttien duizend.

13. En hij leide bezettingen in E'dom,
zoodat alle de E'domieten Davids knech-
ten werden; en de HEERE behoedde
David overal, waar hij henenging.

14. Alzoo regeerde David over gansch
Israël; en hij deed aan zijn gansche
volk recht en gerechtigheid.

15. Jóab nu, de zoon van Zerüja, was
over het heir; en Jösaphat, de zoon
van Ahilud, was kanselier;

16. Én Zadok, de zoon van Ahitub,

en Abimélech, de zoon van A'bjathar,
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waren priesters; en Saüsa schrijver;

17. En Benaja, de zoon van Jójacla,

was over de Créthi en Pléthi; maar de

zonen van David waren de eersten aan

de hand des konings.

HET XIX KAPITTEL.

Jjn het geschiedde na dezen, dat Nahas,

de koning der kinderen A'mmons, stierf,

en zijn zoon werd koning in zijne plaats.

2. Toen zeide David: Ik zal welda-

digheid doen aan Hanun, den zoon van
Niihas, want zijn vader heeft weldadig-

heid aan mij- gedaan. Daarom zond Da-

vid boden, om hem te troosten over

zijnen vader. Toen de knechten van
David in het land der kinderen A'mraons
tot Hanun kwamen, om hem te troos-

ten;
3. Zoo zeiden de vorsten der kinde-

ren A'mmons tot Hanun: Eert David
uwen vader in uwe oogen, omdat hij

troosters tot u gezonden heeft? Zijn

niet zijne knechten tot u gekomen, om
te doorzoeken, en om om te keeren, en
om het land te verspieden?

4. Daarom nam Hanun de knechten
van David, en hij beschoor ze, en sneed
hunne kleederen half af tot aan de heu-

pen, en liet ze henengaan.
5. Zij nu gingen henen ; en men bood-

schapte David van deze mannen; en

hij zond hun te gemoet, want die man-
nen waren zeer beschaamd. De koning
dan zeide: Blijft te Jericho, totdat ulie-

der baard weder gewassen zij; komt
dan wederom.

6. Toen de kinderen A'mmons zagen,

dat zij zich stinkende gemaakt hadden
bij David, zoo zond Hanun en de kin-

deren A'mmons duizend talenten zil-

vers, om zich wagenen en ruiters te

huren uit Mésopotamië, en uit Syrië-

Maacha, en uit Z(:')ba;

7. Zoodat zij zich huurden twee en
dertig duizend wagenen; en de koning
van Maiicha en zijn volk, die kwamen
en legerden zich voor Medéba; ook ver-

gaderden de kinderen A'mmons uit hun-

ne steden, en zij kwamen ten strijde.

8. Toen het David hoorde, zoo zond
hij Jóab, en het gansche heir met de
helden.

9. Als de kinderen A'mmons uitge-

togen waren, zoo stelden zij de slagorde

voor de poort der stad; maar de ko-
ningen, die gekomen waren, die waren
afzonderlijk in het veld.

10. Toen Jóab zag, dat de spitse der
slagorde van voren en van achteren
tegen hem was, zoo verkoos hij [eeni-

gen] uit alle uitgelezenen in Israël, en
hij stelde ze in orde tegen de Syriërs.

aan;
11. En de overigen des volks gaf hij

in de hand van zijnen broeder A'bsai.

en zij stelden ze in orde tegen de kin-

deren A'mmons aan.

12. En hij zeide: Indien mij de Sy
riërs te sterk worden, zoo zult gij

mij komen verlossen; en indien de
kinderen A'mmons u te sterk worden,
zoo zal ik u verlossen.

13. Wees sterk, en laat ons sterk

zijn voor ons volk, en voor de steden

onzes Gods; de HEERE nu doe wat
goed is in zijne oogen.

14. Toen naderde Jóab, en het volk,

dat bij hem was, ten strijde voor het

aangezicht der Syriërs; en zij vloden
voor zijn aangezicht.

15. Toen de kinderen A'mmons za-

gen, dat de Syriërs vloden, zoo vloden
zij ook voor het aangezicht van A'bsaï,.

zijnen broeder, en zij kwamen in de
stad. En Jóab kwam te Jeruzalem.

16. Als de Syriërs zagen, dat zij voor

het aangezichte Israels geslagen waren,
zoo zonden zij boden, en brachten de

Syriërs uit, die aan gene zijde der rivier

woonden; en Sóphach, de krijgsoverste

van Hadar-E'zer, [toog] voor hun aan-

gezicht henen.

17. Toen het David werd aangezegd,

zoo vergaderde hij gansch Israël, en hij

toog over den Jordaan, en hij kwam
tot hen, en hij stelde de slagorde tegen

hen. Als David de slagorde tegen de
Syriërs gesteld had, zoo streden zij met
hem.

18. Doch de Syriërs vloden voor het

aangezichte Israels, en David versloeg

van de Syriërs zeven duizend wagenen,
en veertig duizend mannen te voet;

daartoe doodde hij Sóphach, den krijgs-

overste.

19. Toen de knechten van Hadar-

E'zer zagen, dat zij geslagen waren voor

het aangezichte Israels, zoo maakten zij

vrede niet David, en dienden hem; en
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de Syriërs wilden de kinderen A'mmons
niet meer verlossen.

HET XX KAPITTEL.

Het geschiedde nu ten tijde van de
wederkomst des jaars, ten tijde als de
koningen uittrokken, zoo voerde Jóab
de heirkracht, en hij verdierf het land
der kinderen A'mmons; en hij kwam,
en belegerde Rabba; maar David bleef

te Jeruzalem. En Jóab sloeg Rabba, en
verwoestte het.

2. En David nam de kroon hunsko-
nings van zijn hoofd, en hij bevond ze

in gewicht een talent gouds, en er was
edelgesteente aan; en zij werd op Da-
vids hoofd [gezet]; en hij voerde zeer

veel roofs uit de stad.

3. Hij voerde ook het volk uit, dat

daarin was, en «hij zaagde ze met de
zaag, en met ijzeren dorschwagens, en
met bijlen. En alzoo deed David aan
alle de steden der kinderen A'mmons.
Toen keerde David wederom, met al

het volk, naar Jeruzalem.
a 2 Sam. 12 : 31,

4. En het geschiedde daarna, als de
krijg met de Philistijnen te Gézer op-

kwam, toen sloeg Sibbechai, de Hüsa-
thiet, Sippai, die van de kinderen van
Eapha was ; en zij werden ten onder
gebracht.

5. Daarna was er nog een krijg tegen
de Philistijnen; en E'lhanan, de zoon
van Jaïr, versloeg Lachmi, den broeder
van Gróliath, den Géthiet, wiens spiesen-

hout was als een weversboom.
6. Daarna was er nog een krijg te

Gath; en er was een zeer lang man,
en zijne vingeren waren zes en zes, vier

en twintig, en hij was ook aan Rapha
geboren.

7. En hij hoonde Israël; maar Jona-
than, de zoon van Simea, den broeder
van David, versloeg hem.

8. Deze waren aan Rapha geboren
te Gath; en zy vielen door de hand van
David, en door de hand zijner knechten.

HET XXI KAPITTEL.

loen stond de satan op tegen Israël,

en hij porde David aan, dat hij Israël

telde.

2. En David zeide tot Jóab en tot

de oversten des volks: Gaat henen, telt

Israël, van Berséba tot Dan toe, en
brengt ze tot mij, dat ik hun getal

wete.
3. Toen zeide Jóab: De HEERE doe

tot zijn volk, gelijk zij [nu] zijn, hon-
derd maal meer; zijn zij niet allen, o

mijn heere koning, mijnen heere tot

knechten? Waarom verzoekt mijn heere
dit? Waarom zoude het Israël tot schuld
worden ?

4. Doch het woord des konings nam
de overhand tegen Jóab. Derhalve toog
Jóab uit, en hij doorwandelde gansch
Israël; daarna kwam hij weder te Je-

ruzalem.
5. En Jóab gaf David de som van

het getelde volk; en gansch Israël was
elf honderd duizend man, die het zwaard
uittrokken, en Juda vier honderd dui-

zend en zeventig duizend man, die het
zwaard uittrokken.

6. Doch Levi en Benjamin telde hij

onder deze niet; want des konings woord
was Jóab een gruwel.

7. En deze zaak was kwaad in de
oogen Gods; daarom sloeg Hij Israël.

8. Toen zeide David tot God : Ik heb
zeer gezondigd, dat ik deze zake gedaan
heb; maar neem toch nu de misdaad
uws knechts weg, want ik heb zeer
zottelijk gehandeld.

9. De HEERE nu sprak tot Gad, den
ziener van David, zeggende:

10. Ga henen en spreek tot David,
zeggende : Aldus zegt de HEERE : Drie
dingen leg Ik u voor; kies u één uit

die, dat Ik u doe.

11. En Gad kwam tot David, en zeide

tot hem : Zoo zegt de HEERE : Kies u
uit :

12. Of drie jaren honger; of drie

maanden verteerd te worden voor het
aangezichte uwer wederpartij, en dat
het zwaard uwer vijanden [u] achter-

hale; of drie dagen het zwaard des
HEEREN, dat is, de pestilentie in den
lande, en eenen verdervenden engel des
HEEREN in alle de landpalen Israels.

Zoo zie nu toe, wat antwoord ik Dien zal

wederbrengen, die mij gezonden heeft.

18. Toen zeide David tot Gad ; Mij is

zeer bange; laat mij toch in de hand
des HEEREN vallen, want zijne barm-
hartigheden zijn zeer vele, maar laat mij
in de hand der menschen niet vallen.
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14. De HEERE dan gaf pestilentie in

Israël ; en er vielen van Israël zeventig

duizend man.
15. En God zond eenen engel naar

Jeruzalem, om dit te verderven ; en als

hy het verdierf, zag het de HEERE, en
het berouwde Hem over dat kwaad, en
Hij zeide tot den verdervenden engel:

Het is genoeg; trek nu uwe hand af.

De engel des HEEREN nu stond bij

den dorschvloer van O'rnan, den Jé-

busiet.

16. Als David zyne oogen ophief, zoo
zag hij den engel des HEEREN, staan-

de tusschen de aarde en tusschen den
hemel, met zijn uitgetrokken zwaard
in zijne hand, uitgestrekt over Jeruza-
lem ; toen viel David, en de oudsten,
bedekt met zakken, op hunne aange-
zichten.

17. En David zeide tot God: Ben ik

het niet, die gezegd heb, dat men het
volk tellen zoude? Ja ik zelf ben het,

die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld
heb; maar deze schapen, wat hebben
die gedaan? O HEERE mijn God, da't

toch uwe hand tegen mij en tegen het
huis mijns vaders zij, maar niet tegen
uw volk ter plage.

18. Toen zeide de engel des HEEREN
tot Gad, dat hij David zeggen zoude,
dat David zoude opgaan, om den HEE-
RE een altaar op te richten op den
dorschvloer van O'rnan, den Jébusiet.

19. Zoo ging dan David op naar het
woord van Gad, dat hij in den naam
des HEEREN gesproken had.

20. Toen zich O'rnan omwendde, zoo
zag hij den engel; en zijne vier zonen,
die bij hem waren, verstaken zich; en
O'rnan dorschte tarwe.

21. En David kwam tot O'rnan; en
O'rnan zag toe, en zag David ; zoo ging
hij uit van den dorschvloer, en boog
zich neder voor David, met het aange-
zicht ter aarde.

22. En David zeide tot O'rnan: Geef
mij de plaatse des dorschvloers, dat ik
daarop den HEERE een altaar bouwe;
geef ze mij voor het volle geld, opdat
deze plage ingehouden worde van over
den volke.

23. Toen zeide O'rnan tot David:
Neem ze maar weg, en mijn heere de
koning doe wat goed is in zijne oogen.
Zie, ik geef deze runderen tot brand -

offeren, en deze sleden tot hout, en de
tarwe tot spijsoffer; ik geef het 'al.

24. En de koning David zeide tot
O'rnan: Neen, maar ik zal het zeker-
lijk koopen voor het volle geld; want
ik zal voor den HEERE niet nemen
wat uwe is, dat ik een brandoffer om
niet offere.

25. En David gaf aan O'rnan voor die
plaats zes honderd gouden Sikkelen van
gewicht.

26. Toen bouwde David aldaar den
HEERE een altaar, en hy offerde brand-
offeren en dankofferen. Als hij den
HEERE aanriep, zoo antwoordde Hy.
hem door vuur uit den hemel, op het
brandofferaltaar.

27. En de HEERE zeide tot den engel,
dat hij zijn zwaard weder in zijne schee-
de steken zoude,

28. Ten zelfden tijde, toen David zag^
dat de HEERE hem geantwoord had op
den dorschvloer van O'rnan den Jébu-
siet, zoo off"erde hij aldaar.

29. Want de Tabernakel des HEE-
REN, dien Mozes in de woestijn gemaakt
had, en het altaar des brandoffers, was-
te dien tijde op de hoogte te Gibeon.

30. David nu kon daarvoor niet he-
nengaan, om God te zoeken, want hy
was verschrikt voor het zwaard van
den engel des HEEREN.

HET XXH KAPITTEL.

hin David zeide : Hier zal het Huis-

Gods des HEEREN zijn, en hier zal

het altaar des brandoffers voor Israël

zijn,

2, En David zeide, dat men vergade-
ren zoude de vreemdelingen, die in het

land Israels waren ; en hij bestelde

steenhouwers, om uit te houwen stee-

nen, die men behouwen zoude, om het
Huis Gods te bouwen,

3, En David bereidde ijzer in menigte,
tot nagelen aan de deuren der poorten,
en tot de samenvoegingen ; ook koper
in menigte, zonder gewicht

;

4. En cederenhout, zonder getal
;

want de Sidóniörs en de Tyriërs brach-

ten tot David cederenhout in me-
nigte.

5. Want David zeide : Mijn zoon Sa-

lomo is een jongeling, en teeder; en
het huis, dat men den HEERE bouwen
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zal, zal men ten hoogste groot maken,
tot eenen naam en tot heerlijkheid in

alle landen ; ik zal hem nu [voorraad]

bereiden. Alzoo bereidde David [voor-

raad] in menigte vóór zijnen dood.

6. Toen riep hij zijnen zoon Salomo
en gebood hem, den HEERE den God
Israels een huis te bouwen.

7. En David zeide tot Salomo : Mijn
zoon, wat mij aangaat, het was in mijn
hart, den naam des HEEREN mijns
Gods een huis te bouwen.

8. Doch het woord des HEEREN ge-

schiedde tot mij, zeggende: Gij hebt
bloed in menigte vergoten, want gij

hebt groote krijgen gevoerd
;

gij zult

mijnen naam geen huis bouwen, «de-

wijl gij veel bloed s op de aarde voor
mijn aangezichte vergoten hebt.

a 1 Kron. 28 : 3.

9. Zie, de zoon, die u geboren zal

worden, die zal een man der ruste zijn,

want Ik zal hem ruste geven van alle

zijne vijanden rondom henen; want
zijn naam zal Salomo zijn, en Ik

zal vrede en ruste over Israel geven
in zijne dagen.

10. «Die zal mijnen naam een huis

bouwen ; en die zal Mij tot eenen zoon
zijn, en Ik hem tot eenen Vader ; en
Ik zal den troon zijns rijks over Israël

bevestigen tot in eeuwigheid.
a 2 Sam. 7 : 13. 1 Kon. 5 : 5.

11. Nu, mijn zoon, de HEERE zal

met u zijn, en gij zult voorspoedig zijn,

en zult het huis des HEEREN uws
Gods bouwen, gelijk als Hij van u ge-

sproken heeft.

12. Alleenlijk, de HEERE geve u kloek-
heid en verstand, en geve u bevel over
Israel, en dat om te onderhouden de
wet des HEEREN uws Gods.

13. Dan zult gij voorspoedig zijn, als

gij waarnemen zult te doen de inzet-

tingen en de rechten, die de HEERE
aan Mozes geboden heeft over Israel.

«Wees sterk en heb goeden moed, vrees
niet en wees niet verslagen.

a Deut. 31 : 7, 8. Joz. 1 : 7.

14. Zie daar, ik heb in mijne ver-

drukking voor het huis des HEEREN
bereid honderd duizend talenten gouds,
en duizend maal duizend talenten zilvers;

en des kopers en des ijzers isgeen gewicht,
want het is erin menigte; ik heb ook hout
en steenen bereid; doe gij er nog meer bij.

15. Ook zijn erbij u in menigte, die

het werk kunnen doen, houwers, en
werkmeesters in steen en hout, en al-

lerlei wijze lieden in allerlei werk.
16. Des gouds, des zilvers, en des

kopers, en des ijzers is geen getal. Maak
u op en doe het, en de HEERE zal

met u zijn.

17. Ook gebood David aan alle vor-

sten van Israël, dat zij zijnen zoon
Salomo helpen zouden, [zeggende] :

18. Is niet de HEERE uw God met
ulieden, en heeft u ruste gegeven ron-
dom henen ? Want Hij heeft de inwo-
ners des lands in mijne hand gegeven,
en dit land is onderworpen geworden
voor het aangezichte des HEEREN, en
voor het aangezichte zijns volks.

19. Zoo begeeft dan nu uw hart
en uwe ziel, om te zoeken den HEERE
uwen God, en maakt u op en bouwt
het heiligdom Gods des HEEREN ; dat
men de Arke des verbonds des HEE-
REN en de heilige vaten Gods in dit

huis brenge, dat den naam des HEE-
REN zal gebouwd worden.

HET XXIII KAPITTEL.

loen nu David oud was en zat van
dagen, maakte hij zijnen zoon Salomo
tot koning over Israël.

2. En hij vergaderderde alle de vor-
sten van Israël, ook de priesters en de
Levieten.

3. En de Levieten werden geteld,

van dertig jaar af en daarboven ; en
hun getal was, naar hunne hoofden,
aan mannen, acht en dertig duizend.

4. Uit deze waren er vier en twintig
duizend, om het werk van het Huis
des HEEREN aan te drijven ; en zes
duizend ambtlieden en rechters

;

5. En vierduizend portiers ; en vier

duizend lofzangers des HEEREN, met
instrumenten, die ik gemaakt heb,
[zeide David], om lof te zingen.

6. En David verdeelde ze in verdee-
lingen, naar de kinderen van Levi,
Gérson, Kéhath, en Merari.

7. Uit de Gérsonieten waren : Ladan
en Simeï.

8. De kinderen van Ladan waren
[deze] : Jehiël, het hoofd, en Zétham,
en Jóël

; drie.

9. De kinderen van Simeï waren :
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Selómith, en Haziel, en Haran ;
drie.

Deze waren de hoofden der vaderen

van Ladan.
10. De kinderen van Sïmeï nu waren :

Jahath, Zïna, en Jéüs, en Berïa. Deze

waren de kinderen van Sïmeï ;
vier.

11. En Jaliath was het hoofd, en Zïza

de tweede ; maar Jéüs en Berïa had-

den niet vele kinderen; daarom waren
zij in het vaderlijke huis maar van
ééne telling.

12. De kinderen van Kéhath waren:
A'mram, Jïzhar, Hebron en U'zziël; vier.

13. «De kinderen van A'mram waren:
Allron en Mozes. ^Aaron nu werd af-

gezonderd, dat hij heiligde de allerhei-

ligste dingen, hij en zijne zonen, tot in

eeuwigheid, om te rooken voor het

aangezichte des HEEREN, om Hem te

dienen, en om in zijnen naam tot in

eeuwigheid te zegenen.
a Ex. Q:l0.h Ex. 28: 1, enz. Hebr. 5: 4.

14. Aangaande nu Mozes, den man
Gods : zijne kinderen werden genoemd
onder den stam van Levi.

15. «De kinderen van Mozes waren :

Gérsom en Elië'zer. « Ex. 2 : 22; is : 3.

16. Van de kinderen van Gérsom
was Sébuël het hoofd.

17. De kinderen van Elië'zer nu wa-
ren [deze] : Rehabja het hoofd ; en Elië'-

zer had geene andere kinderen ; maar
de kinderen van Rehabja vermeerder-
den ten hoogste.

18. Van de kinderen van .Jïzhar was
Selómith het hoofd.

19. Aangaande de kinderen van He-
bron : Jerïa was het hoofd, Amarjade
tweede, Jahaziël de derde, en Jekamam
de vierde.

20. Aangaande de kinderen van U'z-

ziël : Mïcha was het hoofd, en Jissïa de
tweede.

21. De kinderen van Merari waren :

Mahéli en Müsi. De kinderen van Mahéli
waren : Eleazar en Kis.

22. En Eleazar stierf, en hij had geene
zonen, maar dochters ; en de kinderen
van Kis, hare broeders, namen ze.

23. De kinderen van Müsi waren :

Mahéli, en E'der, en Jéremoth ; drie.

24. Dit zijn de kinderen Levi's, naar
het huis hunner vaderen, de hoofden
der vaderen, naar hunne gerekenden
in het getal der namen naar hunne
hoofden, doende het werk van den

dienst van het Huis des HEEREN, van
twintig jaar oud en daarboven.

25. Want David had gezegd : De
HEERE de God Israels heeft zijn volk
rust gegeven, en Hij zal te Jeruzalem
wonen tot in eeuwigheid.

2ü. En ook aangaande de Levieten :

dat zij den Tabernakel, noch eenig van
zijn gereedschap, tot zijnen dienst [be-

hoorende], niet [meer] zouden dragen,
27. Want naar de laatste woorden

van David werden de kinderen Levi's

geteld, van twintig jaar oud en daar-
boven

;

28. Omdat hunne standplaats was
aan de hand der zonen Aiirons in den
dienst van het Huis des HEEREN, over
de voorhoven, en over de kameren, en
over de reiniging van alle heilige din-

gen, en het werk van den dienst van
het Huis Gods

;

29. Te weten tot het brood der toe-

richting, en tot de meelbloem ten spijs-

ofïer, en tot ongezuurde vladen, en tot

de pannen, en tot het gerooste, en tot

alle mate en afmeting;
80. En om alle morgen te staan, om

den HEERE te loven en te prijzen ; en
van gelijken des avonds;

31. En tot al het offeren der brandoffe-

ren des HEEREN, op de Sabbathen, op
de nieuwe maanden, en op de gezette

hoogtijden in getal, naar de wijze onder
hen, bestendiglijk voor het aangezichte
des HEEREN

;

:32. En dat zij de wacht van de Tente
der samenkomst zouden waarnemen,
en de wacht des heiligdoms, en de wacht
der zonen Aiirons, hunne broederen, in

den dienst van het Huis des HEEREN.

HET XXIV KAPITTEL.

Aangaande «nu de kinderen Aiirons,

[dit] waren hunne verdeelingen: De zo-

nen van Aaron waren : Nadab en Abïhu,
Eleazar en I'thamar. " i^ev. 10.

2. Maar «Nadab stierf, en Abïhu, voor

het aangezicht huns vaders, en zij had-

den geene kinderen. En Eleazar en
I'thamar bedienden het priesterambt.

a Lev. 10: 2. Num. 3: 4; 26: 61.

3. David nu verdeelde ze, en Zadok
uit de kinderen Eleazars, en Ahiméloch
uit de kinderen Lthamars, naar hun
ambt in hunnen dienst.
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4. En van de kinderen Eleazars wer-
den meer gevonden tot hoofden der
mannen, dan van de kinderen I'tha-

mars, als zij ze afdeelden : van de kin-

deren Eleazars waren zestien hoofden
der vaderlijke huizen, maar van de
kinderen I'thamars, naar hunne vader-

lijke huizen, acht.

5. En zij deelden ze door loten af,

deze met gene; want de oversten des

heiligdoms en de oversten Gods waren
uit de kinderen Eleazars en van de

kinderen I'thamars.

6. En Semaja, de zoon van Nethii-

neël, de schrijver uit de Levieten, schreef

ze op, voor het aangezicht van den
koning, en van de vorsten, en van den
priester Zadok, en van Ahimélech, den
zoon van A'bjathar, en van de hoofden
der vaderen onder de priesters en on-

der de Levieten. Één vaderlijk huis

werd genomen voor Eleazar, en van
gelijken werd genomen voor I'thamar.

7. Het eerste lot nu ging uit voor
Jójarib; het tweede voor Jedaja;

8. Het derde voorHarim; het vierde

voor Seórim
;

9. Het vijfde voor Malchij a ; het zesde

voor Mijamin;

10. Het zevende voor Hakkoz; het

achtste voor Abija;

11. Het negende voor Jésua; het

tiende voor Sechanja;

12. Het elfde voor Eljasib; het twaalf-

de voor Jakim;

13. Het dertiende voor Hüppa; het

veertiende voor Jesébeab;

14. Het vijftiende voor Bilga; het

zestiende voor I'mmer;
15. Het zeventiende voor Hézir; het

achttiende voor Happi'zzes;

16. Het negentiende voor Petahja;

het twintigste voor Jehézkel;

17. Het een en twintigste voor Jachin
;

het twee en twintigste voor Gamul;
18. Het drie en twintigste voor De-

laja; het vier en twintigste voor Maa'zja.

19. Het ambt van deze in hunnen
dienst was, te gaan in het Huis des

HEEREN, naar hunne ordening door
de hand van Aaron, hunnen vader,

gelijk als hem de HEERE de God Is-

raels geboden had.

20. Van de overige kinderen Levi's

nu, was van de kinderen A'mranis

Sübaöl; van de kinderen van Sübaël
was Jechdéja.

21, Aangaande Rehabja: van de kin-

deren van Rehabja was Jissija het
hoofd.

22, Van de Jizharieten was Selómoth
;

van de kinderen van Selómoth was
Jahath.

23, En van de kinderen van [Hebron]
was Jerija [de eerste], Amarja de tweede,
Jahaziël de derde, Jektimam de vierde,

24, [Van] de kinderen van U'zziël
was Micha ; van de kinderen van Micha
was Samir;

25, De broeder van Micha was Jissija
;

van de kinderen van Jissija was Ze-

charja,

26, De kinderen van Merari waren:
Mahéli en Müsi. De kinderen van Ja-

iizia waren: Béno,
27, De kinderen Merari's van Jaazïa

waren: Béno, en Sóham, en Zaccur,
en Hibri,

28, Van Mahéli was Eleazar; en die

had geene kinderen.
29, Aangaande Kis : de kinderen van

Kis waren : Jerahmeël,
30, En de kinderen van Müsi waren .

Mahéli, en E'der, en Jérimoth. Deze zijn

de kinderen der Levieten naar hunne
vaderlijke huizen,

31, En zij wierpen ook loten, nevens
hunne broederen, de zonen Aarons,
voor het aangezicht van den koning
David, en van Zadok, en van Ahimé-
lech, en van de hoofden der vaderen
onder de priesteren en onder de Levie-

ten ; het hoofd der vaderen tegen zijnen

kleinsten broeder.

HET XXV KAPITTEL,

EIjn David, mitsgaders de oversten des

heirs scheidde af tot den dienst, van
de kinderen van A'saph, en van Héman,
en van Jedüthun, die met harpen, met
luiten en met cimbalen profeteeren

zouden; en die onder hen geteld wer-
den, waren mannen, bekwaam tot het
werk van hunnen dienst.

2, Van de kinderen van A'saph wa-
ren : Zaccur, .en Jozef, en Nethanja, en
Asaréla, kinderen van A'saph; aan de
hand van A'saph, die aan des konings
handen profeteerde.

3. Aangaande Jedüthun: de kinderen

16"
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van Jedüthun waren: Gedalja, en Zéri,

en Jesaja, Hasabja en Matthithja; zes;

aan de handen van hunnen vader Je-

düthun, op harpen profeteerende met
den HEERE te danken en te loven.

4. Aangaande Héman : de kinderen

van Héman waren: Bukkïja, Matthanja,

U'zziel, Sébuël, en Jérimoth, Hananja,
Hanani, Ehatha, Giddalthi, en Romam-
thi-E'zer, Josbekasa, Mallóthi, Hóthir,

Mahazioth.
5. Deze allen waren kinderen van

Héman, den ziener des konings, in de

woorden Gods, om den hoorn te ver-

heffen; want God had Héman veertien

zonen gegeven, en drie dochters.

6. Deze waren altemaal aan de han-

den huns vaders [gesteld] tot het gezang
van het Huis des HEEREN, op cim-

balen, luiten en harpen, tot den dienst

van het Huis Gods, aan de handen van
den koning, vanA'saph, van Jedüthun,

en van Héman.
7. En hun getal met hunne broede-

ren, die geleerd waren in het gezang
des HEEREN, alle meesters, was twee
honderd acht en tachtig.

8. En zij wierpen de loten over de

wacht, tegen malkanderen, zoo de kleine,

als de groote, de meester met den leerling.

9. Het eerste lot nu ging uit voor
A'saph, [namelijk] voor Jozef. Het twee-

de voor Gedalja; hij en zijne broede-

ren, en zijne zonen, waren twaalf.

10. Het derde voor Zaccur, zijne zo-

nen en zijne broederen; twaalf.

11. Het vierde voor Jizri, zijne zonen
en zijne broederen; twaalf.

12. Het vijfde voor Nethanja, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.

13. Het zesde voor Bukkija, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.

14. Het zevende voor Jesaréla, zyne
zonen en zijne broederen; twaalf.

15. Het achtste voor Jesaja, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.

16. Het negende voor Matthanja, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.

17. Het tiende voor Simeï, zijne zo-

nen en zijne broederen; twaalf.

18. Het elfde voor Azareël, zijne zo-

nen en zijne broederen; twaalf.

19. Het twaalfde voor Hasabja, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.

20. Het dertiende voor Sübaël, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.

21. Het veertiende voor Matthithja,
zijne zonen en zijne broederen; twaalf.

22. Het vijftiende voor Jéremoth, zijne
zonen en zijne broederen; twaalf.

23. Het zestiende voor Hananja, zijne

zonen en zijne broederen ; twaalf.
24. Het zeventiende voor Josbekasa,

zijne zonen en zijne broederen; twaalf.

25. Het achttiende voor Hanani, zijne

zonen en zijne broederen; twaalf.
26. Het negentiende voor Mallóthi,

zijne zonen en zijne broederen ; twaalf.

27. Het twintigste voor Elijiitha, zijne

zonen en zyne broederen; twaalf.

28. Het een en twintigste voor Hó-
thir, zijne zonen en zijne broederen;
twaalf.

29. Het twee en twintigste voor Gid-

dalthi, zijne zonen en zijne broederen;
twaalf.

30. Het drie en twintigste voor Ma-
hazioth, zijne zonen en zijne broederen

;

twaalf.

31. Het vier en twintigste voor Ro-

mamthi-E'zer, zijne zonen en zijne broe-

deren; twaalf.

HET XXVI KAPITTEL.

Aangaande de verdeelingen der por-

tiers: van deKórahieten wasMeselémja,
de zoon van Kóre, van de kinderen
van A'saph,

2, Meselémja nu had kinderen : Ze-

charja was de eerstgeborene, Jedïaël

de tweede, Zebadja de derde, Jathniel

de vierde,

3: E'lam de vijfde, Jóhanan de zesde,

Eljeoë'nai de zevende,

4, O'bed-E'dom had ook kinderen:

Semaja was de eerstgeborene, Józabad
de tweede, Jóah de derde, en Sachai

de vierde, en Nethaneël de vijfde,

5, A'mmiël de zesde, I'ssaschar de

zevende, Peü'llethai de achtste; want
God had hem gezegend,

6, Ook werden zijnen zoon Semaja
kinderen geboren, heerschende over het

huis huns vaders, want zij waren kloeke

lielden.

7, De kinderen van Semaja waren:
O'thni, en Réphaël, en O'bed, [en] E'l-

zabad, zijne broeders, kloeke lieden;

Elihu, en Semachja,
8, Deze allen waren uit de kinderen

van O'bed-E'dom; zij, en hunne kinde



1 KRONIEKEN XXVI, XXVII. 491

ren, en hunne broeders; kloeke man-
nen in kracht tot den dienst ; er waren
er twee en zestig van O' bed-E'dom.

9. Meselémja nu had kinderen en broe-

ders, kloeke lieden, achttien.

10. En Hósa, uit de kinderen van
Men'vri, had zonen : Simri was het hoofd
(alhoewel hij de eerstgeborene niet was,
nochtans stelde hem zijn vader tot een
hoofd)

,

11. Hilkia was de tweede, Tebalja de

derde, Zecharja de vierde; alle de kin-

deren en broederen van Hósa waren
dertien,

12. Uit deze waren de verdeelingen
der portiers onder de hoofden der man-
nen, tot de wachten tegen hunne broe-

deren, om te dienen in het Huis des

HEEREN.
13. En zij wierpen de loten, zoo de

,' kleine als de groote, naar hunne vader-

I,
lijke huizen, voor elke poort.

i 14. Het lot nu tegen het oosten viel

op Selémja; maar voor zijnen zoon Ze-

charja, die een verstandig raadsman
was, wierp men de loten, en zijn lot is

uitgekomen tegen het noorden;
15. O'bed-E'dom tegen het zuiden; en

voor zijne kinderen het huis der schat-

kameren
;

10, Süppim en Hósa tegen het westen,
met de poort Schallécheth, bij den op-

gaanden hoogen weg, wacht tegenover
wacht.

17. Tegen het oosten waren zes Le-
vieten; tegen het noorden des daags
vier; tegen het zuiden des daags vier;

maar bij de schatkameren twee [en]

' twee;
^ 18. Aan Parbar tegen het westen wa-
ren er vier bij den hoogen weg; twee
bij Parbar.

19. Dit zijn de verdeelingen der por-

tiers van de kinderen der Kórahieten,
en der kinderen van Merari.

20. Ook was, van de Levieten, Ahija
over de schatten van het Huis Gods, en
over de schatten der geheihgde dingen.

21. Van de kinderen van Ladan, kin-

deren van den Gérsoniet Ladan: van
Ladan, den Gérsoniet, waren hoofden
der vaderen: Jehië'li.

22. De kinderen van Jehië'li waren:
Zétham, en Jóël, zijn broeder; [deze]

waren over de schatten van het Huis
des HEEREN.

2:3. Voor de A'mramieten, van de Ji'z-

harieten, van de Hébronieten, van de
ü'zziëlieten:

24. En Sébuël, de zoon van Gérsom,
den zoon van Mozes, was overste over
de schatten.

25. Maar zijne broeders, van Elië'zer,

waren [deze] : Rehabja was zijn zoon,
en Jesaja zijn zoon, en Jóram zijn zoon,
en Zichri zijn zoon, en Selómith zijn

zoon.

26. Deze Selómith en zijne broeders
waren over alle de schatten der heilige

dingen, die. de koning David geheiligd
had, mitsgaders de hoofden der vaderen,
de oversten over duizenden en honder-
den, en de oversten des heirs.

27. Van de krijgen en van den buit
hadden zij het geheiligd, om het Huis
des HEEREN te onderhouden.

28. Ook alles, wat Samuel, de ziener,

geheiligd had, en Saul, de zoon van
Kis, en A'bner, de zoon van Ner, en
Jóab, de zoon van Zerüja; al wat[Jemaw(Z]
geheiligd had, was onder de hand van
Selómith en zijne broederen.

29. Van de Jizharieten waren Che-
nanja en zijne zonen tot het buitenwerk
in Israël, tot ambtlieden en tot rech-

ters.

30. Van de Hébronieten was Hasabja,
en zijne broeders, kloeke mannen, dui-

zend en zeven honderd, over de ambten
van Israël op deze zijde van den Jor-

daan tegen het westen, over al het
jwerk des HEEREN, en tot den dienst
des konings.

31. Van de Hébronieten was Jerïja

het hoofd, van de Hébronieten zijner

geslachten onder de vaderen. In het
veertigste jaar des koninkrijks van Da-
vid zijn er gezocht en onder hen gevon-
den kloeke helden te Jaë'zer in Gile-

ad.

32. En zijne broeders waren kloeke
lieden, twee duizend en zeven honderd
hoofden der vaderen ; en de koning Da-
vid stelde ze over de Rubenieton, en
Gadieten, en den halven stam derMa-
nassieten, tot alle zaken Gods en de
zaken des konings.

HET XXVII KAPITTEL.

Jjit nu zijn de kinderen Israels naar
hun getal, de hoofden der vaderen, en
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de oversten der duizenden en der hon-

derden, met hunne ambtlieden, den ko-

ning dienende in alle zaken der ver-

deelingen, aangaande en afgaande van
maand tot maand in alJe de maanden
des jaars; elke verdeeling was vier en
twintig duizend.

2. Over de eerste verdeeling in de

eerste maand was Jasóbham, de zoon
van Zabdiël; en in zijne verdeeling wa-
ren er vier en twintig duizend.

3. Hij was uit de kinderen van Pérez,

het hoofd van alle de oversten der hei-

ren in de eerste maand.
4. En over de verdeehng in de tweede

maand was Dódai, de A'hohiet, en [over]

zijne verdeeling was Mikloth ook voor-

ganger; in zijne verdeeling waren er

ook vier en twintig duizend.

5. De derde overste des heirs, in de

derde maand, wasBenaja, de zoon van
Jójada, den opperambtman; die was het

hoofd ; in zijne verdeeling waren er ook
vier en twintig duizend.

6. Deze Benaja was een held van de

dertig en over de dertig; en [orer] zijne

verdeeling was Ammizabad, zijn zoon.

7. De vierde, van de vierde maand,
was A'sahel, de broeder van Jóab, en
na hem Zebadja, zijn zoon; in zijne

verdeeling waren er ook vier en twintig

duizend.
8. De vijfde, in de vijfde maand, was

Siimhuth, de Jizrahiet, de overste; in

zijne verdeeling waren er ook vier en
twintig duizend.

9. De zesde, in de zesde maand, was
Ira, de zoon van I'kkes, de Thékoiet;
in zijne verdeeling waren er ook vier

en twintig duizend.

10. De zevende, in de zevende maand.
was Hélez, de Péloniet, uit de kinde-

ren Ephraïms; in zijne verdeeling waren
er ook vier en twintig duizend.

11. De achtste, in de achtste maand,
was Sibbechai, de Hüsathiet, van de
Zérahieten ; in zijne verdeeling waren
er ook vier en twintig duizend.

12. De negende, in de negende maand,
was Abië'zer, de A'nnethothiet, van de
Benjaminieten; in zijne verdeeling wa-
ren er ook vier en twintig duizend.

13. De tiende, in de tiende maand,
was Maharai, de Nétophathiet, van de
Zérahieten; in zijne verdeeling waren
er ook vier en twintig duizend.

14. De elfde in de elfde maand, was
Benaja, de Pirhathoniet, van de kinde-
ren Ephraïms; in zijne verdeeling waren
er ook vier en twintig duizend.

15. De twaalfde, in de twaalfde maand,
was Héldai. de Nétophathiet, vanO'th-
niël; in zijne verdeeling waren er ook
vier en twintig duizend.

16. Doch over de stammen Israels

waren [deze]: Over de Rubenieten was
Eliëzer, de zoon van Zichri, voorgan-
ger; over de Simeonieten was Sephatja,
de zoon van Maacha;

17. Over de Levieten was Hasabja,
de zoon van Kérauel, over de Aaronie-
ten was Zadok;

18. Over Juda was E'hhu, uit de broe-

deren van David ; over Issaschar was
O.'mri, de zoon van Michael;

19. Over Zebulon was rsmaja,dezoon
van Obadja; over Naphthali was Jéri-

moth, de zoon van A'zriël;

20. Over de kinderen Ephraïms was
Hoséa, de zoon van Azazja; over den
halven stam van Manasse was Jóël, de
zoon van Pedaja;

21. Over half Manasse in Gilead was
I'ddo, de zoon van Zecharja; over Ben-
jamin was Jaa'siël, de zoon van A'b-

ner ;

22. Over Dan was A'zarel, de zoon
van Jeróham. Deze waren de oversten
der stammen Israels.

23. Maar David nam het getal van
die niet op, die twintig jaar oud en
daar beneden waren ; omdat de HEERE
gezegd had, dat Hij Israël vermenigvul-
digen zoude als de sterren des he-

mels.

24. Jóab, de zoon van Zerüja, had
begonnen te tellen, maar hij voleindde

het met, omdat er deshalve een groote

toorn over Israël gekomen was; daar-

om is het getal niet opgebracht in de
rekening der Kronieken van den koning
David.

25. En over de schatten des konings
was Azmaveth, de zoon van Adïel ; en
over de schatten op het land, in de

steden, en in de dorpen, en in de torens,

was Jonathan, de zoon van Uzzïa.

26. En over die, die het akkerwerk
deden, in den landbouw, was E'zri, de

zoon van Chélub.
27. En over de wijngaarden was Si-

meï, de Ramathiet; maar overhetgene-
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tlat Vcan de wijnstokken kwam tot de
schatten des wijns, was Zabdi, de Sïph-

miet.

28. En over de olijfgaarden en de
wilde vijgeboomen, die in de laagte

waren, was Baal-Hanan, de Géderiet;

maar Jóas was over de schatten der

olie.

29. En over de runderen, die in Saron
weidden, was Si'trai, deSaroniet; maar
over de runderen in de laagten was
Saphat, de zoon van A'dlai.

30. En over de kemelen was O'bil, de

I'smaëliet; en over de ezelinnen was
Jéchdeja, de Méronothiet.

31. En over het kleine vee was Jaziz,

de Hageriet. Alle deze waren oversten
over de have, die de koning David
had.

32. En Jonathan, Davids oom, was
raadsman, een verstandig man, hij was
ook schrijver. Jéhiël nu, de zoon van
Hachmóni, was bij de zonen des ko-

nings.

33. En Achitóphel was raadsman des

konings ; en Hüsai, de A'rchiet, was des

konings vriend.

34. En na Achitóphel was .Jójada, de

zoon van Benaja, en A'bjathar; maar
Jóab was des konings krijgsoverste.

HET XXVIII KAPITTEL.

Toen vergaderde David te Jeruzalem
alle oversten van Israël, de oversten
der stammen, en de oversten der ver-

deelingen, den koning dienende, en de
oversten der duizenden, en de oversten
der honderden, en de oversten van alle

have en vee des konings en zijner {zo-

nen, met de kamerlingen, en de helden,

ja allen kloeken held.

2. En de koning David stond op zijne

voeten, en hij zeide. Hoort mij, mijne
broeders, en mijn volk. Ik had in mijn
hart een huis der ruste voor de Arke
des verbonds des HEEREN te bouwen,
en voor de voetbank der voeten onzes
Gods, en ik heb gereedschap gemaakt
om te bouwen.

3. «Maar God heeft tot mij gezegd:
Gij zult mijnen naam geen huis bou-
wen, want gij zijt een krijgsman, en
gij hebt veel bloeds vergoten.

a 2 Sam. 7. 5. I Kon. 5: 3. 1 Kron. 22: 8.

4. Nu heeft mij de HEERE de God

Israels verkoren uit mijns vaders gan-
sche huis, dat ik tot koning over Israël

wezen zoude in eeuwigheid; want Hij
heeft Juda tot eenen voorganger ver-

koren, en mijns vaders huis in het huis
van Juda; en onder de zonen mijns
vaders heeft Hij een welgevallen aan
mij gehad, «dat Hij mij ten koning
maakte over gansch Israël.

a 1 Sam. 16: 12.

5. En uit alle mijne zonen (want de
HEERE heeft mij vele zonen gegeven)
zoo heeft Hij mijnen zoon Salomo ver-

koren, dat hij zitten zoude op den stoel

des koninkrijks des HEEREN over Is-

raël.

6. En «Hij heeft tot mij gezegd : Uw
zoon Salomo, die zal mijn huis en mijne
voorhoven bouwen; want Ik heb hem
Mij uitverkoren tot eenen zoon, en ^Ik
zal hem tot eenen Vader zijn.

a 2 Sam. 7: 13. 2 Kron. 1 : 9. & 2 Sam. 7: 14.

7. En Ik zal zijn koninkrijk bevesti-

gen tot in eeuwigheid ; indien hij sterk

wezen zal, om mijne geboden en mijne
rechten te doen, gelijk te dezen dage.

8. Nu dan, voor de oogen van het
gansche Israël, de gemeente des HEE-
REN, en voor de ooren onzes Gods,
houdt en zoekt alle de geboden des
HEEREN uws Gods; opdat gijlieden dit

goede land erfelijk bezit, en uwen kin-

deren na u tot in eeuwigheid doet er-

ven.

9. En gij, mijn zoon Salomo, ken den
God uws vaders, en dien Hem met een
volkomen harten met eene willige ziele;

want «de HEERE doorzoekt alle harten,

en Hij verstaat al het gedichtsel der
gedachten. Indien gij Hem zoekt. Hij

zal van u gevonden worden; maar in-

dien gij Hem verlaat, Hij zal u tot in

eeuwigheid verstoeten, o i Sam. i6: 7.

1 Kron. 29: 17. Ps. 7: 10,

Jer. 11: 20; 17 10; 20: 12. Openb. 2: 23.

10. Zie nu toe, want de HEERE heeft

u verkoren, dat gij een huis ten heilig-

dom bouwt; wees sterk en doe het.

11. En David gaf zijnen zoon Salomo
een voorbeeld van het voorhuis, met
zijne behuizingen, en zijne schatkame-
ren, en zijne opperzalen, en zijne bin-

nenkameren, en van het huis des ver-

zoendeksels;
12. En een voorbeeld van alles, wat

bij hem door den Geest was, [7iamelijk]
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van de voorhoven van het Huis des

HEEREX, en van alle kameren rondom,

tot de schatten van het Huis Gods, en

tot de schatten der heilige dingen,

13. En van de verdeelingen der pries-

teren en der Levieten, en van alle werk
van den dienst van het Huis des HEE-
REN, en van alle vaten van den dienst

van het Huis des HEEREN.
14. Het goud [gaf hij] naar het goud-

gewicht, tot alle vaten van eiken dienst;

[ook zilver] tot alle zilveren vaten bij

gewicht, tot alle de vaten van eiken

dienst; •

15. En het gewicht tot de gouden
kandelaars, en hunne gouden lampen,
naar het gewicht van eiken kande-

laar en van zijne lampen; ook tot de

zilveren kandelaars, naar het gewicht
van eenen kandelaar en van zijne lam-

pen, naar den dienst van eiken kan-

delaar.

16. Ook \gaf Jivj] het goud naar het

gewicht tot de tafelen der toerichting,

tot elke tafel; en het zilver tot de zil-

veren tafelen;

17. En louter goud tot de krauwelen,
en tot de sprengbekkens, en tot de scho-

telen, en tot gouden bekers, het ge-

wicht tot eiken beker; desgelijks tot

zilveren bekers, tot eiken beker het

gewicht;
18. En tot het reukaltaar gelouterd

goud in gewicht ; en goud tot het voor-

beeld des wagens, [te weten] der Cheru-

bim, die [de vleugels] zouden uitbreiden,

en de Arke des verbonds des HEEREN
overdekken.

19. Dit alles heeft men mij, [zeide

David], bij geschrifte te verstaan gege-

ven van de hand des HEEREN, [te weten]

alle de werken dezes voorbeelds.

20. En David zeide tot zijnen zoon
Salomo: «Wees sterk en heb goeden
moed en doe het, vrees niet en wees
niet verslagen; want de HEERE God,
mijn God, zal met u zijn; Hij zal u niet

begeven en Hij zal u niet verlaten, tot-

dat gij al het werk tot den dienst van
het Huis des HEEREN zult volbracht
hebben. a Deut. 31: 7, 8. Joz. 1: 7.

21. En zie, daar zijn de verdeelingen
der priesteren en der Levieten, tot allen

dienst van het Huis Gods; en bij u zijn

tot alle werk allerlei vrijwilligen, met
"Wijsheid tot allen dienst; ook de vor-

sten, en het gansche volk, [bereid] tot

alle uwe bevelen.

HET XXIX KAPITTEL.

V<oorts zeide de koning David tot de
gansche gemeente: God heeft mijnen
zoon Salomo alleen verkoren, eenen
jongeling en teeder; dit werk daaren-
tegen is groot, want het is geen paleis

voor eenen mensch, maar voor God
den HEERE.

2. Ik nu heb uit al mijne kracht be-

reid, tot het Huis mijns Gods, goud tot

gouden, en zilver tot zilveren, en koper
tot koperen, ijzer tot ijzeren, en hout
tot houten [tverken]; Sardónixsteenen
en vullende [steenen], versiersteenen en
borduursel, en allerlei kostelijke stee-

nen, en marmersteenen in menigte.

3. En daartoe, uit mijn welgevallen
tot het Huis mijns Gods, geef ik het
bijzonder goud en zilver, dat ik heb, tot

het Huis mijns Gods daarenboven, be-

halve al wat ik ten huize des heilig-

doms bereid heb:
4. Drie duizend talenten gouds, van

het goud van O'phir, en zeven duizend
talenten gelouterd zilver, om de wanden
der huizen te overtrekken;

5. Goud tot de gouden, en zilver tot

de zilveren [vate^i], en tot alle werk,
door de hand der werkmeesteren [te

maken]. En wie er is willig, heden zijne

hand den HEERE te vullen?

6. Toen gaven vrijwillig de oversten

der vaderen, en de oversten der stam-

men Israels, en de oversten der duizen-

den en der honderden, en de oversten

van het werk des konings;

7. En zij gaven, tot den dienst van
het Huis Gods, vijf duizend talenten

gouds, en tien duizend drachmen, en
tien duizend talenten zilvers, en acht-

tien duizend talenten kopers, en hon-

derd duizend talenten ijzers.

8. En bij wien steenen gevonden wer-

den, die gaven zij in den schat van het

Huis des HEEREN, onder de hand van
Jéhiël, den Gérsoniet.

9. En het volk was verblijd over hun
vrijwillig geven, want zy gaven met
een volkomen hart den HEERE vrij-

willig; en de koning David verblijdde

zich ook met groote blijdschap.

10. Daarom loofde David den HEERG
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voor de oogen der gansche gemeente;
en David zeide: Geloofd zijt Gij, HEE-
RE, God van onzen vader Israël, van
eeuwigheid tot in eeuwigheid.

11. «Uwe, o HEERE, is de grootheid,

en de macht, en de heerlijkheid, en de
overwinning, en de majesteit; want
alles, wat in den hemel en op de aarde
is, [is uive]; uwe, o HEERE, is het ko-

ninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot

een Hoofd boven alles, a Matth. 6* 13.

1 Tim. 1: 17. Openb. 5: 13.

12. En rijkdom en eere zynvooruw
aangezichte, en Gij heerscht over alles,

en in uwe hand is kracht en macht;
ook staat het in uwe hand alles groot

te maken en sterk te maken.
13. Nu dan, onze God, wij danken U

en loven den naam uwer heerlijkheid.

14. Want wie ben ik, en wat is mijn
volk, dat wij de macht zouden verkre-

gen hebben, om vrijwillig te geven als

dit is? Want het is alles van U, en wij

geven het U uit uwe hand.
15. Want wij zijn vreemdelingen en

bijwoners voor uw aangezichte, gelijk

alle onze vaders; onze dagen op aarde
zijn «als eene schaduw, en er is geene
verwachting. a Ps. 90: 9; 102 : 12.

16. HEERE onze God, alle deze menig-
te, die wij bereid hebben, om U een huis
te bouwen, den name uwer heiligheid,

dat is van uwe hand, en het is alles uwe.
17. En ik weet, mijn God, dat Gij

«het hart proeft, en dat Gij een welge-
vallen hebt aan oprechtigheden. Ik heb
in oprechtigheid mijns harten alle deze
dingen vrijwillig gegeven, en ik heb nu
met vreugde uw volk, dat hier gevon-
den wordt, gezien, dat het zich jegens
U vrij willig gedragen heeft, a 1 Kron. 28: 9.

18. O HEERE, Gij God onzer vade-
ren Abraham, Izak en Israël, bewaar
dit in der eeuwigheid in den zin der
gedachten des harten uws volks, en richt

hun harte tot U.
19. En geef mijnen zoon Salomo een

volkomen hart, om te houden uwe ge-

boden, uwe getuigenissen en uwe in-

zettingen; en om alles te doen, en om
dit paleis te bouwen, hetwelk ik voor-
bereid heb.

20. Daarna zeide David tot de gan-
sche gemeente: Looft nu den HEERE

uwen God ! Toen loofde de gansche ge-

meente den HEERE den God hunner
vaderen; en zij neigden het hoofd, en
zij bogen zich neder voor den HEERE,
en voor den koning.

21. En zij offerden den HEERE slacht-

offeren; ook offerden zij den HEERE
brandofferen, des anderen morgens van
dien dag: duizend varren, duizend ram-
men, duizend lammeren, met hunne
drankofferen; en slachtofferen in me-
nigte, voor gansch Israël.

22. En zij aten en dronken deszelven
daags voor het aangezichte des HEE-
REN met groote vreugde. En zij maak-
ten Salomo, den zoon van David, ten
anderen male koning, en zij zalfden
[hem] den HEERE, tot voorganger, en
Zadok tot priester.

23. Alzoo zat Salomo op den troon
des HEEREN, als koning in zijns va-

ders Davids plaats, en hij was voorspoe-
dig ; en gansch Israël hoorde naar hem.

24. En alle de vorsten en helden, ja

ook alle de zonen van den koning Da-
vid, gaven de hand, dat zij onder den
koning Salomo zijn zouden.

25. En de HEÈRE maakte Salomo
groot ten hoogste voor de oogen van
gansch Israël, en Hij gaf aan hem eene
koninklijke majesteit, hoedanige aan
geenen koning van Israël vóór hem ge-

weest is.

26. Zoo heeft dan David, de zoon van
I'saï, geregeerd over gansch Israël.

27. De dagen nu, die hij geregeerd
heeft over Israël, zijn «veertig jaar; te

''Hebron regeerde hij zeven jaren, en
te Jeruzalem regeerde hij drie en der-

tig, a 1 Kon. 2: 11. & 2 Sam. 5: 5.

28. En hij stierf in goeden ouderdom,
zat van dagen, rijkdom en eere; en zijn

zoon Salomo regeerde in zijne plaats.

29. De geschiedenissen nu van den
koning David, de eerste en de laatste,

zie, die zijn geschreven in de geschie-

denissen van Samuel, den ziener, en in

de geschiedenissen van den profeet

Nathan, en in de geschiedenissen van
Gad, den ziener;

30. Met al zijn koninkrijk, en zijne

macht, en de tijden, die over hem ver-

Ipopen zijn, en over Israël, en over alle

de koninkrijken der landen.
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HET I KAPITTEL.

Cjii Salomo, de zoon van David, «werd
versterkt in zijn koninkrijk; want de

HEERE zijn God was met liem, en
maakte hem ten hoogste groot.

a 1 Kon. 2: 46.

2. En Salomo sprak tot het gansche
Israël, tot de oversten der duizenden en

der honderden, en tot de rechters, en

tot alle vorsten in gansch Israël, de

hoofden der vaderen
;

3. En zij «gingen henen, Salomo, en
de gansche gemeente met hem,' naar
de hoogte, die te Gibeon was; ^want
daar was de Tente der samenkomst
Gods, die Mozes, de knecht des HEE-
ren. in de woestijn gemaakt had.

a 1 Kon. 3: 4. è 1 Kron. 16: 39; 21: 29.

4. (Maar de Arke Gods «had David
van Kirjath-Jéarim opgebracht, ter

plaatse , die David voor haar bereid

had ; want hij had voor haar eene ten-

te te Jeruzalem gespannen.)
« 2 Sam. 6: 2. 17. 1 Kron. 16: 1.

5. Ook was het koperen altaar, dat
«Bezaleël, de zoon van U'ri, den zoon
van Hur, gemaakt had, aldaar voor den
Tabernakel des HEEREN. Salomo nu
en de gemeente bezochten dat. a Ex. ss : i.

6. En Salomo offerde daar, voor het

aangezichte des HEEREN, op het kope-

ren altaar, dat aan de Tente der sa-

menkomst was; en hij offerde daarop
duizend brandofferen.

7. In dienzelven nacht verscheen God
aan Salomo; en Hij zeide tot hem: Be-

geer wat Ik u geven zal.

8. En Salomo zeide tot God : Gy hebt
aan mijnen vader David groote welda-

digheid gedaan; «en Gij hebt mij koninj;
gemaakt in zijne plaatse : a i Kron. 23: 5.

9. Nu, HEERE God, laat uw woord
waar worden, [gedaan] aan mijnen va-

der David; «want gij hebt mij koning
gemaakt over een volk, menigvuldig als

het stof der aarde. a i Kon. 3: 7.

10. «Geef mij nu wijsheid en weten-
schap, dat ik voor het aangezicht van
dit volk uitga en inga; want wie zou-

de dit uw groot volk [kunnen] rich-

ten? a 1 Kon. 3: 9, 11, 12.

11. Toen zeide God tot Salomo : Daar-
om, dat dit in uw harte geweest is, en

gii niet begeerd hebt rijkdom, goede-

ren, noch eere, noch de ziel uwer ha-

ters, noch ook vele dagen begeerd hebt;
maar wijsheid en wetenschap voor u
begeerd hebt, opdat gij mijn volk mocht
richten, waarover Ik u koning gemaakt
heb

;

12. De wijsheid en de wetenschap is

u gegeven. Daartoe zal Ik u rijkdom,

en goederen, en eere geven, dergelijke

«geene koningen, die vóór u geweest
zijn, gehad hebben, en na u zal derge-

lijke niet zijn. a l Kon. 3: 13.

1 Kron. 29: 25: 2 Kron. 9: 22.

13. Alzoo kwam Salomo te Jeruza-

lem, van de hoogte, die te Gibeon is,

.van voor de Tente der samenkomst;
en hij regeerde over Israël.

14. En Salomo «vergaderde wagenen
en ruiteren, zoodat hij duizend en vier

honderd wagenen, en twaalf duizend

ruiteren had; en hij leide ze in de wa-
gensteden, en bij den koning te Jeru-

zalem. « 1 Kon. 4: 26; 10: 26. 2 Kron. 9: 25.

15. En de koning maakte het zilver

en het goud in Jeruzalem te zijn, als

steenen, en de cederen maakte hij te
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zijn, als wilde vijgeboomen, die in de

laagten zijn, in menigte.

16. En «het uitbrengen der paarden
was hetgene Salomo uit Egypte had;
en aangaande het linnengaren, de koop-
lieden des konings namen het linnen-

garen voor den prijs.

a 1 Kon. 10: 28. 2 Kron. 9: 28.

17. En zij brachten op en roerden
eenen wagen uit van Egypte voor zes

honderd [Sikkelen] zilvers, en een paard
voor één honderd en vijftig; en alzoo

voerden zij [die] door hunne hand uit,

voor alle koningen der Héthieten, en
voor de koningen van Syrië.

HET II KAPITTEL.

Oalomo nu dacht voor den naam des
HEEREN een huis te bouwen, en een
huis voor zijn koninkrijk.

2. En Salomo telde zeventig duizend
lastdragende mannen, en tachtig dui-

zend mannen, die houwen zouden in

het gebergte; «mitsgaders drie duizend
en zes honderd opzieners over deze.

o 1 Kon. 5: 16.

3. En Salomo «zond tot Hüram, den
koning van Tjtus, zeggende: Gelijk als

gij met mijnen vader David gedaan
hebt, en hebt hem cederen gezonden
om voor hem een huis te bouwen, om
daarin te wonen, [zoo doe ook met mij],

a 1 Kon. 5: 2.

4. Zie, ik zal een huis voor den naam
des HEEREN mijns Gods bouwen, om
Hem te heiligen, om reukwerk der wel-
riekende specerijen voor zijn aange-
zichte aan te steken, en [voor] de toerich-

ting des bestendigen [broods], en [voo?^]

de «brand offeren des morgens en des
avonds, op de Sabbathen, en op de nieu-

we maanden, en op de gezette hoogtij-

den des HEEREN onzes Gods; hetwelk
voor eeuwig is in Israël.

a Num. 28: 9, 10, 11.

5. En het huis, dat ik zal bouwen,
zal groot zijn; want onze God is groo-
ter dan alle goden.

6. Doch wie zoude de kracht hebben,
om voor Hem een huis te bouwen,
«dewijl de hemelen, ja de hemel der
hemelen, Hem niet omvatten zouden?
En wie' ben ik, dat ik voor hem een
huis zoude bouwen, ten ware om reuk-

werk voor zijn aangezichte aan te ste-

ken? a 1 Kon. 8: 27. 2 Kron. 6: 18.
Job 11: 7, 8, 9. Jes. 66: 1. Jer. 23: 24.
Matth. 5: 34, 35. Hand. 7: 49; 17: 24.

7. Zoo zend mij nu eenen wijzen man,
om te werken in goud, en in zilver, en
in koper, en in ijzer, en in purper, en
karmozijn, en hemelsblauw, en die weet
graveerselen te graveeren, met de wij-
zen, die bij mij zijn in Juda en in Je-
ruzalem, die mijn vader David beschikt
heeft.

8. Zend mij ook cederen, dennen, en
Algümmimhout uit Libanon; want ik
weet, dat uwe knechten het hout van
Libanon weten te houwen ; en zie, mijne
knechten zullen met uwe knechten zijn;

9. En dat om mij hout in menigte te
bereiden; want het huis, dat ik zal
bouwen, zal groot en wonderlijk zijn.

10. En zie, ik zal uwen knechten,
den houwers, die het hout houwen, twin-
tig duizend Cor uitgeslagen tarwe, en
twintig duizend Cor gerst geven; daar-
toe twintig duizend Bath wijns, en twin-
tig duizend Bath olie.

11. Hüram nu, de koning van Tyrus,
antwoordde door schrift, en zond tot

Salomo: Daarom dat de HEERE zijn

volk lief heeft, heeft Hij u over hen tot
koning gesteld.

12. Voorts zeide Hüram: Geloofd zij

de HEERE de God Israels, «die den he-
mel en de aarde gemaakt heeft, dat Hij
den koning David eenen wijzen zoon,
kloek van inzicht en verstand, gegeven
heeft, die een huis voor den HEERE,
en een huis voor zijn koninkrijk bouwe.

a Gen. 1, 2. Ex. 20: 11.
Ps. 33: 6; 96; 5; 102; 26; 124: 8; 136: 5, 6.

Hand. 4: 24; 14: 15. Openb. 10: 6.

13. Zoo zend ik u nu eenen wijzen
man, kloek van verstand, Hüram A'bi;

14. Den zoon eener vrouwe uit de
dochteren van Dan, en wiens vader een
man geweest is van Tyrus ; die weet
te werken in goud, en in zilver, in ko-
per, in ijzer, in steenen, en in hout, in
purper, in hemelsblauw, en in fijn lin-

nen, en in karmozijn, en om alle gra-
veersel te graveeren, en om te beden-
ken allen vernuftigen vond, die hem
voorgesteld zal worden, met uwe wij-

zen, en de wijzen van mijnen heere,
uwen vader David.

15. Zoo zende nu mijn heere zijnen
knechten de tarwe en de gerst, de olie
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en den wijn. die hij «gezegd heeft;
a vers 10.

16. En wij zullen hout houwen uit den

Libanon, naar al uwe nooddruft, en zul-

len het tot u met vlotten, over de zee,

naar Japho brengen; en gij zult het la-

ten ophalen naar Jeruzalem.

17. En «Salomo telde alle de vreemde

mannen, die in het land van Israël

waren, achtervolgens de telling, ^met

dewelke zijn vader David die geteld

had; en er werden gevonden honderd

en drie en vijftig duizend en zes hon-

derd, a 1 Kon. 5: 15. 5 1 Kron. 22: 2.

18. En hij maakte uit hen zeventig

duizend lastdragers, en tachtig duizend

houwers in het gebergte, mitsgaders

drie duizend en zes honderd opzieners,

om het volk te doen arbeiden.

HET III KAPITTEL.

En Salomo begon het Huis des HEE-
REN te bouwen te Jeruzalem, op den

berg Moria, die «zijnen vader David ge-

wezen was, in de plaatse, die David

toebereid had, op den dorschvloer van

O'rnan, den Jébusiet. ai Kron. 2i: 24, 26.

2. Hij «begon nu te bouwen in de

tweede maand, op den tweeden [dag],

in het vierde jaar van zijn koninkrijk.
a 1 Kon. 6: 1.

3. En deze zijn de grondleggingen

van Salomo, om het Huis Gods te bou-

wen : de lengte in ellen, naar de eerste

mate, was zestig ellen, en de breedte

twintig ellen.

4. En het voorhuis, hetwelk vooraan

was, was in de lengte, naar de breedte

van het huis, twintig ellen, en de hoog-

te honderd en twintig; hetwelk hij van

binnen overtrok met louter goud.

5. Het groote Huis nu overdekte hij

met dennenhout; daarna overtoog hij

dat met goed goud; en hij maakte daar-

op palmen en ketenwerk.

6. Hij overtoog ook het Huis met
kostelijke steenen tot versiering; het

goud nu was goud van Parvaïm.

7. Daartoe overdekte hij aan het Huis

de balken, de posten en de wanden
daarvan, en de deuren daarvan, met
goud; en hij graveerde Chérübim aan

de wanden.
8. Voorts maakte hij het huis van het

Heilige der heiligen, welks lengte, naar

de breedte van het Huis, was twintig

ellen, en de breedte daarvan twintig

ellen; en hij overtoog dat met goed

goud, tot zes honderd talenten. ;

9. En het gewicht der nagelen waa
tot vijftig Sikkelen gouds; en hij over-

toog de opperzalen met goud.

10. Ook maakte hij in het huis van-

het Heilige der heiligen twee Chérubira

van uittrekkend werk; en hij overtoog

die met goud.

11. Aangaande de vleugelen der Che-

rubim, hunne lengte was twintig ellen:

des éénen vleugel was van vijf ellen,

rakende aan den wand van het huis;

en de andere vleugel van vijf ellen, ra-

kende aan den vleugel des anderen

Cherubs ;

12. Insgelijks was de vleugel des an-

deren Cherubs van vijf ellen, rakende

aan den wand van het huis; en de an-

dere vleugel was van vijf ellen, kle-

vende aan den vleugel des anderen

Oh pnihs
13. De vleugelen dezer Cherubim

spreidden zich uit twintig ellen; en zij

stonden op hunne voeten, en hunne

aangezichten waren huiswaarts.

14. Hij maakte ook «het voorhangsel

van hemelsblauw, en purper, en kar-

mozijn, en fijn linnen; en hij maakte

Chéiiibim daarop. a Matth. 27: 5i.

15. Nog maakte hij vóór het huis

«twee pilaren, van vijf en dertig ellen

in lengte; en het kapiteel, dat op hun

hoofd was, was van vijf ellen.

a 1 Kon. 7: 15. Jer. 52: 21.

16. Ook maakte hij ketenen, [als]m

de Aanspraakplaats, en hij zette ze op

de hoofden der pilaren ;.
daartoe maakte

hij honderd granaatappelen, en zette

ze tusschen de ketenen.

17. En hij richtte de pilaren op voor

aan den Tempel, eenen ter rechterhand,

en eenen ter linkerhand; en hij noemde

den naam van den rechter Jachin, en

den naam van den linker Bóaz.

HET IV KAPITTEL.

Hij maakte ook een koperen altaar,

van twintig ellen in zijne lengte, en

twintig ellen in zijne breedte, en tien

ellen in zijne hoogte.

2. Daartoe maakte hij de gegotene

zee. Van tien ellen was zij, van haren
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éénen rand tot haren anderen rand,

rondom rond, en van vijf ellen in hare
hoogte, en een meetsnoer van dertig

ellen omving ze rondom.
3. Onder deze nu was de gelijkenisse

van runderen, rondom henen, die om-
singelende, tien in eene el, omringende
de zee rondom; twee rijen dezer run-

deren waren in hare gieting gegoten.

4. Zij stond op twaalf runderen: drie

ziende naar het noorden, en drie ziende

naar het westen, en drie ziende naar
het zuiden, en drie ziende naar het

oosten; en de zee was boven op hen;
en alle hunne achterdeelen waren bin-

nenwaarts.
5. Hare dikte nu was eene hand

breed, en haar rand als het werk van
den rand eens bekers [of] eener lelie-

bloem, houdende [vele] Bath; zij hield

drie duizend.

6. En hij maakte tien waschvaten,
en stelde vijf ter rechter-, en vijf ter

linkerhand, om 'daarin te wasschen.
Wat ten brandoffer behoort, staken zij

daarin; maar de zee was, opdat de

priesteren zich daarin zouden wasschen.
7. Hij maakte ook «tien gouden kan-

delaren, naar hunne wijze, en hij stelde

ze in den Tempel, vijf aan de rechter-

hand, en vijf aan de linkerhand.
a 1 Kon. 7 : 48, 49.

8. Ook maakte hij tien tafelen, en hij

zette ze in den Tempel, vijf aan de

rechterhand, en vijf aan de linkerhand;

en hij maakte honderd gouden spreng-

bekkens.
9. Voorts maakte hij het voorhof der

priesteren, en het groote voorhof, mits-

gaders de deuren voor het voorhof, en
overtoog hunne deuren met koper.

10. De zee nu zette hij aan de rech-

terzijde, naar het oosten, tegenover het

zuiden.

11. Daartoe maakte Hüram de potten,

en de schoffelen, en de sprengbekkens.
Alzoo voleindde Hiram het werk te ma-
ken, dat hij voor den koning Salomo
aan het Huis Gods maakte:

12. De twee pilaren, en de bollen, en
de twee kapiteelen op het het hoofd
der pilaren; en de twee netten, om de
twee bollen der kapiteelen te bedekken,
die op der pilaren hoofd v/aren;

13. En de vier honderd granaatappe-
len tot de twee netten; twee rijen van /

granaatappelen tot elk net, om de twee
bollen der kapiteelen te bedekken, die

boven op de pilaren waren.
14. Hy maakte ook de stellingen;

en waschvaten maakte hij op de stel-

lingen
;

15. Ééne zee, en de twaalf runderen
daaronder.

16. Insgelijks de potten, en de schof-

felen, en de krauwelen, en alle hunne
vaten maakte Hüram Abiu voor den
koning Salomo, voor het Huis des HEE-
REN, van gepolijst koper.

17. In de vlakte van den Jordaaa
goot ze de koning, in dichte aarde,

tusschen Süccoth en tusschen Zereda-
tha.

18. En Salomo maakte alle deze va-

ten in groote menigte; want het ge-

wicht des kopers werd niet onderzocht
19. «Ook maakte Salomo alle vaten,

die voor het Huis Gods waren ; en het
gouden altaar; en de tafelen,- waarop
de toonbrooden zijn; a i Kon. 7: 4S.

20. En de kandelaren met hunne
lampen, van gesloten goud; om die

naar de wijze aan te steken, vóör de
Aanspraakplaats

;

21. En de bloemen, en de lampen, en
de snuiters, van goud; het was het vol-

maakste goud;
22. Mitsgaders de gaffelen, en de

sprengbekkens, en de rookschalen, en
de wierookvaten, van gesloten goud.

Aangaande den ingang van het Huis,

zijne binnenste deuren, van het Heilige

der heiligen, en de deuren van het huis

des Tempels, waren van goud.

HET V KAPITTEL.

AIzoo werd al het werk volbracht, dat
Salomo aan het Huis des HEEREN-
maakte. Daarna bracht Salomo de ge-

heiligde dingen van zijnen vader Da-

vid; en het zilver, en het goud, en alle

de vaten leide hij onder de schatten

van het Huis Gods.

2. Toen vergaderde Salomo de oud-

sten Israels, en alle de hoofden der

stammen, de oversten der vaderen on-

der de kinderen Israels, te Jeruzalem.,

om de Arke des verbonds des HEEREN
op te brengen uit de stad Davids, de-

welke is Sion.

3. En alle mannen Israels verzamel-
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den zich tot den koning op liet feest,

hetwelk was [in] de zevende maand.
4. En alle de oudsten Israels kwa-

men, en de Levieten namen de Arke
op.

5. En zij brachten de Arke, en de

Tente der samenkomst opwaarts, mits-

gaders alle de heilige vaten, die in de

tent waren; deze brachten de priesters

[en\ Levieten opwaarts.

6. De koning Salomo nu, en de gan-

sche vergadering Israels, die bij hem
vergaderd waren vóór de Arke, offer-

den schapen en runderen, die vanwege
de menigte niet konden geteld noch
gerekend worden
"7. Alzoo brachten de priesters de

Arke des verbonds des HEEREN tot

hare plaats, tot de Aanspraakplaats
van het Huis, tot het Heilige der hei-

ligen, tot onder de vleugelen der Che-

rubim.
8. Want de Cherubim spreidden de

beide vleugelen ovei- de plaatse der

Arke; en de Cherubim overdekten de

Arke en hare handboomen van boven.

9. Daarna schoven zij de handboomen
verder uit, dat de hoofden der hand-
boomen gezien werden uit de Arke,

voor aan de Aanspraakplaats, maar
buiten niet gezien werden; en zij was
daar tot op dezen dag.

10. Er was niets in de Arke, dan
alleen de twee tafelen, die Mozes bij

Hóreb [daarin] gedaan had, als de HEE-
RE [een verbond] maakte met de kin-

deren Israels, toen zij uit Egypte uit-

getogen waren.
11. En het geschiedde, als de pries-

ters uit het Heilige uitgingen (want alle

de priesters, die gevonden werden, had-

den zich geheiligd, zonder de verdeelin-

gen te houden;
12. En de Levieten, die zangers wa-

ren van hen allen, van A'saph. van
Héman, van Jedüthun, en van hunne
zonen, en van hunne broederen, in fijn

linnen gekleed, met cimbalen, en met
luiten, en harpen, stonden tegen het

oosten des altaars, en met hen tot hon-

derd en twintig priesteren toe, trom-
pettende met trompetten);

13. Het geschiedde dan, als zij een-
pariglijk trompetten en zongen, om eene
eenparige stem te laten hooren, prij-

zende en lovende den HEERE; en als

zij de stemme verhieven met trompet-
ten, en met cimbalen, en [andere] mu-
ziekinstrumenten; en als zij den HEE-
RE prezen, dat Hij goed is, dat zijne

weldadigheid is tot in eeuwigheid; dat
het Huis met eene wolke vervuld werd,
[namelijk] het Huis des HEEREN.

14. En de priesters konden vanwege
die wolke niet staan om te dienen;
want de heerlijkheid des HEEREN had
het Huis Gods vervuld.

HET VI KAPITTEL.

loen zeide Salomo: De HEERE heeft

gezegd, dat Hij in de donkerheid zoude
wonen.

2. En ik heb U een huis ter woon-
stede gebouwd, en eene vaste plaatse

tot uwe eeuwige woning.
3. «Daarna wendde de koning zijn

aangezicht om, en zegende de gansche
gemeente Israels; en de gansche ge-

meente Israels stond. « l Kon. 8: 14,15.

4. En hij zeide : Geloofd zij de HEE-
RE de God Israels, die met zijnen mond
tot mijnen vader David gesproken heeft,

en heeft het met zijne handen vervuld,

zeggende :

5. Van dien dag af, dat Ik mijn volk
uit Egypteland uitgevoerd heb, heb Ik
geene stad verkoren uit alle stammen
Israels, om een huis te bouwen, dat

mijn naam daar zoude wezen; en gee-

nen man verkoren, om een voorganger
te zijn over mijn volk Israël.

6. Maar Ik heb Jeruzalem verkoren,

dat mijn naam daar zoude wezen; en
Ik heb David verkoren, dat hij over

mijn volk Israël wezen zoude.

7. «Het was ook in het hart van
mijnen vader David, een huis te bouwen
den name des HEEREN des Gods Israels.

a 2 Sam. 7: 2.

1 Kon. 8; 17. 2 Kron. 17: 1; 28: 2.

8. Maar de HEERE zeide tot mijnen
vader David: Dewijl dat in uw hart

geweest is, mijnen name een huis te

bouwen, gij hebt welgedaan, dat het in

uw hart geweest is.

9. Evenwel gij zult dat huis niet bou-

wen; maar uw zoon, die uit uwe len-

denen voortkomen zal, die zal mijnen
name dat huis bouwen.

10. Zoo heeft de HEERE zijn woord
bevestigd, dat Hij gesproken had; wan



2 Kronieken vi. 501

ik ben opgestaan in de plaatse van
mijnen vader David, en ik zit op den
troon van Israël, gelijk als de HEERE
gesproken beeft; en ik heb een huis
gebouwd den name des HEEREN des
Gods Israels.

11. En ik heb daar de Arke gesteld,

waarin het verbond des HEEREN is,

hetwelk Hij maakte met de kinderen
Israels.

12. En hij stond voor het altaar des

HEEREN, tegenover de gansche ge-

meente Israels, en hij breidde zijne han-

den uit;

13. (Want Salomo had een koperen
gestoelte gemaakt, en had het gesteld

in het midden des voorhofs; zijnde vijf

ellen in zijne lengte, en vijf ellen in

zijne breedte, en drie ellen in zijne

hoogte ; en hij stond daarop, en knielde

op zijne knieën voor de gansche ge-

meente Israels, en breidde zijne handen
uit naar den hemel);

14. En hij zeide: HEERE, God Isra-

els, er is «geen God gelijk Gij, in den
hemel noch op aarde, houdende het

verbond en de weldadigheid aan uwe
knechten, die voor uw aangezichte ^met
hun gansche hart wandelen;

« Ex. 15: 11.

Deut. 4: 39; 7: 9. 6 Zie 1 Kon. 2, op vs. 4.

15. Die uwen knecht, mijnen vader
David, gehouden hebt, «wat Gij tot hem
gesproken hadt; want met uwen mond
hebt Gij gesproken, en met uwe hand
vervuld, gelijk het te dezen dage is.

a 1 Kron. 22: 9.

16. En nu, HEERE, God Israels, houd
uwen knecht, mijnen vader David, wat
Gij tot hem gesproken hebt, zeggende:
«Geen man zal u van voor mijn aange-
zichte afgesneden worden, die zitte op
den troon Israels; alleenlijk zoo uwe
zonen hunnen weg bewaren, om te wan-
delen in mijne wet, gelijk als gij ge-

wandeld hebt voor mijn aangezichte.
a 2 Sam. 7: 12, 16. Ps. ISCk 12.

17. Nu dan, o HEERE, God Israels,

laat uw woord waar worden, hetwelk
Gij gesproken hebt tot uwen knecht,
tot David.

18. Maar waarlijk, zoude God bij de
menschen op de aarde wonen? «Zie, de
hemelen, ja de hemel der hemelen, zou-

den U niet omvatten; hoeveel te min
dit Huis, dat ik gebouwd heb!
a 1 Kon. 8: 27. 2 Kron. 2: 6. Jes. 66: 1. Hand. 7: 49.

19. Wend U nochtans tot het gebed
uws knechts, en tot zijne smeekinge,
o HEERE mijn God, om te hooren naar
het geroep en naar het gebed, dat uw
knecht voor uw aangezichte bidt.

20. Dat uwe oogen open zijn, dag en
nacht, over dit huis, over de plaatse,

van dewelke Gij gezegd hebt, uwen
naam daar te zullen zetten; om te hoo-
ren naar het gebed, hetwelk uw knecht
bidden zal in deze plaatse.

21. Hoor dan naar de smeekingen
van uwen knecht, en van uw volk Is-

raël, die in deze plaatse zullen bidden;
en hoor Gij uit de plaatse uwer wo-
ning, uit den hemel; ja hoor, en ver-
geef.

22. «Wanneer iemand tegen zijnen
naaste zal gezondigd hebben, en die
hem eenen eed des vloeks opgelegd zal
hebben, om zichzelven te vervloeken;
en de eed des vloeks voor uw altaar
in dit huis komen zal;

a 1 Kon. 8: 31, enz.

23. Hoor Gij dan uit den hemel, en
doe, en richt uwe knechten, vergeldende
den goddelooze, gevende zijnen weg op
zijn hoofd, en rechtvaardigende den
rechtvaardige, gevende hem naar zijne

gerechtigheid.

24. «Wanneer ook uw volk Israël

voor het aangezicht des vijands zal ge-

slagen wbrden, omdat zij tegen U ge
zondigd zullen hebben; en zich bekee-
ren, en uwen naam belijden, en voor
uw aangezichte in dit huis bidden en
Smeeken zullen; a l Kon. 8:33, enz.

25. Hoor Gij dan uit den hemel, en
vergeef de zonde van uw volk Israël,

en breng ze weder in het land, dat Gij

hun en hunnen vaderen gegeven hebt,

26. «Als de hemel zal gesloten zijn,

dat er geen regen is, omdat zij tegen

U gezondigd zullen hebben; en zij in

deze plaatse bidden, en uwen naam be-

lijden, [en] van hunne zonden zich be-

keeren zullen, als Gij ze geplaagd zult

hebben; a l Kon. 8:35, enz.

27. Hoor Gij dan in den hemel, en
vergeef de zonde van uwe knechten en
van uw volk Israël, als Gij hun zult

geleerd hebben den goeden weg, in den-

welken zij wandelen zullen; en geef
regen op uw land, dat Gij uw volk tot

eene erfenisse gegeven hebt.

28. «Als er honger in het land wezen.
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zal, als er pest wezen zal, als er brand-

koren, of honigdauw, sprinkhanen, en

kevers wezen zullen, als iemand van

zijne vijanden in het land zijner poor-

ten hem belegeren zal, [of] eenige pla-

ge, of eenige krankheid wezen zal;
« 2 Kron. 20: 9.

29. «Alle gebed, alle smeekinge, die

van eenig mensch, of van al uw volk

Israël geschieden zal ; als zij erkennen,

een ieder zijne plage en zijne smarte,

en [een ieder] zijne handen in dit huis

uitbreiden zal; a l Kon. 8:38, enz.

30. Hoor Gij dan uit den hemel, de

vaste plaatse uwer woning, en vergeef,

en geef een iegelijk naar alle zijne we-

gen, gelijk Gij zijn hart kent; want Gij

alleen kent het hart van de kinderen
der menschen;

31. Opdat zij U vreezen, om te wan-
delen in uwe wegen, alle de dagen, die

zij leven zullen op het land, dat Gij

onzen vaderen gegeven hebt.

32. «Zelfs ook aangaande den vreemde,
die van uw volk Israël niet zijn zal,

maar uit verren lande, om uws groe-

ten naams en uwer sterke hand en uws
uitgestrekten arms wille, komen zal;

als zij komen, en bidden zullen in dit

huis; a 1 Kon. 8: 41, enz.

33. Hoor Gij dan uit den hemel, uit

de vaste plaatse uwer woning, en doe
naar alles, waarom die vreemde tot U
roepen zal ; opdat alle volkeren der aar-

de uwen naam kennen, zoo om IJ te

vreezen, gelijk uw volk Israël, als om
te weten, dat uw naam genoemd wordt
over dit huis, hetwelk ik gebouwd
heb.

34. «Wanneer uw volk in den krijg

tegen zijne vijanden uittrekken zal door
den weg, dien Gij ze henen zenden zult,

en zullen tot U bidden naar den weg
dezer stad, die Gij verkoren hebt, en
naar dit huis, hetwelk ik uwen name
gebouwd heb; a l Kon. 8: 44, enz.

35. Hoor dan uit den hemel hun ge-

bed en hunne smeekinge, en voer hun
recht uit.

36. Wanneer zij gezondigd zullen heb-

ben tegen U «(want geen mensch is er,

die niet zondigt), en Gij tegen hen ver-

toornd zult zijn, en hen leveren zult
voor het aangezicht des vijands, dat
degenen, die hen gevangen hebben, hen

gevankelijk wegvoeren in een land, dat
verre of nabij is; a l Kon. 8:46. Spr.20:9.

Pred. 7: 20. Jac. 3: 2. 1 Joh. 1: 8,

37. En zij in het land, waar zij ge-

vankelijk weggevoerd zijn, weder aan
hun hart brengen zullen, dat zij zich
bekeeren, en tot Usmeekeninhetland
hunner gevangenis, zeggende : Wij heb-
ben gezondigd, verkeerdelijk gedaan, en
goddelooslijk gehandeld;

38. En zij zich tot U bekeeren met-
hun gansche hart en met hunne gan-
sche ziele, in het land hunner gevan-
genis, waar zij hen gevankelijk weg-
gevoerd hebben ; en bidden zullen naar
den weg van hun land, dat Gij hunnen
vaderen gegeven hebt, en naar deze
stad, die Gij verkoren hebt, en naar dit

huis, dat ik uwen name gebouwd heb;
39. Hoor dan uit den hemel, uit de

vaste plaatse uwer woning, hun gebed
en hunne smeekingen, en voer hun recht

uit; en vergeef uwen volke, wat zij

tegen U gezondigd zullen hebben.
40. Nu, mijn God, laat toch uwe oogen

open en uwe ooren opmerkende zijn

tot het gebed dezer plaatse.

41. En nu, HEERE God, maak Uop
tot uwe ruste. Gij en de Arke uwer
kracht. Laat uwe priesters, HEERE God,
met heil bekleed worden, en laat uwe
gunstgenooten over het goede blijde

zijn.

42. O HEERE God, wend het aange-

zicht uws gezalfden niet af; gedenk
der weldadigheden van David uwen
knecht.

HET Vn KAPITTEL.

Als nu Salomo voleind had te bidden,

zoo daalde het vuur van den hemel, en
verteerde het brandoffer en de slacht-

offeren; «en de heerlijkheid des HEB-
REN vervulde het Huis.

a 1 Kon. 8: 10, 11. 2 Kron. 5: 13, 14.

2. En de priesters konden niet ingaan
in het Huis des HEEREN; want de
heerlijkheid des HEEREN had het Huis
des HEEREN vervuld.

3. En als alle de kinderen Israels dat
vuur zagen afdalen, en de heerlijkheid

des HEEREN over het Huis, zoo buk-

ten zij met hunne aangezichten ter

aarde op den vloer, en aanbaden, en
loofden den HEERE, dat Hij goedig is.
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dat zijne weldadigheid is tot in eeuwig-

heid.

4. De koning nu en al het volk offer-

den slachtofferen voor het .aangezichte

des HEEREN.
5. En de koning Salomo offerde slacht-

offeren van runderen, twee en twintig

duizend, en van schapen, honderd en
twintig duizend. Alzoo hebben de ko-

ning en het gansche volk het Huis Clods

ingewijd.

6. Ook stonden de priesters in hunne
wachten, en de Levieten met de mu-
ziekinstrumenten des HEEREN, die de

koning David gemaakt had, óm den
HEERE te loven, dat zijne weldadig-

heid is in eeuwigheid, als David door

hunnen dienst [Hem] prees; en de pries-

ters trompetten tegen hen over, en
gansch Israël stond.

7. En Salomo heiligde het middelste

des voorhofs, hetwelk voor het Huis
des HEEREN was, dewijl hij daar de

brandofferen en het vette der dankoffe-

ren bereid had ; want het koperen altaar,

dat Salomo gemaakt had, kon het brand-

offer, en het spijsoffer, en het vette niet

bevatten.

8. Salomo hield ook ten zelven tijde

het Feest zeven dagen, en gansch Israël

met hem, eene zeer groote gemeente,
van den ingang af van Hamath tot de
rivier van Egypte.

9. En ten achtsten dage hielden zij

eenen verbodsdag; «want zij hielden de
inwijding des altaars zeven dagen, en
het feest zeven dagen. « i Kon. 8: 65.

10. Doch op den drie en twintigsten
dag der zevende maand «liet hij het
volk gaan tot hunne hutten, blijde en
goedsmoeds over het goede, dat de HEE-
RE aan David, en aan Salomo, en aan
zijn volk Israël gedaan had.

a 1 Kon. 8: 66.

11. «Alzoo volbracht Salomo het Huis
des HEEREN, en het huis des konings;
en al wat in Salome's hart gekomen
was, om in het Huis des HEEREN en
in zijn huis te maken, richtte hij voor-

Spoediglijk uit. a IKon. 9: 1.

12. En de HEERE verscheen aan Sa-

lomo des nachts ; en Hij zeide tot hem :

Ik heb uw gebed verhoord, en heb Mij

deze plaatse verkoren tot een offerhuis.

13. Zoo Ik den hemel toesluite, dat
er geen regen zij, of zoo Ik den sprink-

hanen gebiede, het land te verteren, of
zoo Ik pest onder mijn volk zende;

14. En mijn volk, over dewelken mijn
naam genoemd wordt, zich verootmoe-
digen, en bidden, en mijn aangezichte
zoeken, en zich bekeeren van hunne
booze wegen ; zoo zal Ik uit den hemel
hooren, en hunne zonden vergeven, en
hun land genezen.

15. Nu zullen «mijne oogen open zijn,

en mijne ooren opmerkende op het ge-

bed dezer plaatse. a 2 Kxon, e : 40.

16. Want Ik heb nu dit huis verko-
ren en geheiligd, opdat mijn naam daar
zij tot in eeuwigheid ; en mijne oogen en
mijn hart zullen daar te allen dage zijn.

17. En u aangaande, zoo gij voor mijn
aangezichte wandelen zult, gelijk als

uw vader David gewandeld heeft, en
doen naar alles, wat Ik u geboden heb,
en mijne inzettingen en mijne rechten
houden zult;

18. Zoo zal Ik den troon uws konink-
rijks bevestigen, gelijk als Ik [een ver-

hond] met uwen vader David gemaakt
heb, zeggende: Geen man zal u afge-

sneden worden, die in Israël heersche.
19. Maar zoo gijlieden u af keeren zult,

en mijne inzettingen en mijne gebo-
den, die Ik voor uw aangezicht gegeven
heb, verlaten, en henengaan, en andere
goden dienen, en u voor die nederbuigen
zult

;

20. Zoo zal Ik ze uitrukken uit mijn
land, dat Ik hun gegeven heb, en dit

huis, dat Ik mijnen naam geheiligd heb,

zal Ik van mijn aangezichte wegwer-
pen, en zal het tot een spreekwoord en
spotrede onder alle volkeren maken.

21. En dit huis, dat verheven zal ge-

weest zijn, daarover zal zich een ieder

die voorbijgaat, ontzetten, dat hij zal

zeggen: Waarom heeft de HEERÉ de-

zen lande en dezen Huize alzoo gedaan?
22. En men zal zeggen: Omdat zij

den HEERE hunner vaderen God ver
laten hebben, die hen uit Egypteland
uitgevoerd had, en hebben zich aan an-

dere goden gehouden, en zich voor die

nedergebogen, en die gediend; daarom
heeft Hij al dat kwaad over hen ge-

bracht.

HET VIII KAPITTEL.

liet «geschiedde nu ten einde van twin-
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tig jaren, in dewelke Salomo het Huis

des HEEREN en zijn huis gebouwd
had, a 1 Kon. 9: 10.

2. Dat Salomo de steden, dewelke Hü-
ram hem gegeven had, bouwde, en de

kinderen Israels aldaar deed wonen.
3. Daarna toog Salomo naarHamath-

Zóba, en hij overweldigde het.

4. Hij bouwde ook Thadmor in de

woestijn, en alle de schatsteden, die hij

bouwde in Hamath.
5. Ook bouwde hij het hooge Béth-

Hóron en het lage Béth-Hóron, vaste

steden met muren, deuren en grende-

len;

6. Mitsgaders Baiilath, en alle de schat-

steden, die Salomo had, en alle wagen-
steden, en de steden der ruiteren, «en
wat de begeerte van Salomo begeerd
had te bouwen, in Jeruzalem, en in

den Libanon, en in het gansche land
zijner heerschappij. ' a i Kon. 9: i.

7. Aangaande al het volk, dat overge-

bleven was van de Héthieten, en de

A'morieten, en de Phérezieten, en de

Hivieten, en de Jébusieten, die niet uit

Israël waren;
8. Uit hunne kinderen, die na hen in

het land overgebleven waren, welke de

kinderen Israels niet verdaan hadden,
die bracht Salomo op *heerendienst tot

op dezen dag.

9. Doch uit de kinderen Israels, «die

Salomo niet maakte tot slaven in zijn

werk (want zij waren krijgslieden, en
oversten zijner hoofdlieden, en oversten

zijner wagenen en zijner ruiteren);
a 1 Kon. 9: 22.

''

10. [Uit] deze dan waren oversten der

bestelden, die de koning Salomo had,

twee honderd en vijftig, die over het

volk heerschappij hadden.
11. «Salomo nu deed de dochter van

Pharaö opkomen uit de stad Davids tot

het huis, dat hij voor haar gebouwd
had; want hij zeide: Mijne vrouwe zal

in het huis van David, den koning van
Israel, niet wonen, omdat de [plaat-

sen] heilig zijn, tot dewelke de arke
des HEEREN gekomen is.

a 1 Kon. 3: 1; 7: 8; 9: 24.

12. Toen offerde Salomo den HEERE
brandofferen op het altaar des HEE-

•' Staten-overz.: op uitschot; hiermede, blij-

kens de kantt., bedoelende, dat zij heerendien-
sten moesten verrichten.

REN, dat hij vóór het voorhuis gebouwd
had

;

13. Zelfs naar den eisch van eiken
dag offerende, naar het gebod van Mo-
zes, op de Sabbathen, en op de nieuwe
maanden, en op de gezette hoogtijden,
«drie malen in het jaar: op het feest

van de Ongezuurde [brooden], en op het
feest der Weken, en op het feest der
Loofhutten, a Ex. 2.3: 14, 15, Deut. 16: 16.

14. Hij stelde ook, naar de wijze zijns

vaders Davids, de verdeelingen der pries-

teren over hunnen dienst, en der Le-

vieten over hunne wachten, om [God]
te prijzen, en voor de priesteren te die-

nen, naar den eisch van eiken dag; en
de «portiers in hunne verdeelingen, aan
elke poorte; want alzoo was het gebod
van David, den man Gods. a i Kron. o: n.

15. En men week niet van des ko-

nings gebod aan de priesteren en de
Levieten, aangaande alle zaken, en aan-

gaande de schatten.

16. Alzoo werd al het werk van Sa-

lomo bereid tot den dag der grondleg-

ging van het Huis des HEEREN, en
tot het volbrengen daarvan, [dac] het
Huis des HEEREN voltooid werd.

17. Toen toog Salomo naar E'zeon
Géber, en naar E'loth, aan den oever
der zee, in het land van E'dom.

18. En Hüram zond hem, door de
hand zijner knechten, schepen, mitsga-

ders knechten, kenners van de zee; en
zij gingen met Salome's knechten naar
O'phir, en zij haalden van daar vier

honderd en vijftig talenten gouds, de-

welke zij brachten tot den koning Sa-

lomo.

HET IX KAPITTEL.

Jcjn toen de koningin van Schéba het

gerucht van Salomo hoorde, kwam zy,

om Salomo met raadselen te verzoeken,

te Jeruzalem, met een zeer zwaar heir,

en kemelen, dragende specerijen, en
goud in menigte, en kostelijk gesteen

te; en zij kwam tot Salomo, en sprak

met hem al wat in haar hart was.
rtl Kon. 10: 1, enz. Matth. 12: 42. Luc. 11: 31.

2. En Salomo verklaarde haar alle

hare woorden; en geen ding was er

verborgen voor Salomo, dat hij haar
niet vprklaariip.

3. Als nu de koningin van Schéba
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2ag de wijsheid van Salomo, en het

huis, dat hij gebouwd had,

4. En de spijze zijner tafel, en het

zitten zijner knechten, en het staan zij-

ner dienaren, en hunne kleedingen, en

zijne schenkers, en hunne kleedingen,

en zijnen opgang, waardoor hij opging

in het Huis des HEEREN, zoo was in

haar geen geest meer.
5. En zij zeide tot den koning: Het

is een waarachtig woord geweest, dat

ik in mijn land gehoord heb, van uwe
zaken en van uwe wijsheid.

6. En ik heb hunne woorden niet ge-

loofd, totdat ik gekomen ben, en mijne

oogen [dat] gezien hebben ; en zie, de

helft van de grootheid uwer wijsheid

is mij niet aangezegd; gij hebt over-

troffen het gerucht, dat ik gelioord heb.

7. Welgelukzahg zijn uwe mannen,
en welgelukzalig deze uwe knechten,

die gestadiglijk voor uw aangezicht

staan, en uwe wijsheid hooren !

8. Geloofd zij de HEERE uw God, die

behagen in u gehad heeft, om u op

zijnen troon den HEERE uwen God tot

eenen koning te zetten! Overmits uw
God Israël bemint, om het tot in eeu-

wigheid op te richten, zoo heeft Hij u
tot eenen koning over hen gesteld, om
recht en gerechtigheid te doen.

9. En zij gaf den koning honderd en
twintig talenten gouds, en specerijen

in groote menigte, en kostelijk gesteen-

te ; en er was gelijk deze specerij, die de

koningin van Schéba den koning Salo-

mo gaf, geene geweest.
10. Voorts ook Hürams knechten, en

Salome's knechten, die goud brachten
. uit O'phir, brachten Algümmimhout en
edelgesteente.

11. «En de koning maakte van dat
Algümmimhout hooge gangen tot het

Huis des HEEREN, en tot het huis des

konings, mitsgaders harpen en luiten

Yoor de zangers. Desgelijks ook was te-

voren in het land van Juda niet gezien
•geweest. a l Kon. 10: 12.

12. En de koning Salomo gaf der
koninginne van Schéba al haar beha-
gen, wat zij begeerde, behalve hetgene
dat zij tot den koning gebracht had.

Zoo keerde zij, en toog naar haar land,

zij en hare knechten.
13. Het gewicht nu van het goud,

dat voor Salomo op één jaar inkwam.

was zes honderd en zes en zestig ta-

lenten gouds;
14. Behalve wat zij van de kramers

en de kooplieden inbrachten. Ook brach-
ten alle koningen van Arabië, en de
vorsten deszelven lands, goud en zilver

aan Salomo.
15. Daartoe maakte de koning Sa-

lomo twee honderd rondassen van ge-
slagen goud; zes honderd [Sikkelen] van
geslagen goud liet hij opwegen tot elke
rondas.

16. Insgelijks drie honderd schilden
van geslagen goud; drie honderd [Sik-

kelen] [gouds liet hij opwegen tot elk
schild. En de koning leide ze in het
huis des wouds van Libanon.

17. Nog maakte de koning eenen
groeten elpenbeenen troon, en hij over-
toog dien met louter" goud.

18. En de troon had zes trappen, en
eene voetbank van goud, aan den troon
vast zijnde, en leuningen aan beide
zijden, tot de zitplaats toe, en twee
leeuwen stonden bij de leuningen;

19. En twaalf leeuwen stonden daar
aan beide zijden, op de zes trappen.
Desgelijks is in geen koninkrijk ge-

maakt geweest.
20. Ook waren alle drinkvaten van

den koning Salomo van goud, en alle

vaten van het huis des wouds van Li-

banon waren van gesloten goud; het
zilver was in de dagen van Salomo
niet voor iets geacht.

21. Want des konings schepen voe-
ren naar Tharsis, met de knechten van
Hüram. Ééns in drie jaren kwamen de
schepen van Tharsis in, brengende
goud, en zilver, elpenbeen, en apen, en
pauwen.

22. Alzoo werd de koning Salomo
grooter dan alle koningen der aarde,
in rijkdom en wijsheid.

23. En alle koningen der aarde zoch-

ten Salome's aangezicht, om zijne wijs-

heid te hooren, die God in zijn hart
gegeven had.

24. En zij brachten een ieder zijn

geschenk: zilveren vaten, en gouden
vaten, en kleederen, wapentuig, en
specerijen, paarden, en muilezelen; elk

ding van jaar tot jaar.

25. Ook had «Salomo vier duizend
paardenstallen, en wagenen, en twaalf
duizend ruiteren ; en hij leide ze in de



506 2 KRONIEKEN IX, X.

wagensteden, en bij den koning te Je-

ruzalem, a 1 Kon. 4 : 26 ; f
10 : 26. 2 Kron. 1 : 14.

26. En hij heerschte over alle konin-

gen, van de rivier tot aan het land der

Philistijnen, en tot aan de landpale van

Egypte.
27. «Ook maakte de koning het zil-

ver in Jeruzalem te zijn als steenen,

en de cederen maakte hij te zijn als

de wilde vijgeboomen, die in de laag-

te zijn, in menigte. a 2 Kron. i: 15.

28. En zij brachten voor Salomo paar-

den uit Egypte, en uit alle die landen.

29. Het overige nu «der geschiede-

nissen van Salomo, der eerste en der

laatste, zijn die niet geschreven in de

woorden van Nathan, den profeet, en

in de profetie van Ahia, den Siloniet,

en in de gezichten van Jédi, den zie-

ner, aangaande Jeróbeam, den zoon

van Nebat? a l Kon. ll: 41.

30. En Salomo regeerde te Jeruzalem
over gansch Israël, veertig jaar.

31. ^En Salomo ontsliep met zijne

vaderen, en zij begroeven hem in de

stad van zijnen vader David; en zijn

zoon Rehabeam werd koning in zijne

plaats.

HET X KAPITTEL.

"Jcjn Rehabeam toog naar Sichem;
want het gansche Israël was te Sichem
gekomen, om hem koning te maken.

a 1 Kon. 12: 1, enz.

2- Het geschiedde nu, als Jeróbeam,
de zoon van Nébat, [dat] hoorde «(deze

nu was in Egypte, alwaar hij van het

aangezicht van den koning Salomo ge-

vloden was), dat Jeróbeam uit Egypte
wederkeerde; a i Kon. ii : 4o.

3. Want zij zonden henen en lieten

hem roepen; zoo kwam Jeróbeam met
het gansche Israël, en spraken tot Re-

habeam, zeggende :

4. Uw vader heeft ons juk hard ge-

maakt; nu dan, maak gij uws vaders

harden dienst, en zijn zwaar juk, dat

hij ons opgelegd heeft, lichter, en wij

zullen u dienen.

5. En hij zeidej tot hen : Komt over

drie dagen weder tot mij. En het volk

ging henen.
6. En de koning Rehabeam hield

raad met de oudsten, die gestaan had-

den voor het aangezicht van zijnen

vader Salomo, als hij leefde, zeggende :

Hoe raadt gijlieden, dat men dezen
volke antwoorden zal?

7. En zy spraken tot hem, zeggen-
de: Indien gij dezen volke goedertie-

ren, en jegens hen goedwillig wezen
zult, en tot hen goede woorden spre-

ken, zoo zullen zij te allen dage uwe
knechten zijn.

8. Maar hij verliet den raad der oud-

sten, dien zij hem geraden hadden; en
hij hield raad met de jongelingen, die

met hem opgewassen waren, die voor
zijn aangezicht stonden.

9. En hij zeide tot hen: Wat raadt
gijlieden, dat wij dezen volke antwoor-
den zullen, die tot mij gesproken heb-
ben, zeggende: Maak het juk, dat uw
vader ons opgelegd heeft, lichter?

10. En de jongelingen, die met hem
opgewassen waren, spraken tot hem,
zeggende : Alzoo zult gij zeggen tot dat

volk, die tot u gesproken hebben, zeg-

gende: Uw vader heeft ons juk zwaar
gemaakt, maar maak gij het over ons
lichter; alzoo zult gij tot hen spreken:
Mijn kleinste [vinger] zal dikker zijn

dan mijns vaders lendenen,

11. Indien nu mijn vader een zwaar
juk op u heeft doen laden, zoo zal ik

boven uw juk nog daartoe doen ; mijn
vader heeft u met geeselen gekastijd,

maar ik [zal u] met schorpioenen [kas-

tijden].

12. Zoo kwam Jeróbeam en al het

volk tot Rehabeam op den derden dag,

gelijk als de koning gesproken had,

zeggende: Komt weder tot mij op den

derden dag.

13. En de koning antwoordde hun
hardelijk ; want de koning Rehabeam
verliet den raad der oudsten.

14. En hij sprak tot hen naar den

raad der jongelingen, zeggende: Mijn

vader heeft uw juk zwaar gemaakt,

maar ik zal nog daarboven toedoen;

mijn vader heeft u met geeselen ge-

kastijd, maar ik [zal u] met schorpi-

oenen [kastijden].-

15. Alzoo hoorde de koning naar het

volk niet; want deze omwending was
van God, opdat de HEERE zijn woord
bevestigde, «hetwelk Hij door den dienst

van Ahia, den Siloniet, gesproken had
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tot Jeróbeam, den zoon van Nébat.

a 1 Kon. 11 : 31.

16. Toen het gansche Israël zag, dat

de koning naar hen niet hoorde, zoo
antwoordde het volk den koning, zeg-

gende: Wat deel hebben wij aan Da-
vid ? ja geene erve [hebben ivij] aan
den zoon van I'saï. Een ieder naar uwe
tenten, o Israël! voorzie nu uw huis,

o David! Zoo ging het gansche Israël

naar zijne tenten.

17. Doch aangaande de kinderen Is-

raels, die in de steden van Juda woon-
den, over die regeerde Rehabeam ook.

18. Toen zond de koning Rehabeam
Hadóram, die over de schatting was;
en de kinderen Israels steenigden hem
met steenen, dat hij stierf; maar de

koning Rehabeam verkloekte zich, om
op eenen wagen te klimmen, dat hij

naar Jeruzalem vluchtte.

19. Alzoo vielen de Israëlieten van
het huis Davids af, tot op dezen dag.

HET XI KAPITTEL.

loen nu Rehabeam te Jeruzalem ge-

komen was, vergaderde hij het huis

van Juda en Benjamin, één honderd en
tachtig duizend uitgelezenen, geoefend
ten oorlog, om tegen Israël te strijden,

opdat hij het koninkrijk weder aan Re-

habeam bracht. a l Kon. 12: 21.

2. Doch het woord des HEEREN ge-

schiedde tot Semaja, den man Gods,
zeggende :

3. Zeg tot Rehabeam, den zoon van
Salomo, den koning van Juda, en tot het

gansche Israël in Juda en Benjamin,
zeggende :

4. Zoo zegt de HEERE : «Gij zult niet

optrekken noch strijden tegen uwe
broederen; een ieder keere weder tot

zijn huis; want deze zaak is van Mij

geschied. En zij hoorden de woorden
des HEEREN, en zij keerden weder
van tegen Jeróbeam te trekken.

a 1 Kon. 12 : 24.

5. Rehabeam nu woonde te Jeruza-

lem; en hij bouwde steden tot vastig-

heden in Juda.
6. Hij bouwde nu Bethlehem, en Étam,

en Thekóa,
7. En Béth-Zür, en Sócho, en Adül-

lam,
8. En Gath, en Marésa, en Ziph,

9. En Adoniïm, en Lachis, en Azéka,
10. En Zóra; en A'jalon, en Hebron

;

dewelke in Juda en in Benjamin de
vaste steden waren.

11. En hij sterkte deze vastigheden,
en leide oversten daarin, en schatten
van spijze, en olie, en wijn

;

12. En in elke stad rondassen en
spiesen

; en sterkte ze gansch zeer. Zoo
was Juda en Benjamin zijne.

13. Daartoe de priesteren en de Le-
vieten, die in het gansche Israël wa-
ren, stelden zich bij hem uit alle hunne
landpalen.

14. Want de Levieten verlieten hunne
voorsteden en hunne bezitting, en kwa-
men in Juda en in Jeruzalem ; want
«Jeróbeam en zijne zonen hadden ze
verstoeten, van het priesterdom den
HEERE te mogen bedienen.

a 2 Kron. 13: 9.

15. En hij «had zich priesteren ge-

steld voor de hoogten, en voor de dui-

velen, en voor de kalveren, die hij ge-

maakt had. « 1 Kon. 12: 31.

16. Na die kwamen ook uit alle stam-
men Israels te Jeruzalem, die hun hart
begaven, om den HEERE den God Is-

raels te zoeken, dat zij den HEERE,
den God hunner vaderen, offerande de-

den.

17. Alzoo sterkten zij het koninkrijk
van Juda, en bekrachtigden Rehabeam,
den zoon van Salomo, drie jaren ; want
drie jaren wandelden zij in den "weg
van David en Salomo.

18. En Rehabeam nam zich, bene-
vens Mahalath, de dochter van Jéri-

moth, den zoon van David, ter vrouwe
Abihaïl, de dochter van Eliab, den zoon
van I'saï

;

19. Dewelke hem zonen baarde, Jéüs,
en Semarja, en Zaham.

20. En na haar nam hij «Maacha, de
dochter van A'bsalom; deze baarde hem
Abia, en A'tthai, en Ziza, enSélomith.

a 1 Kon. 15 : 2.

21. En Rehabeam had Maacha, A'b-

saloms dochter, liever dan alle zijne

vrouwen en zijne bijwijven ; want hij

had achttien vrouwen genomen, en
zestig bijwijven; en hij gewon achten
twintig zonen en zestig dochteren.

22. En Rehabeam stelde Abia, den
zoon van Maacha, tot een hoofd om
een overste te zijn onder zijne broede-
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ren ; "want het was om hem koning te

maken.
23. En hij handelde met beleid, dat

hij van alle zijne zonen, door alle lan-

den van Juda en Benjamin, in alle vaste

steden verspreidde; denwelkenhij spijze

gaf in overvloed ; en hij begeerde de
veelheid van vrouwen.

HET XII KAPITTEL.

liet geschiedde nu, als Rehabeam het
koninkrijk bevestigd had, en hij sterk

geworden was, dat hij de wet des HEE-
REN verliet, en gansch Israël met hem.

a 1 Kon. 14 : 22.

2. Daarom geschiedde het, in «het

vijfde jaar van den koning Rehabeam,
dat Sisak, de koning van Egypte, tegen
Jeruzalem optoog (want zij hadden
overtreden tegen den HEERE),

a 1 Kon. 14 : 25.

3. Met duizend en twee honderd wa-
genen, en met zestig duizend ruiteren

;

en des volks was geen getal, dat met
hem kwam uit Egypte, Lybiërs, Sü-

chieten en Mo"oren.

4. En hij nam de vaste steden in,

die Juda had ; en hij kwam tot Jeru-

zalem toe.

5. Toen kwam Semaja, de profeet,

tot Rehabeam en de oversten van Juda,
die te Jeruzalem verzameld waren, uit

oorzaak van Sisak ; en hij zeide tot hen :

Alzoo zegt de HEERE : Gij hebt Mij

verlaten ; daarom heb Ik u ook ver-

laten in de hand van Sisak.

6. Toen verootmoedigden zich de
oversten Israels en de koning, en zij

zeiden : De HEERE is rechtvaardig.

7. Als nu de HEERE zag, dat zij

zich verootmoedigden, geschiedde het
woord des HEEREN tot Semaja, zeg-

gende : Zij hebben zich verootmoedigd,
Ik zal ze niet verderven ; maar Ik zal

hun in kort ontkoming geven, dat mijne
grimmigheid over Jeruzalem door de
hand van Sisak niet zal uitgegoten
worden.

8. Doch zij zullen hem tot knechten
zijn; opdat zij onderkennen mijnen
dienst, en den dienst van de konink-
rijken der landen.

9. Zoo toog Sisak, de koning van
Egypte, op tegen Jeruzalem ; en hij

nam de schatten van het Huis des

HEEREN en de schatten van het huis
des konings weg; hij nam alles weg;
hij nam ook alle de gouden schilden
weg, die Salomo «gemaakt had.

rt 1 Kon. 10: 16. 2 Kron. 9: 15.

10. En de koning Rehabeam maakte,
in plaats van die, koperen schilden

;

en hij beval [die] onder de hand van
de oversten der trawanten, die de deur
van het huis des konings bewaarden.

11. En het geschiedde, zoo wanneer
de koning in het Huis des HEEREN
ging, dat de trawanten kwamen, en die

droegen, en die wederbrachten in der
trawanten wachtkamer.

12. En als hij zich verootmoedigde,
keerde de toorn des HEEREN van hem
af, opdat Hij [hem] niet ten uiterste

toe verdierf; ook waren in Juda nog
goede dingen.

13. Zoo versterkte zich de koning
Rehabeam in Jeruzalem, en regeerde

;

«want Rehabeam was een en veertig

jaar oud, als hij koning werd, en hij

regeerde zeventien jaar in Jeruzalem,
de stad, die de HEÈRE uit alle stam-
men Israels ^verkoren had, om zijnen

naam daar te zetten ; en de naam zij-

ner moeder was Naa'ma, eeneA'mmo-
nietische. « l Kon. 14: 21. b 2 Kron. 6: 6.

14. En hij deed wat kwaad was, de-

wijl hij zijn hart niet richtte, om den
HÊERE te zoeken.

15. De geschiedenissen nu van Reha-
beam, de eerste en de laatste, zijn die

niet geschreven in de woorden van Se-

maja, den profeet, en I'ddo, den zie-

ner, verhalende de geslachtregisteren
;

daartoe de krijgen van Rehabeam en
Jeróbeam in alle [hunne] dagen ?

16. En Rehabeam ontsliep met zijne

vaderen, en werd begraven in de stad

Davids; en zijn zoon Abia werd koning
in zijne plaats.

HET XIII KAPITTEL.

In «het achttiende jaar van den ko-

ning Jeróbeam, zoo werd Abia koning
over Juda. « l Kon.lS: l.enz.

2. Hij regeerde drie jaren te Jeruza-

lem ; en de naam zijner moeder was
Michaja, de dochter van U'riël, van Gi-

bea. Én er was krijg tusschen Abia en

tusschen Jeróbeam.
3. En Abia bond den strijd aan met

i
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een heir van strijdbare helden, vier

honderd duizend uitgelezene mannen
;

eu Jeróbeam stelde tegen hem de slag-

orde, met acht honderd duizend uitge-

lezene mannen, kloeke helden.

4. En Abia maakte zich op van bo-

ven den berg Zemaraïm, dewelke is in

het gebergte van Ephraïm ; en hij zeide :

Hoort mij toe, Jeróbeam en gansch Is-

raël.

5. Staat het u niet toe te weten, dat

de HEERE de God Israels het konink-
rijk over Israël aan David gegeven heeft,

tot in eeuwigheid, hem en zijnen zo-

nen, met een zoutverbond ?

6. «Evenwel is Jeróbeam, de zoon
van Nébat, de knecht van Salomo, den
zoon van David, opgestaan, en heeft

gerebelleerd tegen zijnen heere.
a 1 Kon. 11 : 26.

7. Daartoe hebben zich ijdele mannen,
kinderen Bélials, tot hem vergaderd, en
hebben zich sterk gemaakt tegen Re-

habeam, den zoon van Salomo, als Re-

habeam jong was en teeder van hart,

dat hij zich tegen hen niet kon ver-

sterken.

8. En nu, gij denkt u te versterken
tegen het koninkrijk des HEEREN,
'hetivelk] in de hand is der zonen Davids

;

^ij zijt wel eene groote menigte, maar
gij hebt gouden kalveren bij u, «die u

Jeróbeam tot goden gemaakt heeft.
a 1 Kon. 12 : 28, enz.

9. Hebt «gij niet de priesteren des
HEEREN, de zonen Aarons, en de Le-

vieten uitgedreven, en hebt u priesteren

gemaakt, gelijk de volkeren der landen ?

Een iegelijk, die komt om zijne hand
te vullen met een jong rund en zeven
rammen, die wordt priester dergenen,
die geene goden zijn.

a l^Kon. 12: 31. 2 Kron. 11: 14, 15.

10. Maar ons aangaande, de HEERE
is onze God, en wij hebben Hem niet

verlaten; en de priesters, die den HEE-
RE dienen, zijn de zonen Aarons, en
de Levieten zijn in het werk.

11. «En zij steken aan voor den HEE-
RE brandofferen, op eiken morgen en
op eiken avond, ook reukwerk van wel-

riekende specerijen, benevens de toerich-

ting des broods op de reine tafel, en
den gouden kandelaar en zijne lampen,
om [die] op eiken avond te doen bran-
den; want wii nemen waar de wacht

des HEEREN onzes Gods; maar gij hebt
Hem verlaten. « 2 Kron. 2: 4.

12. Daarom ziet, God is met ons aan
de spitse, en zijne priesteren met de
trompetten des geklanks. om tegen u
alarmgeklank te maken. O kinderen Is-

raels, strijdt niet tegen den HEERE den
God uwer vaderen; want gij zult geen
voorspoed hebben.

18. Maar Jeróbeam deed eene achter-
lage omwonden, om van achter hen te
komen; zoo waren zij voor het aange-
zicht van Juda, en de achterlage van
achter hen.

14. Toen nu Juda omzag, zie, zoo had-
den zij den strijd voor en achter; en
zij riepen tot den HEERE, en de pries-

ters trompetten met de trompetten.
15. En de mannen van Juda maakten

een alarmgeschrei; en het geschiedde,
als de mannen van Juda een alarmge-
schrei maakten, dat God Jeróbeam en het
gansche Israël sloeg voor Abia en Juda.

16. En de kinderen Israels vloden
voor het aangezicht van Juda, en God
gaf ze in hunne hand.

17. Abia dan, en zijn volk, sloeg ze
met eenen groeten slag; want uit Is-

raël vielen verslagen vijf honderd dui-

zend uitgelezene mannen.
18. Alzoo werden de kinderen Israels

vernederd te dien tijde; maar de kin-

deren van Juda werden machtig, dewijl

zij op den HEERE hunner vaderen God
gesteund hadden.

19. En Abia jaagde Jeróbeam achter-

na, en nam van hem de steden : Bethel
met zijne onderhoorige plaatsen, enJe-
sana met zijne onderhoorige plaatsen, en
Éphron met zijne onderhoorige plaatsen.

20. En Jeróbeam behield geene kracht
meer in de dagen van Abia ; maar de-

HEERE sloeg hem, dat hij stierf.

21. Zoo versterkte zich Abia; en hij

nam zich veertien vrouwen, en gewoa
twee en twintig zonen en zestien doch-

teren.

22. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Abia, zoo zijne wegen als zij-

ne woorden, zijn beschreven in de His-

torie van den profeet I'ddo.

HET XIV KAPITTEL,

/ioo ontsliep Abïa met zijne vaderen,.
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en zij begroeven hem in de stad Da-

vids, en «zijn zoon A'sa werd koning

in zijne plaats In zijne dagen was liet

land tien jaren stil. al Kon. 15: s, enz.

2. En A 'sa deed wat goed en wat recht

was in de oogen des HEEREN zijns Gods.

3. AVant «hij nam de altaren der

vreemden en de hoogten weg, en brak

de opgerichte beelden, en hieuw de

boSSChen af; « l Kron. 15: 13.

4. En hij zeide tot .Juda, dat zij den

HEERE den God hunner vaderen zoe-

ken, en dat zij de wet en het gebod

doen zouden.
5. Hij nam ook weg uit alle steden

van Juda de hoogten en de zonnebeel-

den. En het koninkrijk was voor hem stil.

6. Daartoe bouwde hij vaste steden

in Juda; want het land was stil, ener

was geen oorlog in die jaren tegen hem,
dewijl de HEERE hem ruste gaf.

7. Want hij zeide tot Juda: Laat ons

deze steden bouwen, en muren daarom
trekken, en torens, deuren en grende-

len, terwijl het land nog is voor ons

aangezicht; want wij hebben den HEE-
RE onzen God gezocht; wij hebben

[Hem] gezocht, en Hij heeft ons ron-

dom henen ruste gegeven. Zoo bouw-
den zij en hadden voorspoed.

8. A'sa nu had een heir van drie hon-

derd duizend uit Juda, rondas en spies

dragende, en twee honderd en tachtig

duizend uit Benjamin, het schild dra-

gende en den boog spannende. Alle de-

ze waren kloeke helden.

9 «En Zérah, de Moor, kwam tegen

hen uit, met een heir van duizend maal
duizend, en drie honderd wageneu; en

hij kwam tot Marésatoe. a2Kron. 16:8.

10. Toen toog A'sa tegen hem uit;

en zij stelden de slagorde in het dal

Zéphatha bij Marésa.
11. En A'sa riep tot den HEERE zijnen

God, en zeide: HEERE, het is niets bij U,

te helpen «hetzij den machtige, hetzij den
krachtelooze. Help ons, o HEERE onze

God; want wij steunen op U, en in uwen
naam zijn wij gekomen tegen deze me-
nigte. Ó HEERE, Gij zijt onze God;
laat de sterfelijke mensch tegen U niets

vermogen. a l Sam. 14: 6.

12. En de HEERE plaagde de Moo-
ren voor A'sa en voor Juda; en de Moe-
ren vloden.

13. A'sa nu en het volk, dat met hem

was, jaagden ze na tot Gérar toe; en
[zoo velen] vielen er van de Mooren, dat
er voor hen geen weeropkomen was
want zij waren verbroken voor den
HEERE en voor zijn leger. En zij droe-

gen zeer veel roofs daarvan.
14. En zij sloegen alle steden rond-

om. Gérar; want de verschrikking des
HEEREN was over hen; en zij beroof-

den alle de steden, omdat veel roofs

daarin was.
15. En zij sloegen ook de tenten van

het vee, en voerden weg schapen, in

menigte, en kemelen; en kwamen weder
te Jeruzalem.

HET XV KAPITTEL.

loen kwam de Geest Gods op Azarja,

den zoon van O'ded.

2. En hij ging uit, A'sa tegen, en hij

zeide tot hem: Hoort mij, A'sa, en
gansch Juda, en Benjamin; de HEE-
RE is met ulieden, terwijl gij met Hem
zijt ; en «zoo gij Hem zoekt, Hij zal van
u gevonden worden; ^maar zoo gij Hem
verlaat, Hij zal u verlaten, a i Kron. 28: 9.

2 Kron. 33:, 12. Matth. 7: 7. h 2jKron. 24: 20.

3. «Israël nu is vele dagen geweest
zonder den waren God, en zonder eenen
leerenden priester, en zonder de wet.

a Hos. 3: 4.

4. «Maar als zij zich in hunnen nood
bekeerden tot den HEERE den God Is-

raels, en Hem zochten, zoo werd Hij

van hen gevonden. « Deut. 4 : 29.

5. En in die tijden was er geen vre-

de VQor dengene, die uitging, en den-

gene, die inkwam; maar vele beroerten

waren over alle de inwoners van die

landen;
6. Dat volk tegen volk, en stad tegen

stad in stukken gestooten werden; want
God had ze met allen angst verschrikt.

7. Daarom weest gij sterk, en laat

uwe handen niet verslappen, want er is

loon naar uw werk.

8. Als nu A'sa deze woorden hoorde,

en de profetie van den profeet O'ded,

sterkte hij zich, en hij deed weg de ver-

foeiselen uit het gansche land van Juda

en Benjamin, en uit de steden, die hij

van het gebergte van Ephraïm genomen
had. en vernieuwde het altaar des HEE-
REN, dat voor het voorhuis des HEE-
REN was.
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9. En hij vergaderde liet gansche Ju-

da en Benjamin, en de vreemdelingen
met hen uit Ephraïm, en Manasse, en

uit Simeon ; want uit Israël vielen zij

tot hem in menigte , als zij zagen
,

dat de HEERE zijn God met hem
was.

10. En zij vergaderden zich te Jeru-

zalem, in de derde maand, in het vijf-

tiende jaar van het koninkrijk van
A'sa.

11. En zij offerden den HEERE ten

zelven dage van den roof, [dien] zij ge-

bracht hadden, zeven honderd runde-

ren en zeven duizend schapen.

12. En zij «traden in een verbond,

dat zij den HEERE den God hunner
vaderen zoeken zouden met hun gan-

sche hart en met hunne gansche ziele.

a Joz. 24: 15. Neh. 10: 29.

13. En al wie den HEERE den God
Israels niet zoude zoeken, «zoude gedood
worden, van den kleine tot den groote,

en van den man tot de vrouw toe.
a Deut. 13: 9.

14. En zij zwoeren den HEERE met
luider stemme en met gejuich, desge-

lijks met trompetten en met bazuinen.

15. En gansch Juda was verblijd over
dezen eed ; want zij hadden met hun
gansche hart gezworen, en met hunnen
ganschen wil Hem gezocht; en Hij

werd van hen gevonden, en de HEERE
gaf hun rust rondom henen.

16. Aangaande ook Maacha, de moe-
der van den koning A'sa, hij zette ze

af, dat zij geene «koningin ware, om-
dat zij eenen afgrijselijken afgod in een
bosch gemaakt had ; ook roeide A'sa
haren afgrijselijken afgod uit, en ver-

brijzelde en verbrandde [hem] aan de
beek Kidron. « i Kon. 15

: 13.

17. De hoogten werden wel niet weg-
genomen uit Israël ; het hart van A'sa
nochtans was volkomen alle zijne da-

gen.

18. En hij bracht in het Huis Gods
de geheiligde dingen zijns vaders, en
zijne geheiligde dingen, zilver en goud,
en vaten.

19. En er was geen oorlog tot in het
vijf en dertigste jaar van het konink-
rijk van A'sa.

HET XVI KAPITTEL.
•aT
In het zes en dertigste jaar van het

koninkrijk van A'sa, toog Baësa, de
koning van Israël, op tegen Juda, en
bouwde Rama, opdat hij niemand toe-

liet uit te gaan en in te komen tot

A'sa, den koning van Juda.
^ a 1 Kon. 15 : 17.

2. Toen bracht A'sa het zilver en
het goud voor, uit de schatten van het

Huis des HEEREN en van het huis des
konings, en zond tot Bénhadad, den
koning van Syrië, die te Damascus
woonde, zeggende :

3. Er is een verbond tusschen mij
en tusschen u, en tusschen mijnen va-

der en tusschen uwen vader; zie, ik

zend u zilver en goud
;
ga henen, maak

uw verbond te niete met Baësa, den
koning van Israël, dat hij van tegen
mij aftrekke.

4. En Bénhadad hoorde naar den
koning A'sa, en zond de oversten der

heiren, die hij had, tegen de steden van
Israël, en zij sloegen I'jon, en Dan, en
A'bel-Maïm, en alle schatsteden van
Naphthali.

5. En het geschiedde, als Baësa [zulks]

hoorde, dat hij afliet van Rama te bou-

wen, en zijn werk staakte.

6. Toen nam de koning A'sa gansch
Juda, en zij droegen weg de steenen
van Rama, en het hout daarvan, waar-
mede Baësa gebouwd had ; en hij

bouwde daarmede Géba en Mizpa.

7. En in dien tijd kwam de ziener

Hanani tot A'sa, den koning van Juda,

en hij zeide tot hem : Omdat gij ge-

steund hebt op den koning van Syrië,

en niet gesteund hebt op den HEERE
uwen God, daarom is het heir des ko-

nings van Syrië uit uwe hand ontko-

men.
8. Waren niet de Mooren en de Lü-

biërs een groot heir met zeer vele wa-
genen en ruiteren ? Toen gij nochtans
op den HEERE steundet, heeft Hij ze

in uwe hand gegeven.

9. Want den HEERE [aangaande],

«zijne oogen doorloopen de gansche
aarde, om zich sterk te bewijzen aan
[degenen], welker hart volkomen is

tot Hem. Gij hebt hierin zottelijk

gedaan ; want van nu af zullen oor-

logen tegen u zijn.

a Job. 34: 21. Spr. 5 : 21 ; 15 : 3.

Jer. 16: 17; 32: 19.

10. Doch A'sa werd toornig tegen den
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ziener, en leide hem in het gevangen-

huis; want hij was hierover tegen hem
ontsteld. Daartoe onderdrukte A'sa

[eenigen] uit het volk ten zelfden tijde.

11. En zie, de geschiedenissen van

A'sa, de eerste met de laatste, zie, zij

zyn beschreven in het Boek der konin-

gen van Juda en Israël.

12. A'sa nu werd, in het negen en

dertigste jaar van zijn koninkrijk, krank
aan zijne voeten; tot op het hoogste

toe was zijne krankheid. Daartoe ook
zocht hij den HEERE niet in zijne

krankheid, maar de medicijnmeesters.

13. Alzoo ontsliep A'sa met zijne va-

deren ; en hij stierf in het een en veer-

tigste jaar zijner regeering.

14. En zij begroeven hem in zijn graf,

dat hij voor zich gegraven had in de stad

Davids, en leiden hem op het bed, het-

welk hij gevuld had met specerijen, en
dat van verscheidene soorten, naar apo-

thekerskunst toebereid ; en zij brandden
over hem eene gansch groote bran-

ding.

HET XVII KAPITTEL.

Jcjn zijn zoon Jósaphat werd koning
in zijne plaats; en hij sterkte zich te-

gen Israël. rtlKon. 15: 24.

2. En hij leide krijgsvolk in alle vaste

steden van Juda, en leide bezettingen

in het land van Jvda, en «in de steden

van Ephraïm, die zijn vader A'sa inge-

nomen had. « ^ Kron. 15
: 8.

3. En de HEERE was met Jósaphat;
want hij wandelde in de vorige wegen
zijns vaders Davids, en zocht de Baals
niet.

4. Maar hij zocht den God zijns va-

ders, en wandelde in zijne geboden, en
niet naar het doen van Israël.

5. En de HEERE bevestigde het ko-

ninkrijk in zijne hand, en gansch Juda
gaven Jósaphat geschenken ; en hij had
rijkdom en eere in menigte.

6. En zijn hart verhief zich in de

wegen des HEEREN ; en hij nam verder

de hoogten en de bosschen uit Juda
weg.

7. In het derdejaar nu zijner regee-

ring zond hij tot zijne vorsten, tot Bön-
Chaïl, en tot Obadja, en tot Zecharja,
en tot Nethaneël, en tot Michaja, op-

dat men zoude leeren in de steden van
Juda

;

8. En met hen de Levieten, Semaja,
en Nethanja, en Zebadja, en A'saël,eii

Semiramoth, en Jonathan, en Adónia,.

en Tobia, en Tob-Adónia, de Levieten
;

en met hen de priesters Elisama en Jó-

ram.
9. En zij leerden in Juda, en het

wetboek des HEEREN was bij hen ; en
zij gingen rondom in alle steden van
Juda, en leerden onder het volk.

10. En eene verschrikking des HEE-
REN werd over alle koninkrijken der
landen, die rondom Juda waren, dat zij.

niet krijgden tegen Jósaphat.
11. En van de Phihstijnen brachten

zij Jósaphat geschenken met het op-

gelegde geld ; ook brachten hem de
Arabieren klein vee, zeven duizend en
zeven honderd rammen, en zeven dui-

zend en zeven honderd bokken.
12. Alzoo nam Jósaphat toe, en werd

ten hoogste groot ; daartoe bouwde hij

in Juda burchten en schatsteden.

13. En hij had vele werken in de
steden van Juda, en krijgslieden, kloeke
helden in Jeruzalem.

14. Dit nu is hunne telling, naar de

huizen hunner vaderen: In Juda wa-
ren oversten der duizenden: A'dna de

overste, en met hem waren drie hon-

derd duizend kloeke helden;

15. Naast hem nu was de overste

Jóhanan, en met hem waren twee hon-

derd en tachtig duizend;

16. En naast hem was Amasia, de

zoon van Zichri, die zich vrijwillig den
HEERE overgegeven had, en met hem
waren twee honderd duizend kloeke-

helden.

17. En uit Benjamin was E'ljada,

een kloek held, en met hem twee hon-

derd duizend, die met boog en schild

gewapend waren;
18. En naast hem was Józabad, en

met hem waren honderd en tachtig

duizend, ten krijge toegerust.

19. Deze waren in den dienst des

konings; behalve degenen, die de ko-

ning in de vaste steden door gansch

Juda gezet had.

HET XVIII KAPITTEL.

Jósaphat nu had rijkdom en eere in

overvloed; en hij verzwagerde zich aan.

A'chab.
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2. En «ten einde van [eenujc] jaren

toog hij af tot A'chab naar Samaria;
en A'chab slachtte schapen en runde-
ren voor hem in menigte, en voor het
volk, dat met hem v^as; en hij porde
hem aan. om op te trekken naar Ra-
moth in Gilead. * i Kon. 22: 2.

3. Want A'chab, de koning van Is-

rael, zeide tot Jósaphat, den koning
van Juda : Zult gij met mij gaan naar
Riimoth in Gilead ? En hij zeide tot

hem: «Zoo zal ik zijn, gelijk gij zijt,

en gelijk uw volk is, zal mijn volk
zijn, en wij zullen met u zijn in dezen
krijg. a 1 Kon. 22: 4.

4. Voorts zeide Jósaphat tot den ko-

ning van Israël : «Vraag toch als heden
naar het woord des HEEREN.

a 1 Sam. 23: 2. 2 Sam. 2: 1.

5. Toen vergaderde de koning van
Israël xlë profeten, vier honderd man-
nen, en hij zeide tot hen : Zullen wij

tegen Ramoth in Gilead ten strijde

trekken, of zal ik het nalaten ? En zij

zeiden: Trek op, want God zal het in

de hand des konings geven.
6. Maar Jósaphat zeide: Is hier niet

nog een profeet des HEEREN, dat wij

van hem vragen mochten?
7. Toen zeide de koning van Israël

tot Jósaphat: Er is nog één man, om
door hem den HEERE te vragen ; maar
ik haat hem, want hij profeteert over
mij niets goeds, maar altijd kwaad

;

deze is Micha, de zoon van Jimla. En
Jósaphat zeide: De koning zegge niet

alzoo.

8. Toen riep de koning van Israël

eenen kamerling, en hij zeide: Haal
haastelijk Micha, den zoon van Jimla.

9. De koning van Israël nu, en Jó-

saphat, de koning van Juda, zaten elk

op zijnen troon, bekleed met [Imnne]
kleederen, en zij zaten op het plein,

aan de deur der poorte van Samaria;
en alle de profeten profeteerden in

hunne tegenwoordigheid.
10. En Zedekia, de zoon van Cnaiina,

had zich ijzeren horens gemaakt; en
hij zeide: Zoo zegt de HEERE: Met
deze zult gij de Syriërs stoeten, tot-

dat gij ze gansch verdaan zult heb-

ben.

11. En alle de profeten profeteerden
alzoo, zeggende : Trek op naar Ramoth
in Gilead, en gij zult voorspoedig zijn,

want de HEERE zal het in de hand
des konings geven.

12. De bode nu, die henengegaan was
om Micha te roepen, sprak tot hem,
zeggende : Zie, de woorden der profeten
zijn uit éénen mond goed tot den ko-
ning; dat nu toch uw woord zij, gelijk

als van éénen uit hen, en spreek het
goede.

13. Doch Micha zeide: [Zoo tvaarach-
tig cUs] de HEERE leeft, hetgene dat
mijn God zeggen zal, dat zal ik spre-
ken.

14. Als hij tot den koning gekomen
was, zoo zeide de koning tot hem:
Micha, zullen wij naar Ramoth in Gi-

lead ten strijde trekken, of zal ik het
nalaten? [En hij zeide: Trekt op, en
gijlieden zult voorspoedig zijn; want
zij zullen in uwe hand gegeven wor-
den.

15. En de koning zeide tot hem .

Tot hoe vele reizen zal ik u bezwe-
ren, opdat gij tot mij niet spreekt,
dan de waarheid, in den naam des
HEEREN ?

16. En hij zeide: Ik zaghet gansche
Israël verstrooid op de bergen, gelijk

schapen, die geenen herder hebben;
en de HEERE zeide : Deze hebben gee-
nen heere; een iegelijk keere weder
naar zijn huis in vrede.

17. Toen zeide de koning van Israël

tot Jósaphat : Heb ik tot u niet gezegd :

Hij zal over mij niets goeds, maar kwaad
pro fêteeren?

18. Voorts zeide hij: Daarom hoort
het woord des HEEREN: Ik zag den
HEERE, zittende op zijnen troon, en
al het hemelsche heir, staande aan zijne

rechter- en zijne linkerhand.
19. En de HEERE zeide :

.
Wie zal

A'chab, den koning van Israël, over-

reden, dat 'hij optrekke, en valle te

Ramoth in Gilead? Daarna zeide Hij:

Deze zegt aldus, en die zegt alzoo.

20. Toen kwam een «geest voort, en
stond voor het aangezichte des HEE-
REN, en zeide : Ik zal hem overreden.
En de HEERE zeide tot hem : Waar-
mede ? a Job 1 : 6.

21. En hij zeide: Ik zal uitgaan, en
een leugengeest zijn in den mond van
alle zijne profeten. En Hij zeide: Gij

zult overreden, en zult ook vermogen;
ga uit, en doe alzoo.

17
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22. Nu dan, «zie, de HEERE heeft

eenen leugengeest in den mond van

deze uwe profeten gegeven; en de

HEERE heeft kwaad over u gesproken.
a Job 12: 16, 20. Jes. 19: 14. Ezech. 14: 9.

23. Toen trad Zedeki'a, de zoon van

Cnaana, toe, en «sloeg Micha op het

kinnebakken, en hij zeide: Door wat
weg is de Geest des HEEREN van mij

doorgegaan, om u aan te spreken ?

(( Jer. 20 : 2. Mare. 14 : 65. Hand. 23 : 2.

24. En Micha zeide: Zie, gij zult het

zien op dienzelven dag, als gij zult gaan
van kamer in kamer, om u te verste-

ken.
25. De koning van Israël nu zeide:

Neemt Micha, en brengt hem weder
tot A'mon, den overste der stad, en tot

Jóas, den zoon des konings;
26. En gijheden zult zeggen: Zoo

zegt de koning: Zet dezen in het ge-

vangenhuis, en spijst hem met brood

der bedruktheid, en met water derbe-

druktheid, totdat ik met vrede weder-

kome.
27. En Micha zeide : Indien gij eenigs-

zins met vrede wederkomt, zoo heeft

de HEERE door mij niet gesproken.

Voorts zeide hij : Hoort, gij volkeren al-

tegader.

28. Alzoo toog de koning van Israël,

en Jósaphat, de koning van Juda, op
naar Ramoth in Gilead.

29. En de koning van Israël zeide

tot Jósaphat: Als ik mij verkleed heb,

zal ik in den strijd komen, maar gij,

trek uwe kleederen aan. Alzoo ver-

kleedde zich de koning van Israël, en

zij kwamen in den strijd.

30. De koning nu van Syrië had ge-

boden aan de oversten der wagenen,
die hij had, zeggende: Gijlieden zult

niet strijden tegen kleinen noch groo-

ten, maar tegen den koning van Israël

alleen.

31. Het geschiedde dan, als de over-

sten der wagenen Jósaphat zagen, dat

zij zeiden: Die is de koning van Israël;

en zij togen rondom hem, om te strij-

den. Maar Jósaphat riep, en de HEERE
hielp hem, en God wendde ze van hem
af.

82. Want het geschiedde, als de over-

sten der wagenen zagen, dat het de
koning van Israël niet was, dat zij van
achter hem afkeerden.

33. Toen spande een man den boog
in zijne eenvoudigheid, en schoot den
koning van Israël tusschen de gespen
en tusschen het pantsier. Toen zeide

hij tot den voerman: Keer uwe hand,
en voer mij uit het leger, want ik ben
verwond.

34. En de strijd nam op denzelven
dag toe, en de koning van Israël deed
zich met den wagen staande houden
tegenover de Syriërs, tot den avond
toe; en hij stierf ten tijde, als de zon
onderging.

HET XIX KAPITTEL.

En Jósaphat, de koning van Juda,

keerde met vrede weder naar zijn huis

te Jeruzalem.

2. En Jéhu, de zoon van Hanani, de
ziener, ging uit, hem tegen, en zeide

tot den koning Jósaphat : Zoudt gij den
goddelüoze helpen, en die den HEERE
haten, liefhebben ? Nu is daarom over
u van het aangezichte des HEEREN
groote toornigheid.

3. Evenwel goede dingen zijn bij u
gevonden; «want gij hebt de bosschen
uit het land weggedaan, en uw harte

gericht, om God te zoeken.
a 2 Kron. 17 : 4, 6.

4. Jósaphat nu woonde te Jeruza-

lem; en hij toog wederom uit door

het volk, van Berséba af tot het ge-

bergte van Ephraïm toe, en deed ze

wederkeeren tot den HEERE hunner
vaderen God.

5. En hij stelde rechters in het land,

in alle vaste steden van Juda, van stad

tot stad.

6. En hij zeide tot de rechters: Ziet

wat gij doet; want gij houdt het ge-

richt niet den mensche, maar den HEE-
RE ; en Hij is bij u in de zake van het

gericht.

7. Nu dan, de verschrikking des

HEEREN zij op ulieden; neemt waar,

en doet het; «want bij den HEERE
onzen God is geen onrecht, 'moch aan-

neming van personen, noch ontvanging

van geschenken, a Deut. 32:4. Rom. 9: 14.

6 Deut. 10 : 17. Job 34 : 19.

Hand. 10: 34. Rom. 2: 11. Gal. 2: 6.

Eph. 6 : 9. Col. 3 : 25. 1 Petr. 1 : 17.

8. Daartoe stelde Jósaphat ook te Je-

ruzalem [ecnige] van de Levieten, en van
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de priesteren, en van de hoofden der

vaderen Israels, over het gericht des
HEEREN en over rechtsgeschillen, als

zij weder te Jeruzalem gekomen wa-
ren.

9. En hij gebood hun, zeggende: Doet
alzoo in de vreeze des HEEREN, met
getrouwigheid en met een volkomen
hart.

10. En [in] alle geschil, hetwelk van
uwe broederen, die in hunne steden
wonen, tot u zal komen, tusschen bloed

en bloed, tusschen wet, en gebod, en
inzettingen en rechten, zoo vermaant
hen, dat zij niet schuldig worden aan
den HEERE, en eene groote toornig-

heid over u en over uwe broederen zij.

Doet alzoo, en gij zult niet schuldig

worden.
11. En ziet, Amarja, de hoofdpries-

ter, is over u in alle zake des HEEREN;
en Zebadja, de zoon van Ismaël, de

vorst van het huis van Juda, in alle

zake des konings; ook zijn de ambtlie-

dej[\, de Levieten, voor uw aangezicht.

Weest sterk en doet het, en de HEE-
RE zal met den goede zijn.

HET XX KAPITTEL.

Het geschiedde nu na dezen, dat de kin-

deren Móabs, en de kinderen A'mmons,
en met hen [anderen] benevens de A'm-
monieten, kwamen tegen Jósaphat ten

strijde.

2. Toen kwamen er, die Jósaphat
boodschapten, zeggende: Daar komt
€ene groote menigte tegen u van gene
zijde der zee, uit Syrië; en zie, zij zijn

te Hazezon-Thamar, hetwelk is Én-
gedi.

3. Jósaphat nu vreesde, en stelde zijn

aangezicht, om den HEERE te zoeken;
en hij riep een vasten uit in gansch
Juda.

4. En Juda werd vergaderd, om van
den HEERE [ImJpe] te zoeken; ook kwa-
men zij uit alle steden van Juda, om
den HEERE te zoeken.

5. En Jósaphat stond in de gemeente
van Juda en Jeruzalem, in het Huis
des HEEREN, voor het nieuwe voor-

hof.

6. En hij zeide: O HEERE, God on-

zer vaderen, zijt Gij niet die God in

den hemel? Ja, Gij zijt de Heerscher

over alle koninkrijken der heidenen;
en oin uwe hand is kracht en sterkte,

zoodat niemand zich tegen U stellen kan.
a 1 Kron. 29: 12. Matth. 6: 12. g

7. Hebt gij niet, onze God, de inwo-
ners dezes lands van voor het aange-
zicht van uw volk Israël verdreven, en
dat aan het zaad van Abraham, uwen
liefhebber, tot in eeuwigheid gege-
ven?

8. Zij nu hebben daarin gewoond, en
zy hebben U daarin een heiligdom ge-
bouwd voor uwen naam, zeggende:

9. «Indien over ons [eenig] kwaad
komt, het zwaard des oordeels, of pes-
tilentie, of honger, wij zullen voor dit

Huis, en voor uw aangezichte staan,
dewijl uw naam in dit Huis is; en wij
zullen uit onze benauwdheid tot U roe-

pen ; en Gij zult verhooren en verlossen.
a 1 Kon. 8: 33, 34, 35, enz.

2 Kron. 6; 28; 7: 13.

10. En nu, zie, de kinderen A'mmons,
en Móab, en die van het gebergte Séïr,

door dewelken Gij Israël niet toeliet te

trekken, als zij uit Egypteland togen,
maar zij weken van hen, en verdelg-
den ze niet;

11. Zie dan, zij vergelden het ons,
komende om ons uit uwe erve, die Gij

ons te erven gegeven hebt, te verdrij-

ven.

12. O onze God, zult Gij geen recht
tegen hen oefenen? Want in ons is

geene kracht tegen deze groote menigte,
die tegen ons komt, en wij weten niet,

wat wij doen zullen ; maar onze oogen
zijn op U.

13. En gansch Juda stond voor het
aangezichte des HEEREN; ook hunne
kinderkens, hunne vrouwen en hunne
zonen.

14. Toen kwam de Geest des HEE-
REN, in het midden der gemeente, op
Jahaziël, den zoon van Zecharja, den
zoon van Benaja, den zoon van Jehi'ël,

den zoon van Matthanja, den Leviet,

uit de zonen A'saphs;
15. En hij zeide: Merkt op, geheel

Juda, en gij inwoners van Jeruzalem,
en gij koning Jósaphat. Alzoo zegt de
HEERE tot ulieden: «Vreest gijlieden

niet, en wordt niet ontzet vanwege deze
groote menigte; want de strijd is niet

uwe, maar Godes. a Ex. 14 : 13.

16. Trekt morgen tot hen af. Ziet,
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zy komen op bij den opgang vanZiz;
en gij zult ze vinden in het einde des

dals, voor aan de v^oestijn van Jéruël.

17. Gij zult in dezen [strijd] niet te

strijden hebben; stelt uzelven, staat,

en ziet het heil des HEEREN met u,

o Juda en Jeruzalem. Vreest niet, en

ontzet u niet; gaat morgen uit, hun
tegen ; want de HEERE zal met u we-

zen.

18. Toen neigde zich Jósaphat met
het aangezicht ter aarde; en gansch
Juda en de inwoners van Jeruzalem
vielen neder voor het aangezichte des

HEEREN, aanbiddende den HEERE.
19. En de Levieten uit de kinderen

der Kcihathieten, en uit de kinderen
der Kórahieten, stonden op, om den
HEERE den God Israels met luider

stemme ten hoogste te prijzen.

20. En zij maakten zich des morgens
vroeg op, en togen uit naar de woes-

tijn van Thekóa; en als zij uittogen,

stond Jósaphat, en zeide: Hoort mij, o

Juda, en gij inwoners van Jeruzalem.

Gelooft in den HEERE uwen God, zoo

zult gij bevestigd worden; gelooft aan
zijne profeten, en gij zult voorspoedig
zijn.

21. Hij nu beraadslaagde mot het

volk, en hij stelde den HEERE zan-

gers, die de heihge Majesteit prijzen

zouden, voor de toegerusten uitgaande,

en zeggende : Looft den HEERE, want
zijne goedertierenheid is tot in eeuwig-

heid.

22. Ten tijde nu, als zij aanhieven
met een vreugdegeroep en lofzang, «stel-

de de HEERE achterlagen tegen de kin-

deren A'mmons, Móab, en die van het

gebergte Séïr, die tegen Juda geko-

men waren; en zij werden geslagen.
a Richt. 7: 22. 1 Sam. 14: 20.

23. Want de kinderen A'mmons en
Móab stonden op tegen de inwoners
van het gebergte Séïr, om te verban-

nen en te verdelgen; en als zij met de
inwoners van Séïr een einde gemaakt
hadden, hielpen zij de één den ander
ten verderve.

24. Als nu Juda tot den wachttoren
in de woestijn gekomen was, wendden
zij zich naar de menigte; en zie, bet
waren doode lichamen, liggende op de
aarde, en niemand was ontkomen.

25. Jósaphat nu en zijn volk kwa-

men, om hunnen buit te rooven, en zij

vonden bij hen in menigte, zoowel have
en doode lichamen, als kostelijk gereed-
schap, en namen voor zich weg, totdat
zij niet meer dragen konden; en zij

roofden den buit drie dagen, want des
was veel.

26. En op den vierden dag vergader-
den zij zich in het dal van Béracha,
want daar loofden zij den HEERE.
Daarom noemden zij den naam dier-

zelve plaats het dal van Béracha, tot

op dezen dag.

27. Daarna keerden alle mannen van
Juda en Jeruzalem weder, en Jósaphat
in de voorspitse van hen, om wederom
met blijdschap tot Jeruzalem te komen;
want de HEERE had ze verblijd over
hunne vijanden.

28. En zij kwamen te Jeruzalem, met
luiten, en met harpen, en met trom-
petten, tot het Huis des HEEREN.

29. En er werd eene verschrikkinge
Gods over alle. koninkrijken dier lan-

den, als zij hoorden, dat de HEERE.
tegen de vijanden van Israël gestreden
had.

80. Alzoo was het koninkrijk van
Jósaphat stil; en zijn God gaf hem ruste

rondom henen.
31. Zoo regeerde Jósaphat over Juda.

Hij was «vijf en dertig jaar oud, als hij

koning werd, en hij regeerde vijf en
twintig jaar te Jeruzalem; endenaam
zijner moeder was A'zuba, eene doch-

ter van Silhi. « l Kon. 22:42.

32. En hij wandelde in den weg van
zijnen vader A'sa, en hij week daarvan
niet af, doende wat recht was in de

oogen des HEEREN.
33. Evenwel werden de hoogten niet

weggenomen; want het volk had nog
zijn hart niet geschikt tot den God hun-

ner vaderen.
34. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jósaphat, der eerste en der

laatste, zie, die zijn geschreven in de
geschiedenissen van Jéhu, don zoon van
Hanani, die men hem deed opteekenen

in het Boek der koningen van Israël.

35. Doch na dezen vergezelschapte

zich Jósaphat, de koning van Juda, met
Ahazia, den koning van Israël ; die han-

delde goddelooslijk in [zijn] doen. i

36. En hij vergezelschapte zich met]
hem, «om schepen te maken, om naar .3
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Tharsis te gaan ; eü zij maakten de sche-

pen te E'zeon-Géber. a i Kon. 22: 49.

37. Maar Elië'zer, de zoon van Dóda-

va, van Marésa, profeteerde tegen Jó-

saphat, zeggende: Omdat gij u met
Ahazia vergezelschapt hebt, heeft de

HEERE uwe werken verscheurd. Alzoo

werden de schepen verbroken dat zij

niet konden naar Tharsis gaan.

HET XXI KAPITTEL.

^'Daarna ontsliep Jósaphat met zijne

vaderen, en werd begraven bij zijne va-

deren in de stad Davids; en zijn zoon

Jóram werd koning in zijne plaats.

al Kon. 22: 51. 2 Kon. 8: 16.

2. En hij had broederen, zonen van
Jósaphat: Azarja, en Jéhiël, enZechar-

ja, en Azarjahu, en Michael, en Se-

phatja. Deze allen waren zonen van
Jósaphat, den koning van Israël.

3. En hun vader had hun vele gaven
gegeven van zilver, en van goud, en van
kostelijkheden, met vaste steden in Ju-

da; maar het koninkrijk gaf hij Jóram,

omdat hij de eerstgeborene was.

4. Als Jóram tot het koninkrijk zijns

vaders opgekomen was, en zich ver-

sterkt had, zoo doodde hij alle zijne

broederen met het zwaard, mitsgaders

•ook [eenige] van de vorsten van Israël,

5. «Twee en dertig jaar was Jóram
oud, toen hij koning werd, en hij re-

geerde acht jaren te Jeruzalem.
a 2 Kon. 8 : 17.

6. En hij wandelde in den weg der

koningen van Israël, gelijk als het huis

van A'chab deed ; want hij had de doch-

ter van A'chab tot eene vrouwe ; en hij

deed wat kwaad was in de oogen des

HEEREX.
7. Doch de HEERE wilde het huis

Davids niet verderven, om des verbonds
wille, «dat Hij met David gemaakt had;

en gelijk als Hij ^gezegd had, hem
en zijnen zonen te allen dage eene lamp
te zullen geven. a 2 Sam. 7: 12.

1 Kon. 11: 36. Ps. 132: 11, 17. b 1 Kon. 11:36.

8. «In zijne dagen vielen de E'domie-

ten af van onder het gebied van Juda,

en zij maakten over zich eenen ko-

ning, a 2 Kon. 8: 20.

9. Daarom toog Jóram voort met zij-

ne oversten, en alle de wagenen met
hem ; en hij maakte zich des nachts op,

aen sloeg de E'domieten, die rondom
hem waren, en de oversten der wage-
nen. a 2 Kon. 8: 21.

10. «Evenwel vielen de E'domieten af

van onder het gebied van Juda, tot op
dezen dag. Toen, ten zelfden tijde, viel

Libna af van onder zijn gebied ; want
hij had den HEERE den God zijner va-

deren verlaten. a 2 K on. 8 : 22.

11. Ook maakte hij hoogten op de

bergen van Juda; en hij deed de inwo-
ners van Jeruzalem hoereeren, ja hij

dreef Juda [daartoe].

12. Zoo kwam een schrift tot hem
van den profeet Elia, zeggende: Alzoo
zegt de HEERE, de God van uwen va-

der David : Omdat gij in de wegen van
uwen vader Jósaphat, en in de wegen
van A'sa, den koning van Juda, niet

gewandeld hebt;
13. Maar hebt gewandeld in den

weg der koningen van Israël, en hebt
Juda en de inwoners van Jeruzalem
doen hoereeren, naar het hoereeren van
het huis A'chabs; en ook uwe broede-

ren, van uws vaders huis, gedood hebt,

die beter waren dan gij;

14. Zie, de HEERE zal M plagen met
eene groote plage aan uw volk, en aan
uwe kinderen, en aan uwe vrouwen, en
aan al uwe have.

15. Gij zult ook in groote krankhe-

den zijn, door de krankheid uwer inge-

wanden, totdat uwe ingewanden uit-

gaan vanwege de krankheid, jaar op jaar.

16. Zoo verwekte de HEERE tegen

Jóram den geest der Philistijnen en der

Arabieren, die aan de zijde der Mooren
zijn.

17. Die togen op in Juda, en braken
daarin, en voerden alle have weg, die

in het huis des konings gevonden werd
;

zelfs ook zijne kinderen, en zijne vrou-

wen; zoodat hem geen zoon overgela-

ten werd, dan Jóahaz, de kleinste zij-

ner zonen.
18. En na dit alles plaagde hem de

HEERE in zijn ingewand met eene

krankheid, daar geen genezen aan was.

19. Dit geschiedde van jaar tot jaar,

zoodat, wanneer de tijd van het einde

der twee jaren uitging, zijne ingewan-
den met de krankheid uitgingen, dat

hij stierf van booze krankheden ; en zijn

volk maakte hem geene branding, als

de branding zijner vaderen.
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20. Hij was twee en dertig [jaren]

oud, als hij koning werd, en regeerde

acht jaren te Jeruzalem; en hij ging

henen zonder begeerd te zijn; en zij

begroeven hem in de stad Davids, maar
niet in de graven der koningen.

HET XXII KAPITTEL.

Cjn de inwoners van Jeruzalem maak-
ten Ahazia, zijnen kleinsten zoon, ko-

ning in zijne plaats ; want eene bende,

die met de Arabieren in het leger ge-

komen was, had alle de eersten gedood.

Ahazia dan, de zoon van Jóram. den
koning van Juda, regeerde.

a 2 Kon. 8: 24, 25. enz.

2. Twee en veertig jaar was Ahazia
oud, toen hij koning werd, en hij re-

geerde één jaar te Jeruzalem; en de

naam zijner moeder was Athalia, eene
dochter van O'mri.

3. Hij wandelde ook in de wegen
van het huis A'chabs; want zijne moe-
der was zijne raadgeefster, om godde-

looslijk te handelen.
4. En hij deed wat kwaad was in de

oogen des HEEREN, gelijk het huis

A'chabs; want zij waren zijne raadge-

vers, na den dood zijns vaders, hem ten

verderve.

5. Hij wandelde ook in hunnen raad,

«en toog henen met Jóram, den zoon
van A'chab, den koning van Israël, tot

den strijd tegen Hazaël, den koning van
Syrië, bij Ramoth in Gïlead: en de Syriërs

sloegen Jóram. a 2 Kon. s: 28.

6. En hij keerde weder om zich te

laten genezen te Jizreël, want [hij had]
wonden, die men hem bij Rama gesla-

gen had, als hij streed tegen Hazaël,

den koning van Syrië. En Azarja, de
zoon van Jóram, den koning van Ju-

da, kwam af, om Jóram, den zoon van
A'chab, te Jizreël te bezien; want hij

was krank.
7. De vertreding nu van Ahazia was

van God, dat hij tot Jóram kwam ; want
als hij gekomen was, toog hij met Jó-

ram uit tot Jéhu, den zoon van Nïmsi,
denwelken de HEERE gezalfd had, om
het huis A'chabs uit te roeien.

8. Zoo geschiedde het, als Jéhu ge-

richt oefende tegen het huis A'chabs,
dat hij de vorsten van Juda en de
zonen der broederen van Ahazia die

Ahazia dienden, vond, «en die doodde.
a 2 Kon. 10: 14.

9. «Daarna zocht hij Ahazia, en zij

kregen hem (want hij was verstoken in

Samaria), en zij brachten hem tot Jé-

hu, en zij doodden hem, en begroeven
hem; want zij zeiden: Hij is de zoon
van Jósaphat, die den HEÈRE met zijn

gansche hart gezocht heeft. Zoo had het
huis van Ahazia niemand, die kracht
behield tot het koninkrijk, a 2 Kon. 0:27.

10. Toen Athalia, de moeder van Aha-
zia, zag, dat haar zoon dood was, zoo
maakte zij zich op, en bracht om al

het koninklijke zaad van het huis van
Juda.

11. Maar Jósabath, de dochter des
konings, nam Jóas, den zoon van Aha- i

zia, en stal hem uit het midden van des 1

konings zonen, die gedood werden, en ^

zette hem en zijne voedster in eene
slaapkamer. Zoo verborg hem Jósabath, 1

de dochter van den koning Jóram, de \
huisvrouwe van den priesterJójada (want
zij was de zuster van Ahazia), voor
Athalia, dat zij hem niet doodde.

12. En hij was bij hen verstoken in

het Huis Gods zes jaren; en Athalj'a re-

geerde over het land.

HET XXIII KAPITTEL.

D̂och in het zevende jaar versterkte

zich Jójada, en nam de oversten der

honderden, Azarja, den zoon van Je-

róham, en I'smaël, den zoon van Jó-

hanan, en Azarja, den zoon van O'bed,

en Maaséja, den zoon van Adaja, en

Elisaphat den zoon van Zichri, met
zich in een verbond.

2. Die togen om in Juda, en ver-

gaderden de Levieten uit alle steden

van Juda, en de hoofden der vaderen

Israels; en zij kwamen naar Jeruza-

lem.

3. En die gansche gemeente maakte
een verbond in het Huis Gods met den

koning ; en hij zeide tot hen : Ziet, de

zoon des konings zal koning zijn, «ge-

lijk als de HEERE van de zonen Da-

vids gesproken heeft^

a 2 Sam. 7 : 13. 2 Kron. 21 : 7.

4. «Dit is de zake, die gij doen zult :

Een derde deel van u, die op den Sab-

bath ingaan, van de priesteven en van
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de Levieten, zullen tot portiers der dor-

pel en zyn
;

« 2 Kon. 11 : 5, enz.

5. En een derde deel zal zijn aan het
huis des konings ; en een derde deel

aan de Fondamentpoort; en al het
volk zal in de voorhoven zijn van het
Huis des HEEREN.

6. Maar dat niemand kome in het
Huis des HEEREN, dan de priesteren

en de Levieten, die dienen. Die zullen

ingaan, vi^ant zij zijn heilig ; maar al

het volk zal de wacht des HEEREN
waarnemen.

7. De Levieten nu zullen den koning
rondom omsingelen, een ieder met zijne

wapenen in zijne hand ; en die tot het

Huis inkomt, zal gedood worden ; doch
weest gijlieden bij den koning, als hij

inkomt en uitgaat.

8. En de Levieten en gansch Juda de-

den naar alles, wat de priester Jójada
geboden had ; en zij namen een ieder

zijne mannen, die op den Sabbath in-

kwamen, met degenen, die op den Sab-

bath uitgingen ; want de priester Jó-

jada had aan de afdeelingen geen ver-

lof gegeven.

9. Voorts gaf de priester Jójada aan
de oversten der honderden de spiesen,

en de rondassen, en de schilden, die

van den koning David geweest wa-
ren, die in het Huis Gods waren.

10. En hij stelde al het volk, en een
leder met zijne wapenen in zijne hand,
van de rechterzijde van het Huis tot

de linkerzijde van het Huis, naar het
altaar en naar het Huis, bij den ko-

ning rondom.
11. Toen brachten zij des konings

zoon voor, en zette hem de kroon op,

en [gaven hem] de Getuigenisse ; en zij

maakten hem koning; en Jójada en
zijne zonen zalfden hem, en zeiden :

De koning leve !

12. Toen nu Athalia hoorde de stem-
me des volks, dat toeliep en den ko-

ning toejuichte, kwam zij tot het volk
in het Huis des HEEREN.

13. En zij zag toe, en zie, de koning
stond bij zijnen pilaar, aan den ingang;
en de oversten en de trompetten wa-
ren bij den koning ; en al het volk des
lands was blijde, en blies met trom-
petten ; en de zangers waren er met
muziekinstrumenten en gaven te ken-

nen, dat men lofzingen zoude. Toen
verscheurde Athalia hare kleederen, en
zij riep : Verraad, verraad !

14. Maar de priester Jójada bracht
de oversten der honderden, die over
het heir gesteld waren, uit, en zeide

tot hen; Brengt ze uit tot buiten de
rijen, en die haar volgt, zal met het
zwaard gedood worden ; want de pries-

ter had gezegd : Gij zult ze in het Huis
des HEEREN niet dooden.

15. En zij leiden de handen aan haar
;

en zij ging naar den ingang van de
Paardenpoort, naar het huis des ko-
nings, en zij doodden ze daar.

16. En Jójada maakte een verbond
tusschen Hem, en tusschen al het volk,
en tusschen den koning, dat zij den
HEEREtoteen volk zouden zijn.

17. "Daarna ging al het volk in het
huis van Baill, en braken dat af; en
zijne altaren en zijne beelden verbra-
ken zij ; en Matthan, den priester van
Baal, ^sloegen zij dood voor de altaren.

a 2 Kon. 11 : 18. b Deut. 13 : 9.

18. Jójada nu bestelde de ambten
in het Huis des HEEREN, onder de
hand der Levietische priesteren, «^die

David in het Huis des HEEREN inge-

deeld had, om de brandofferen des
HEEREN te offeren, gelijk in de ^wet van
Mozes geschreven is, met blijdschap en
gezang, naar de instelling Davids.

a 1 Kron. 23, 24, 25, 26. b Lev. 1: 3.

19. En hij stelde de portiers aan de
poorten van het Huis des HEEREN, op-

dat niemand, in eenig ding onrein zijnde,

inkwame.
20. En hij nam de oversten der hon-

derden, en de machtigen, en die heer-

schappij hadden onder het volk, en al

het volk des lands, en bracht den koning
van het Huis des HEEREN af; en zij

kwamen door het midden der Hooge
poort in het huis des konings; en zij

zetten den koning op den troon des ko-

ninkrijks.

21. En al het volk des lands was
blijde, en de stad werd stil, nadat zij

Athalia met het zwaard gedood had-

den.

HET XXIV KAPITTEL.

ff óas was zeven jaar oud, toen hij ko-

ning werd, en hij regeerde veertig jaar
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te Jeruzalem; en de naam zijner moe-
der was Zïbja, van Berséba.

a 2 Kon. 12: 1, enz.

2. En Jóas deed wat recht was in de

oogen desHP^EREN, alle de dagen van
den priester Jójada.

3. En Jójada nam voor hem twee
vrouwen; en hij gewon zonen en doch-

teren.

4. Het geschiedde nu na dezen, dat

het in het hart van Jóas was, het Huis
des HEEREN te vernieuwen.

5. Zoo vergaderde hij de priesteren

en de Levieten, en zeide tot hen: Trekt
uit tot de steden van Juda, en verga-

dert geld van het gansche Israel, om
het Huis uws Gods te herstellen van
jaar tot jaar; en gijlieden, haast u met
deze zaak. Maar de Levieten haastten

zich niet.

6. En de koning riep Jójada, het

hoofd, en zeide tot hem : Waarom hebt
gij geen onderzoek gedaan bij de Le-

vieten, dat zij uit Juda en uit Jeruzalem
inbrengen zouden de schatting van «Mo-
zes den knecht des HEEREN, en van de

gemeente van Israël, voor de Tente der

Getuigenisse? a Ex. 30: li, 12, 13.

7. Want als Athalia goddelooslijk

handelde, hadden hare zonen het Huis
Gods opengebroken, ja zelfs alle gehei-

ligde dingen van het Huis des HEEREN
gebezigd voor de Baiils.

8. En de koning gebood, en zij maak-
ten eene kist, en stelden die buiten aan
de poort van het Huis des HEEREN.

9. En men deed eene uitroeping in

Juda en in Jeruzalem, dat men den
HEERE inbrengen zoude de schatting

van Mozes, den knecht Gods, over Is-

raël in de woestijn.

10. Toen verblijdden zich alle over-

sten en al het volk, en zij brachten in,

en wierpen in de kist, totdat men vol-

eind had.

11. Het geschiedde nu ten tijde, als

hij de kist naar des konings bevel door
de hand der Levieten inbracht, en als

zij zagen dat er veel gelds was, dat de
schrijver des konings kwam, en de be-

stelden van den hoofdpriester, en de
kist ledig maakten, en die opnamen,
en die wederbrachten aan hare plaats.

Alzoo deden zij van dag tot dag, en
verzamelden geld in menigte;

12. Hetwelk de koning en Jójada

gaven aan degenen, die het werk van
den dienst van het Huis des HEEREN
verzorgden;, en zij huurden houwers
en timmerlieden, om het Huis des HEE-
REN te vernieuwen, mitsgaders ook
werkmeesters in ijzer en koper, om
het Huis des HEEREN te herstellen.

13. Zoo deden de verzorgers van het
werk, dat de verbetering des werks
door hunne hand toenam; en zij her-

stelden het huis Gods in zijne gestal-

tenis, en maakten het vast,

14. Als zij nu voleind hadden, brach-
ten zij voor den koning en Jójada het
overige des gelds, waarvan hij vaten
maakte voor het Huis des HEEREN,
vaten om te dienen, en te offeren, en
rookschalen, en gouden en zilveren va-

ten. En zij offerden bestendiglijk brand-
offeren in het Huis des HEEREN alle

de dagen van Jójada.

15. En Jójada werd oud en zat van
dagen, en stierf; hij was honderd en
dertig jaar oud, toen hij stierf.

16. En zij begroeven hem in de stad
Davids, bij de koningen ; want hij had
goed gedaan in Israël, beide aan God
en zijnen Huize.

17. Maar na den dood van Jójada
kwamen de vorsten van Juda, en bo-

gen zich neder voor den koning; toen
hoorde de koning naar hen.

18. Zoo verlieten zij het Huis des

HEEREN, des Gods hunner vaderen,
en dienden de bosschen en de afgoden.

Toen was er eene groote toornigheid

over Juda en Jeruzalem, om deze hun-
ne schuld.

19. Doch Hij zond profeten onder
hen, om hen tot den HEERE te doen
wederkeeren ; die betuigden tegen hen

;

maar zij neigden de ooren niet.

20. En de Geest Gods toog Zacharia

aan, den zoon van Jójada, den pries-

ter, die boven het volk stond, en hi,j

zeide tot hen : Zoo zegt God : Waarom
overtreedt gij de geboden dea HEE-
REN? «Daarom zult gij niet voorspoe-

dig zijn; dewijl gij den HEERE verlaten

hebt, zoo zal Hij u verlaten.
a 2 Kron. 15: 2.

21. En zij maakten eene verbintenis

tegen hem, en «steenigden hem inet

steenen door het geV)od des konings,

in het voorhof van liet Huis des HEE-
REN. a Mattb. 23: 35.



2 KRONIEKEN XXIV, XXV. 521

22. Zoo gedacht de koning Jóas niet

der weldadigheid, die zijn vader Jójada

aan hem gedaan liad, maar doodde
zijnen zoon; dewelke, als hij stierf,

zeide: De HEERE zal het zien en zoe-

ken.
23. Daarom geschiedde het met den

omgang des jaars, dat de heirkracht
van Syrië tegen hem optoog; en zij

kwamen tot Juda en Jeruzalem, en ver-

dierven uit het volk alle de vorsten
des volks; en zij zonden al hunnen roof

tot den koning van Damascus.
24. Hoewel de heirkracht van Syrië

met weinige mannen kwam, evenwel
gaf de HEERE in hunne hand eene
heirkracht van groote menigte, dewijl

zij den HEERE den God hunner va-

deren verlaten hadden. Alzoo voerden
zij de oordeelen uit tegen Jóas.

25. En toen zij van hem getogen
waren (want zij lieten hem in groote

krankheden), maakten zijne knechten,
om het bloed der zonen van den pries-

ter Jójada, eene verbintenis tegen hem,
en zij sloegen hem dood op zijn bed,

dat hij stierf; en zij begroeven hem
in de stad Davids, maar zij begroeven
hem niet in de graven der koningen.

26. «Deze nu zijn, die eene verbinte-

nis tegen hem maakten : Zabad, de zoon
van Simeath, de A'mmonietische, en
Józabad, de zoon van Simrith, de Mó-
abietische. « 2 Kon. 12 : 21.

27. Aangaande nu zijne zonen, en de
grootheid van den last, hem oip[gelegd],

en het gebouw van het Huis Gods, zie,

zij zijn geschreven in de historie van
het Boek der koningen. En zijn zoon
Amazia werd koning in zijne plaats.

HET XXV KAPITTEL.

Amazia, vijf en twintig jaar oud zijn-

de, werd koning, en regeerde negen en
twintig jaar te Jeruzalem; endenaam
zijner moeder was Jóadan, van Jeruza-

lem, a 2 Kon. 14: 1.

2. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, doch niet met een
volkomen hart.

3. Het geschiedde nu, als het konink-
rijk aan hem gesterkt was, dat hij zijne

knechten, die den koning, zijnen vader,

geslagen hadden, doodde.

4. Doch hunne kinderen doodde hij

niet, maar hij [deed], gelijk in de wet,
«in het boek van Mozes, geschreven
is, waar de HEERE geboden heeft,

zeggende: De vaders zullen niet ster-

ven om de kinderen, en de kinderen
zullen niet sterven om de vaders; maar
een ieder zal om zijne zonde sterven.

a Deut. 24: 16. 2 Kon. 14: 6.

Jer. 31: 30. Ezech. 18: 20.

5. En Amazia vergaderde Juda, en
stelde ze, naar de huizen der vaderen,
tot oversten van duizenden en tot over-
sten van honderden, door gansch Juda
en Benjamin; en hij monsterde ze, van
twintig jaar oud en daarboven, en vond
ze drie honderd duizend uitgelezenen,
uittrekkende ten heire, handelende
spies en rondas.

6. Daartoe huurde hij uit Israël hon-
derd duizend kloeke helden, voor hon-
derd talenten zilvers.

7. Maar er kwam een man Gods tot
hem, zeggende: O koning, laat het heir
van Israël met u niet gaan; want de
HEERE is niet met Israël, [met] alle

kinderen Ephraïms.
8. Maar zoo gij gaat, doe het, wees

sterk ten strijde; God zal u doen val-

len voor den vijand; want in God is

kracht, om te helpen en om te doen
vallen.

9. En Amazia zeide tot den man Gods :

Maar wat zal men doen met de hon-
derd talenten, die ik aan de benden
van

. Israël gegeven heb? En de man
Gods zeide : De HEERE heeft meer dan
dit, om u te geven.

10. Toen scheidde Amazia die af, te

weten de benden, die uit Ephraïm tot

hem gekomen waren, dat zij naar
hunne plaats gingen; daarom ontstak
hun toorn zeer tegen Juda, en zij keer-

den weder tot hunne plaats in hittig-

heid des toorns.

11. Amazia nu sterkte zich, en leidde
zijn volk uit, en toog in het Zoutdal,
en sloeg van de kinderen van Séïr

tien duizend.

12. Daartoe vingen de kinderen van
Juda er tien duizend levend, en brach-
ten ze op de hoogte der steenrots, en
stieten ze van de spits der steenrots
af, dat zij allen borstten.

13. Maar de mannen der benden, die

Amazia had doen wederkeeren, dat zij

met hem in den strijd niet zouden

17'
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trekken, die deden eenen inval in de

steden van Juda, van Samaria af tot

Bétli-Hóron toe, en sloegen van hen
drie duizend, en roofden veel roofs.

14. Het geschiedde nu, nadat Amazia
van het sJaan der E donüeten gekomen
was, en dat hij de goden der kinderen

van Séïr medegebracht had, dat hij die

zich tot goden stelde, en zich voor die

nederboog, en dien rookte.

15. Toen ontstak de toorn des HEB-
REN tegen Amazia; en Hij zond tot

hem eenen profeet; die zeidetothem:
Waarom hebt gij de goden van dat volk

gezocht, die hun volk niet gered heb-

ben uit uwe hand?
16. En het geschiedde, als hij tot

hem sprak, dat hij hem zeide: Heeft

men u tot des konings raadgever ge

steld? Houd gij op; waarom zouden
zij u slaan ? Toen hield de profeet op,

en zeide: Ik merk, dat God besloten

heeft u te verderven, dewijl gij dit ge-

daan en naar mijnen raad niet gehoord
hebt.

17. «En Amazia, de koning van Juda,

werd te rade, dat hij zond tot Jóas,

den zoon van Jóahaz, den zoon van
Jélm, den >koning van Israël, om te

zeggen: Kom, laat ons malkanders aan-

gezicht zien. a 2 Kon. 14: 8.

18. Maar Jóas, de koning van Israël,

zond tot Amazia, den koning van Ju-

da, om te zeggen: De «distel, die' op den
Libanon is, zond tot den ceder, die op

den Libanon is, om te zeggen: Geef
uwe dochter mijnen zoon ter vrouwe;
maar het gedierte des velds, dat op den
Libanon is, ging voorbij, en vertrad de

distel. a Rich. 9: 8.

19. Gij zegt: Zie, gij hebt de E'do-

mieten geslagen; daarom heeft uw hart

u verheven, om te roemen. Nu, blijf

in uw huis; waarom zoudt gij u in het

kwade m.engen, dat gy vallen zoudt,

gij en Juda met u?
20. Doch Amazia hoorde niet, want

het was van God, opdat Hij ze in

[hunne] hand gave, overmits zij de go-

den der E'domieten gezocht hadden.

21. Zoo toog Jóas, de koning van
Israël, op, en hij en Amazia, de koning
van Juda, zagen nmlkanders aange-
zichten te Béth-Sémes, dat in Juda is.

'22. En Juda werd geslagen voor het

aangezicht van Israël ; en zij vloden,
een iegelijk in zijne tenten.

23. En Jóas, de koning van Israël, greep
Amazia, den koning van Juda, den zoon
van Jóas, den zoon van Jóahaz, te

Béth-Sémes; en hij bracht hem te Je-

ruzalem, en «hij larak aan den muur
van Jeruzalem, van de poort van
Ephraïm tot aan de Hoekpoort, vier

honderd ellen. « 2 Kron. 32: 5.

24. Daartoe [nam] hij al het goud, en
het zilver, en alle de vaten, die in het
Huis Gods gevonden werden, bij O'bed-

E'dom, en de schatten van het huis
des konings, mitsgaders gijzelaars; en
hij keerde weder naar Samaria.

25. Amazia nu, de zoon van Jóas, de
koning van Juda, leefde na den dood
van Jóas, den zoon van Jóahaz, den
koning van Israël, vijftien jaar.

2G. «Het overige nu der geschiede-

nissen van Amazia, de eerste en de
laatste, zie, zijn die niet geschreven in

het Boek der koningen van Juda en Is-

raël? a 2 Kon. 14:18.

27. Van den tijd nu af, dat Amazia
afgeweken was van achter den HEERE,
zoo maakten zij in Jeruzalem eene ver-

bintenis tegen iiem; doch hij vluchtte

naar Lachis. Toen zonden zij hem na
tot Lachis, en doodden hem aldaar.

28. En zij brachten hem op paarden,

en begroeven hem bij zijne vaders in

de stad van Juda.

HET XXVI KAPITTEL.

ioen nam het gansche volk van Juda
Uzzia (die nu zestien jaar oud was), en
zij maakten hem koning in de plaats

van zijnen vader Amazia.
a 2 Kon. 14 : 21.

2. «Deze bouwde E'loth, en bracht

het weder aan Juda, nadat de koning
met zijne vaderen ontslapen was.

a 2 Kon. 14: 22.

3. «Zestien jaar was Uzzia oud, toen

hij koning werd, en hij regeerde twee

en vijftig jaar te Jeruzalem; en de naam
zijner moeder was Jechólja, van Jeruza-

lem, a 2 Kon. 15: 2.

4! En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, naar alles wat zijn

vader Amazia gedaan had.

5. Want hij begaf zich om God te

zoeken, in de dagen van Zacharia, die
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verstandig was in de gezichten Gods.

In de dagen nu, dat hij den HEERE
zocht, maakte God hem voorspoedig.

6. Want hij toog uit, en krijgde tegen
de Philistijnen, en brak den muur van
Gath, en den muur van Jtibne, en den
muur van A'sdod ; daartoe bouv^de hij

steden in A'sdod, en onder de Phili-

stijnen.

7. En God hielp hem tegen de Phili-

stijnen, . en tege-n de Arabieren, die te

Gür-Baal woonden, en [tegen] de Méünie-
ten.

8. En de A'mmonieten gaven Uzzia
geschenken; en zijn naam ging tot den
ingang van Egypte; want hij sterkte

zich ten hoogste.

9. Daartoe bouwde Uzzïa torens te

Jeruzalem, aan de Hoekpoort en aan
de Dalpoort, en aan de' hoeken; en hij

sterkte ze.

10. Hij bouwde ook torens in de woes-
tijn, en hieuw vele putten uit, over-

mits hij veel vee had, beide in de laag-

ten en in deefFene velden; akkerlieden
en wijngaardeniers op de bergen en op
de vruchtbare velden; want hij was
een liefhebber van den ]Q,nd[bouw].

11. Voorts had Uzzia eene heirkracht
van geoefenden ten oorlog, uittrekken-

de ten heire bij benden, naar het getal

hunner monstering, door de hand van
Jéïöl, den schrijver, en Mahaséja, den
ambtman, onder de hand van Hananja,
[een] van de vorsten des konings.

12. Het geheele getal van de hoofden
der vaderen, der strijdbare helden, was
twee duizend en zes honderd.

18, En onder hunne hand was een
krijgsheir van drie honderd duizend en
zeven duizend en vijf honderd, die met
strijdbare kracht zich ten oorloge oefen-

den, om den koning tegen den vijand

te helpen.

14. En Uzzïa bereidde voor hen, voor
het gansche heir, schilden, 'en spiesen,

en helmen, en pantsieren, en bogen,
zelfs tot de shngersteenen toe.

15. Hij maakte ook . te Jeruzalem
kunstige werken, bedenksels van kun-
stige werkmeesters, dat zij op de torens
en op de hoeken zijn zouden, om met
pijlen en met groote steenen te schie-

ten. Zoo ging zijn naam tot verre toe

uit; want hij werd wonderlijk gehol-

pen, totdat hij sterk werd.

16. Maar als hij sterk geworden was,
verhief zich zijn hart tot verdervens
toe, en hij overtrad tegen den HEERE
zijnen God; want hij ging in den Tem-
pel des HEEREN, om te rooken op het
reukaltaar.

17. Doch Azarja, de priester, ging
hem na, en met hem des HEEREN
priesters, tachtig kloeke mannen.

18. En zij wederstonden den koning
Uzzia, en zeiden tot hem: Het komt
u niet toe, Uzzia, den HEERE te roo-

ken, maar den priesteren, Aarons zo-

nen, die geheiligd zijn om te rooken.
Ga uit het heiligdom, want gij hebt
overtreden, en het zal u niet tot eere
zijn van den HEERE God.

19. Toen werd Uzzia toornig, en het
reukwerk was in zijne hand, om te

rooken. Als hij nu toornig werd tegen
de priesteren, rees de melaatschheid
op aan zijn voorhoofd, voor het aan-
gezicht der priesteren, in het Huis
des HEEREN, van boven het reukal-
taar.

20. Alstoen zag de hoofdpriester Azar-
ja op hem, en alle de priesteren, en zie,

hij was melaatsch aan zijn voorhoofd;
en zij stieten hem met der haast van
daar; ja hijzelf werd ook gedreven
uit te gaan, omdat de HEERE hem ge-

plaagd had.

21. «Alzoo was de koning Uzzïa me-
laatsch tot aan den dag zijns doods;
en melaatsch zijnde, woonde hij in een
afgezonderd huis, want hij was van
het Huis des HEEREN afgesneden. Jó-

tham nu, zijn zoon, was over het huis
des konings, richtende het volk des
lands. a 2 Kon. 15: 5.

22. Het overige nu der geschiedenis-
sen van Uzzïa, de eerste en de laatste,

heeft de profeet Jesaja, de zoon van
A'moz beschreven.

23. En Uzzia ontsliep met zijne va-

deren, en zij begroeven hem bij zijne

vaderen, in het veld van de begrafenis,

die van de koningen was; want zij

zeiden : hij is melaatsch. En zijn zoon
Jótham werd koning in zijne plaats.

HET XXVII KAPITTEL.

Jótham was vijf en twintig jaar oud,

toen hij koning werd, en hij regeerde

zestien jaar te Jeruzalem; en de naam
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zyner moeder was Jerüsa, eene dochter

van Zadok. « 2Kon. 15:33, enz.

2. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, naar alles, wat
zijn vader XJzzia gedaan had, behalve

dat hij in den Tempel des HEEREN
niet ging; en het volk verdierf zich

nog.

3. Deze bouwde de Hooge noort aan
het Huis des HEEREN; hij bouwde
ook veel aan den muur van O'phel.

4. Daartoe bouwde hij steden op het

gebergte van Juda; en in de wouden
bouwde hij burchten en torens.

5. Hij krijgde ook tegen den koning
der kinderen A'mmons, en had de over-

hand over hen, zoodat de kinderen

A'mmons in datzelve jaar hem gaven
honderd talenten zilvers, en tien dui-

zend Cor tarwe, en tien duizend gerst.

Dat brachten hem de kinderen A'm-
mons we'derom, ook in het tweede en

in het derde jaar.

6. Alzoo versterkte zich Jótham; want
hij richtte zijne wegen voor het aan-

gezichte des HEEREN zijns Gods.

7. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jótham, en alle zijne krijgen,

en zijne wegen, zie, zij zijn geschreven

in het Boek der koningen van Israël

en Juda.
8. Hij was vijf en twintig jaar -oud,

toen hij koning werd; en hij regeerde

zestien jaar te Jeruzalem.

9. En Jótham ontsliep met zijne va-

deren, en zij begroeven hem in de stad

Davids; en zijn zoon A'chaz werd ko-

ning in zijne plaats.

HET XXVIII KAPITTEL.

A'chaz was twintig jaar oud, toen hij

koning werd, en regeerde zestien jaar

te Jeruzalem; en hij deed niet wat
recht was in de oogen des HEEREN,
gelijk zijn vader David;

a 2 Kon. 16: 2, enz.

2. Maar hij wandelde in de wegen
der koningen van Israël. Daartoe maakte
hij ook gegotene beelden den Baals.

3. Deze rookte ook in het dal des
zoons van Hinnom; en «hij brandde
zijne zonen in het vuur, naar de gru-

welen der heidenen, die de HEERE
voor het aangezicht der kinderen Is-

raels uit de bezitting verdreven had.
V Deut. 18: 10. 2 Kon. 21; 6. Jer. 7: ól ; 19: 5.

4. Ook ofierde hij en rookte op de
hoogten en op de heuvelen, mitsgaders,
onder alle groen geboomte.

5. Daarom «gaf hem de HEERE zijn

God in de hand des konings van Sy-
rië, dat zij hem sloegen, en van hem
gevankelijk wegvoerden eene groote
menigte van gevangenen, die zij te,

Damascus brachten. En hij werd ook
gegeven in de hand des konings van
Israël, die hem sloeg met eenon groo-
ten slag. a Jes. 7 : 1.

6. Want Pékah, de zoon van Re-
malja, sloeg er in Juda honderd en
twintig duizend dood op éénen'dag,
allen strijdbare mannen, omdat zij den
HEERE den God hunner vaderen ver-

laten hadden.
7. En Ziciiri, een geweldig man van

Ephraïm, sloeg Maaséja, den zoon des
konings, dood, en Azrikam, den huis-

overste, mitsgaders E'lkana, den tweede
na den koning.

8. En de kinderen Israels voerden
van hunne broederen gevankelijk weg
twee honderd duizend, vrouwen, zonen
en dochteren, en plunderden ook veel

roofs van hen ; en zij brachten den roof

te Samaria.
9. Aldaar nu was een profeet des

HEEREN, wiens naam was 0'ded;die
ging uit, het heir tegen, dat naar Sa-

maria kwam, en zeide tot hen : Ziet,

door de grimmigheid des HEEREN des

Gods uwer vaderen over Juda, heeft

Hij ze in uwe hand gegeven, en gij

hebt ze doodgeslagen in toornigheid,

[die] tot aan den hemel raakt.

10. Daartoe denkt gij nu de kinderen

van Juda en Jeruzalem u tot slaven

en slavinnen te onderwerpen. Zijt gij

het niet alleenlijk? Bij ulieden zjjn

schulden tegen den HEERE uwen
God.
.11. Nu dan, hoort mij, en brengt de

gevangenen weder, die gij van uwe
broederen gevankelijk weggevoerd hebt,

want de hitte van des HEEREN toorn

is over u.

12. Toen maakten zich mannen op

van de hoofden der kinderen Ephra-

ïms, Azarja, de zoon van Jóhanan,

Beréchja, de zoon van Mesillemoth, en

Jehizkia, de zoon van Salluni, en Am:!-
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sa, de zoon van Hadlai, tegen degenen,
die uit het heir kwamen.

13. En zij zeiden tot hen: Gij zult

deze gevangenen Iiier niet inbrengen;
tot eene schuld over ons tegen den
HEERE, denkt gijlieden toe te doen
tot onze zonden en tot onze scliulden,

hoewel wij vele schuld hebben en de
hitte des toorns over Israël is.

14. Toen lieten de toegerusten de ge-

vangenen en den roof voor het aan-

gezicht der oversten en der gansche
.gemeente.

15. De mannen nu, die met namen
uitgedrukt zijn, maakten zich op, en
grepen de gevangenen, en kleedden
van den roof alle hunne naakten. En
zij kleedden ze, en schoeiden ze, en
spijsden ze, en drenkten ze, en zalfden

ze, en voerden ze op ezelen, allen die

zwak waren, en brachten ze te Jéricho

de Palmstad, bij hunne broederen.

Daarna keerden zij weder naar Samaria.
16. Ten zelfden tijde zond de koning

A'chaz tot de koningen van Assyrië,

dat zij hem helpen zouden.
17. Daarenboven waren ook de E'do-

mieten gekomen, en hadden Juda ge-

slagen en gevangenen gevankelijk weg-
gevoerd.

18. Daartoe waren de Philistijnen in

de steden der laagte en het zuiden
van Juda ingevallen, en hadden inge-

nomen Béth-Sémes, en A'jalon, en Gé-

deroth, en Sócho en zijne onderhoorige
plaatsen, en Thimna en zijne onder-

hoorige plaatsen, en Gimzo en zijne

onderhoorige plaatsen ; en zij woonden
aldaar.

19. Want de HEERE vernederde Juda
om der wille van A'chaz, den koning
van Israël ; want hij had Juda afgetrok-

ken, dat het gansch zeer overtrad tegen
den HEERE.

20. En Thillegath-Pilnéser, de koning
van Assyrië, kwam tot hem ; doch hij

benauwde hem, en sterkte hem niet.

21. Want A'chaz nam een deel van
het Huis des HEEREN, en van het huis
des konings en der vorsten, hetwelk hij

den koning van Assyrië gaf; maar hij

hielp hem niet.

22. Ja ten tijde als men hem benauw-
de, zoo maakte hij des overtredens
tegen den HEERE nog meer; dit was de
koning A'chaz.

23. Want hij offerde den goden van
Damascus, die hem geslagen hadden,
en zeide: «Omdat de goden der konin-
gen van Syrië hen helpen, zal ik hun
offeren, opdat zij mij [ook] helpen. Maar
zij waren hem tot zijnen val, mitsga-
ders aan gansch Israël.

a Richt. 16: 23. Hab. 1: 11,

24. En A'chaz verzamelde de vaten
van het Huis Gods, en hieuw de vaten
van het Huis Gods in stukken, en sloot

de deuren van het Huis des HEEREN
toe. Daartoe maakte hij zich altaren

in alle hoeken te Jeruzalem.
25. Ook maakte hij in elke stad van

Juda hoogten, om anderen goden te

rooken ; alzoo verwekte hij den HEERE
zijner vaderen God tot toorn.

2ö. Het overige nu zijner geschiede-

nissen, en alle zijne wegen, de eerste

en de laatste, zie, zij zijn geschreven
in het Boek der koningen van Juda
en Israël.

27. En A'chaz ontsliep met zijne va-

deren, en zij begroeven hem in de stad

te Jeruzalem; maar zij brachten hem
niet in de graven der koningen van
Israël; en zijn zoon Jehizkia werd ko-

ning in zijne plaats.

E[ET XXIX KAPITTEL.

Jehizkia werd koning, vijf en twintig

jaar oud zijnde, en regeerde negen en
twintig jaS^r te Jeruzalem; en de naam
zijner moeder was Abïa, eene dochter

van Zacharia. a 2 Kon 18: i."

2. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, naar alles wat zijn

vader David gedaan had.

3. Deze deed in het eerste jaar zijner

regeering, in de eerste maand, «de deu-

ren van het Huis des HEEREN open,

en herstelde ze. a 2 Kron. 28: 24.

4. En hij bracht de priesteren en de

Levieten in, en hij verzamelde ze in de

Ooststraat.

5. En hij zeide tot hen: Hoort mij, o

Levieten. Heiligt nu uzelven, en heiligt

het Huis des HEEREN, des Gods uwer
vaderen, en brengt de onreinigheiduit

van het Heiligdom.

6. AVant onze vaders hebben over-

treden, en gedaan wat kwaad was in

de oogen des HEEREN onzes Gods, en

hebben Hem verlaten, en zij hebben
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hunne aangezichten van den Taberna-

kel des HEEREN omgewend, en hebben
den nek toegekeerd.

7. Ook hebben zij de deuren van het

voorhuis toegesloten, en de lampen
uitgebluscht, en het reukwerk niet ge-

rookt; en het brandoffer hebben zij in

het Heiligdom den God Israels niet

geofferd.

8. Daarom is een groote toorn des

HEEREN over Juda en Jeruzalem ge-

weest; en Hij heeft ze overgegeven ter

beroering, ter verwoesting en ter aan-

fluiting, gelijk als gij ziet met uwe
oogen.-

9. Want ziet, onze vaders «zijn door
het zwaard gevallen; daartoe onze zo-

nen, en onze dochteren, en onze vrou-

wen zijn daarom in gevangenis ge-

weest, o 2 Kron. 28: 6, enz.

10. Nu is het in mijn hart een ver-

bond te maken met den HEERE den
God Israels, opdat de hitte zijns toorns
van ons afkeere.

11. Mijne zonen, weest nu niet traag;
want de HEERE heeft u verkoren, dat

gij voor zijn aangezichte staan zoudt,

om Hem te dienen, en opdat gij Hem
dienaars en wierookers zoudt wezen.

a Ex. 28: 1. Num. 3: 6; 8: 14; 18: 2.

12. Toen maakten zich de Levieten
op: Mahath, de zoon van Amasai, en

Jóël, de zoon van Azarja, van de kin-

deren der Kéhathieten ; en van de kin-

deren van Merari, Kis, de zoon van
A'bdi, en Azarja, de zoon van Jehalle-

lel; en van de Gérso nieten, Jóah, de
zoon van Zimma, en Eden, de zoon
van Jóah;

13. En van de kinderen Elizaphans,
Simri en Jéïël; en van de kinderen
A'saphs, Zacharia en Matthanja;

14. En van de kinderen Hémans, Jéhiël,

en Simeï; en van de kinderen Jedüthuns,
Semaja en U'zziël.

15. En zij verzamelden hunne broe-

deren, en heiligden zich, en kwamen,
naar het gebod des konings, door de

woorden des HEEREN, om het Huis des

HEEREN te reinigen.

16. Maar de priesteren gingen binnen
in het Huis des HEEREN, om [dat] te

reinigen, en zij brachten uit in het voor-

hof van het Huis des HEEREN al de
onreinigheid, die zij in den Tempel des
HEEREN vonden: en de Levieten na-

men ze op, om naar buiten uit te bren-

gen, in de beek Kidron.
17. Zij begonnen nu te heiligen op

den eersten der eerste maand; en op
den achtsten dag der maand kwamen
zij in het voorhuis des HEEREN, eii

heiligden het Huis des HEEREN in acht
dagen; en op den zestienden dag der
eerste maand maakten zij een einde.

18. Daarna kwamen zij binnen tot

den koning Hizkia, en zeiden : Wij heb-

ben het geheele, Huis des HEEREN ge-

reinigd, mitsgaders het brandofferaltaar

met al zijn gereedschap, en de tafel

der toerichting met al haar gereedschap.
19. Alle gereedschappen ook, die de

koning A'chaz, onder zijn koninkrijk,

door zijne overtreding weggeworpen had,

hebben wij in gereedheid gebracht en
geheiligd; en zie, zij zijn voor het altaar

des HEEREN.
20. Toen maakte zich de koning Je-

hizkia vroeg op, en verzamelde de over-

sten der stad, en hij ging op in het Huis
des HEEREN.

21. En zij brachten zeven varren, en
zeven rammen, en zeven lammeren, en
zeven geitebokkon ten «zondoffer vooi

het koninkrijk, en voor het Heiligdom,
en voor Juda; en hij zeide tot de zo-

nen Aarons, de priesteren, dat zij [dié]

op het altaar des HEEREN zouden
offeren. a Lev. 4: 14.

22. Zoo slachtten zij de runderen, en
de priesters vingen het bloed op, en
«sprengden het op het altaar; zij slacht-

ten ook de rammen, en sprengden het

bloed op het altaar; insgelijks slachtten

zij de lammeren, en sprengden het bloed

op het altaar, a Lev. 8: 14, 15. Hebr. 9 : 21.

23. Daarna brachten zij de bokken
bij, ten zondoffer, voor het aangezicht
des konings en der gemeente, en zij lei-

den hunne «handen op deze. a Lev. 4: 15.

24. En de priesteren slachtten ze, en
ontzondigden met hun bloed op het al-

taar, om verzoening te doen voor het

gansche Israël; want de koning had
dat brandoffer en dat zondoffer voor
gansch Israël bevolen.

25. En «hij stelde de Levieten in het

Huis des HEEREN, met cimbalen, met
luiten, en harpen, ^naar het gebod van
David, en van Gad, den ziener des

konings, en van Nathan, den profeet;

want dit gebod was van de hand des
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HEEREN, door de hand zijner profeten.
« 1 Kron. 16: 4; 25: G.

b 1 Kron. 6: 31; 23: 5; 25: 1, enz. 2 Kron. 8:14.

26. De Levieten nu stonden met de

instrumenten van David, en de priesters

met de trompetten.
27. En Hizkïa beval, dat men het

brandoffer op het altaar zoude offeren.

Ten tijde nu, als het brandoffer begon,

begon het gezang des HEEREN met de

trompetten en met de instrumenten van

David, den koning van Israel.

28. De gansche gemeente nu boog zich

neder, als men het gezang zong, en met
trompetten trompette; dit alles totdat

het brandoffer voleind was.
29. Als men nu geëindigd had te of-

feren, bukten de koning en allen, die

bij hem gevonden waren, en bogen zich

neder.

30. Daarna zeide de koning Jehizkïa,

en de oversten, tot de Levieten, dat zij

den HEERE loven zouden, met de woor-

den van David en van A'saph, den zie-

ner; en zij loofden tot blijdschap toe,

en neigden hunne hoofden, en bogen

zich neder.

31. En Jehizkïa antwoordde en zeide:

Nu hebt gij uwe handen den HEERE
gevuld ; treedt toe, en brengt slachtof-

feren en lofofferen tot het Huis des

HEEREN. En de gemeente bracht slacht-

offeren en lofofferen, en alle vrij willi-

gen van harte brandofferen.

32. En het getal der brandoffere,n, die

de gemeente bracht, was zeventig run-

deren, honderd rammen, twee honderd
lammeren; deze allen den HEERE ten

brandoffer.

33. Nog waren der geheiligde dingen

zes honderd runderen en drie duizend

schapen.
34. Doch van de priesteren waren er

te weinig, en zij konden aan alle de

brandofferen de huid niet aftrekken;

daarom hielpen hen hunne broederen,

de Levieten, totdat het werk geëindigd

was, en totdat de [andere] priesteren

zich geheiligd hadden ; want de Levieten

waren rechter van hart, om zich te hei-

ligen, dan de priesteren.

35. En ook waren de brandofferen in

menigte, met het vet der dankofferen,

en met de drankofferen, voor de brand-

offeren. Alzoo werd de dienst van het

Huis des HEEREN besteld.

36. Jehizkïa nu en al het volk ver-

blijdden zich over hetgene God voor

het volk bereid had; want deze zaak
geschiedde haastigiijk.

HET XXX KAPITTEL.

Daarna zond Jehizkïa tot het gansche
Israël en Juda, en schreef ook brieven

tot Ephraïm en Manasse, dat zij zouden
komen tot het Huis des HEEREN te

Jeruzalem, om den HEERE den God
Israels Paschen te houden.

2. Want de koning had raad gehou-

den met zijne oversten en de gansche
gemeente te Jeruzalem, om het Paschen
te houden, in de «tweede maand.

a Num. 9: 10.

3. Want zij hadden het niet kunnen
houden te dienzelven tijde, omdat de

priesteren zich niet genoeg geheiligd

hadden, en het volk zich niet verzameld

had te Jeruzalem.
4. En deze zaak was recht in de oogen

des konings, en in de oogen der gan-

sche gemeente.
5. Zoo stelden zij zulks, dat men

eene stemme door gansch Israël, van
Berséba tot Dan, zoude laten doorgaan,

opdat zij zouden komen, om het Pa-

schen den HEERE den God Israels te

houden in Jeruzalem ; want zij hadden
het in lange niet gehouden, gelijk het

geschreven was.

6. De loopers dan gingen henen met
de brieven van de hand des konings

en zijner vorsten, door gansch Israël

en Juda, en naar het gebod des ko-

nings, zeggende: Gij kinderen Israels,

bekeert u tot den HEERE, den God
van Abraham, Izak en Israël, zoo zal

Hi) zich keeren tot de ontkomenen,

die ulieden overgebleven zijn uit de

hand der koningen van Assyrië.

7. En zijt niet als uwe vaders en als

uwe broeders, die tegen den HEERE,
den God hunner vaderen, overtreden

hebben ; waarom Hi.j ze tot verwoesting

overgegeven heeft, gelijk als gij ziet.

8. Verhardt nu ulieder nek niet, ge-

lijk uwe vaderen. Geeft den HEERE
de hand. en komt tot zijn heiligdom,

hetwelk Hij geheiligd heeft totin eeuwig-

heid, en dient den HEERE uwen God;

zoo zal de hitte zijns- toorns van u af-

keeren.
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9. Want als gij u bekeert tot den

HEERE, zullen uwe broederen en uwe
kinderen barmhartigheid vinden voor

het aangezicht dergenen, die ze gevan-

gen hebben, zoodat zij in dit land zul-

len wederkomen, «want de HEERE uw
God IS genadig en barmhartig, en zal

het aangezichte van u niet afwenden,
zoo gij u tot Hem bekeert. « Ex. 34: 6.

10. Zoo gingen de loopers door, van
stad tot stad, door het land van Ephraim
en Manasse, tot Zebulon toe; doch zij

belachten ze en bespotten ze.

11. Evenwel verootmoedigden zich

sommigen van Aser, en Manasse; en
van Zebulon, en kwamen te Jeruza-

lem.
12. Ook was de hand Gods in Juda.

hun eenerlei hart gevende, dat zij het

gebod des konings en der vorsten de-

den, naar het woord des HEEREN.
13. En te Jeruzalem verzamelde zich

veel volks, om het. feest der ongezuur-
de [brooden] te houden, in de tweede
maand, eene zeer groote gemeente.

14. En zij maakten zich op, en na-

men de altaren weg, die te Jeruzalem
waren ; daartoe namen zij alle rooktuig

weg, hetwelk zij in de beek Ki'dron

wierpen.
15. Toen slachtten zij het Pascha, op

den veertienden der tweede maand. En
de priesters en de Levieten waren be-

schaamd geworden, en hadden zich ge-

heiligd, en hadden brandofferen gebracht

in het Huis des HEEREN.
10. En zij stonden in hunnen stand,

naar hunne wijze, naar de wet van
Mozes, den man Gods. De priesters

sprengden het bloed, [dat nemende] uit

de hand der Levieten.

17. Want eene menigte was in die

gemeente, die zich niet geheiligd had-

den; daarom waren de Levieten over

de slachting der Paaschlammeren, voor
iedereen, die niet rein was, om [t^ie] den
HEERE te heiligen.

18. Want eene menigte des volks,

velen van Ephraïm, en Manasse, Issa-

schar, en Zebulon hadden zich niet ge-

reinigd, maar aten het Pascha, niet ge-

lijk geschreven is. Doch Jehizkia bad
voor hen, zeggende: De HEERE, die

goed is, make verzoening voor [dien],

19. [Die] zijn gansche hart gericht
heeft, om God den HEERE, den God

zijner vaderen, te zoeken, hoewel niet
naar de reinigheid des heiligdoms.

20. En de HEERE verhoorde Jehizkia,

en heelde het volk.

21. Zoo hielden de kinderen Israels,

die te Jeruzalem gevonden werden, het
feest der ongezuurde [brooden], zeven
dagen, met groote blijdschap. De Levie-
ten nu en de pricsteren prezen den
HEERE, dag op dag, met sterkluidende
instrumenten des HEEREN.

22. En Jehizkia sprak naar het hart
van alle Levieten, die verstand hadden,
m de goede kennisse des HEEREN; en
zij aten [de offerande}!] des gezetten
hoogtijds zeven dagen, offerende dank-
offeren, en lovende den HEERE, den
God hunner vaderen,

23. Als nu de gansche gemeente raad
gehouden had, om andere zeven dagen
te houden, hielden zij nog zeven dagen
met blijdschap.

24. aWant Jehizkia, de koning van
Juda, gaf der gemeente duizend varren
en zeven duizend schapen; en de vor-

sten gaven der gemeente duizend var-

ren en tien duizend schapen. De pries-

ters nu hadden zich in menigte gehei-

ligd, a 2 Kron. 35: 7.

25. En de gansche gemeente van Juda
verblijdde zich, mitsgaders de prieste-

len en de Levieten, en de geheele ge-

meente dergenen, die uit Israël geko-

men waren; ook de vreemdelingen, die

uit het land van Israël gekomen waren,
en die in Juda woonden.

26. Zoo was er groote blijdschap te

Jeruzalem; want van de dagen van
Salomo, den zoon van David, den ko-

ning van Israël, was desgelyks in Je-

ruzalem niet geweest.
27. Toen stonden de Levietische pries-

teren op, en zegenden het volk; en
hunne stemme werd gehoord, want hun
gebed kwam tot zijne heilige woning
in den hemel.

HET XXXI KAPITTEL.

Als zij nu dit alles voleind hadden,
togen alle Israëlieten, die er gevonden
werden, uit, tot de steden van Juda, en

;

«braken de opgerichte beelden, en hieu-

wen de bosschen af, en wierpen de
hoogten en de altaren af, uit gansch
Juda en Benjamin, ook in Ephraïm en

'
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Manasse, totdat zij alles te niete ge-

maakt hadden ; daarna keerden alle de
kinderen Israels weder, een ieder tot

zijne bezitting in hunne steden.
a 2 Kon. 18: 4.

2. En Hizkia bestelde de afdeelingen
der priesteren en der Levieten, naar
hunne indeelingen, een ieder naar zijnen

dienst, de priesteren en de Levieten tot

het brandoffer en tot de dankofferen,
om te dienen, en om te loven, en om
te priizen in de poorte van de legers

des HEEREN;
3. Ook het deel des konings van zijne

have tot de brandofferen, totdebrand-
offeren des morgens en des avonds, en

de brandofferen der Sabbathen, en der

nieuwe maanden, en der gezette hoog-
tijden; «gelijk geschreven is in de wet
des HEEREN. a Num. 28. 29.

4. En hij zeide tot het volk, tot de
inwoners van Jeruzalem, dat zij het
deel der priesteren en Levieten geven
zouden, opdat zij versterkt mochten
worden in de wet des HEEREN.

5. Toen nu dat woord uitbrak, brach-

ten de kinderen Israels vele eerstelin-

gen van koren, most, en olie, en honig,
en van alle de inkomsten des vel ds;

ook brachten zij de tienden van alles

in, met menigte.
6. En de kinderen van Israël en Juda,

die in de steden van .Juda woonden,
die brachten ook tienden der runderen
en der schapen, en tienden der heilige

dingen, die den HEERE hunnen God
geheiligd waren, en maakten vele hoo-

pen.
7. In de derde maand begonnen zij

den grond van die hoopen te leggen,

en in de zevende maand voleindden zij.

8. Toen nu Jehizkia en de vorsten
kwamen en die hoopen zagen, zegenden
zij den HEERE, en zijn volk Israël.

9. En Jehizkia ondervraagde de pries-

teren en de Levieten aangaande die

hoopen.
10. En Azarja, de hoofdpriester, van

het huis van Zadok, sprak tot hem en
zeide : Van dat men deze heffing begon-
nen heeft tot het Huis des HEEREN te

brengen, is er te eten geweest en ver-

zadigd te worden, ja over te houden
tot overvloed toe; want de HEERE
heeft zijn volk gezegend, zoodat deze
veelheid overgebleven is.

11. Toen zeide Jehizkia, dat men ka-
meren aan het Huis des HEEREN be-

reiden zoude; en zij bereidden ze.

12. Daarin brachten zij die heffing,

en de tienden, en de geheiligde dmgen,
in getrouwigheid; en daarover was Cho-
nanja, de Leviet, overste, en Simer zijn

broeder, de tweede.

13. Maar Jéhiël, en Azazia, en Nahath,
en A'sahel, en Jérimoth, en Józabad,
en Éliël, en Jismachja, en Mahath, en
Benaja, waren opzieners, onder de hand
van Chonanja en Simeï, zijnen broeder,
door het bevel van den koning Jehiz-

kia en van Azarja, den overste van het
Huis Gods.

14. En Kóre, de zoon van Jimma, a.

Leviet, de portier tegen het oosten, was
over de vrijwillige gaven Gods, om het
hefoffer des HEEREN en het allerhei-

ligste uit te deelen.

15. En aan zijne hand waren Eden,
en Minjamin, en Jésua, en Semaja,
Amarja, en Sechanja, «in de steden der
priesteren, met getrouwigheid, om aan
hunne broederen in de afdeelingen, zoo-

wel aan de kleinen als aan de groeten,

uit te deelen : a Joz. 21 : 9, enz.

16. (Benevens die gesteld waren in

het geslachtregister der manspersonen,
drie jaar oud en daarboven), aan allen,

die in het Huis des HEEREN gingen,

tot het dagelijksehe werk op eiken dag,

voor hunnen dienst in hunne wachten,
.naar hunne indeelingen;

17. En met die gesteld waren in het

geslachtregister der priesteren, naar het

huis hunner vaderen; ook de Levieten

«van twintig jaren oud en daarboven,

in hunne wachten, naar hunne indeelin-

gen : a 1 Kron. 23: 27.

18. Ook tot de geslachtrekening met
alle hunne kinderkens, hunne vrouwen,
en hunne zonen, en hunne dochteren,

door de gansche gemeente; want zij

hadden zich in hun ambt [in] heiligheid

geheiligd.

19. Ook waren onder de kinderen

Aarons, de priesteren, op de velden der

voorsteden hunner steden, m elke stad,

mannen, die met namen uitgedrukt wa-

ren, om aan alle manspersonen onder

de priesteren, en aan allen, die in het

geslachtregister onder de Levieten ge-

steld waren, deelen te geven.
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20. En alzoo deed Jehizkia in geheel

Juda; en hij deed wat goed, en recht,

en waarachtig' was, voor het aange-

zichte des HEEREN zijns Gods.

21. En in alle werk, dat hij begon
in den dienst van het Huis Gods, en

in de wet, en in het gebod, om zijnen

God te zoeken, deed hij met zijn gan-

sche hart, en had voorspoed.

HET XXXII KAPITTEL.

JNa deze geschiedenissen en hare be-

vestiging, «kwam Sanherib, de koning
van Assyrië, en toog in Juda, en le-

gerde zich tegen de vaste steden, en

dacht ze tot zich af te scheuren.
a 2 Kon. 18: 13. Jes. 36: 1.

'2. Jehizkia nu ziende, dat Sanherib
kwam, en zijn aangezicht was tot den

krijg tegen Jeruzalem,
3. Zoo hield hij raad met zijne vor-

sten en zijne helden, om de fon-

teinwateren te stoppen, die buiten de

stad waren: en zij hielpen hem.
4. Want veel volks werd vergaderd,

dat alle de fonteinen stopte, mitsga-

ders de beek, die door het midden des

lands henenvloeide, zeggende: Waarom
zouden de koningen van Assyrië ko-

men, en veel waters vinden?
5. Zoo versterkte hij zich, en bouwde

den geheelen muur op, die gebroken
was, dien hij optrok tot aan de torens,

met eenen anderen muur daarbuiten,

en hij versterkte Millo [in] de stad Da-

vids; en hij maakte wapenen en schil-

den in menigte.

6. En hij stelde krijgsoversten over

het volk, en hij vergaderde ze tot zich

in de straat der stadspoort, en sprak

naar hun hart, zeggende:

7. Zijt sterk en hebt goeden moed,
vreest niet en ontzet u niet voor het

aangezicht des konings van Assyrië,

noch voor het aangezicht der gansche
menigte, die met hem is; «want met
ons is er meer, dan met hem.

a 2 Kon. 6: 16.

8. Met hem is «een vleeschelijke arm,
maar met ons is de HEERE onze God,
om ons te helpen en om onze krijgen

te krijgen. En het volk steunde op de
woorden van Jehizkia, den koning van
Juda. a Jer. 17: 5. Joh. 4: 4.

9. «Na dezen zond Sanherib, de ko-

ning van Assyrië, zijne knechten naar
Jeruzalem (doch hijzelf was voor La-
chis, en al zijne heerschappij met hem),
tot Jehizkia, den koning van Juda, en
tot het gansche Juda, dat te Jeruzalem
was, zeggende: \i 2 Kon. 18; 17.

10. Zoo zegt Sanherib, de koning van
Assyrië; Waarop vertrouwt gij, dat gij

te Jeruzalem blijft in de vesting?
11. «Ruit u Jehizkia niet op, dat hij

u overgeve, om door honger en door
dorst te sterven, zeggende: De HEERE
onze God zal ons uit de hand des ko-

nings van Assyrië redden ?

a 2 Kon. 18: 30.

12. «Heeft niet deze zelfde Jehizkia
zijne hoogten en zijne altaren wegge-
nomen, en tot Juda en tot Jeruzalem
gesproken, zeggende: Voor het eenige
altaar zult gij u nederbuigen, en daar-

op rOOken?. a 2 Kon. 18: 22.

13. Weet gij niet, wat ik gedaan heb,

en mijne vaderen, aan alle volkeren
der landen? Hebben de goden van de
natiën dier landen hun land eenigszins

kunnen redden uit mijne hand?
14. Wie is er onder alle goden dezer

natiën, dewelke mijne vaders verban-
nen hebben, die zijn volk heeft kun-
nen redden uit mijne hand. dat uw
God u uit mijne hand zoude kunnen
redden ?

15. Nu dan, «dat Jekizkia ulieden

niet bedriege, en dat hij u op zulk eene
wijze niet opruie, en gelooft hem niet;

want geen god van eenige natie en ko-

ninkrijk heeft zijn volk uit mijne hand
en mijner vaderen hand kunnen red-

den ; iioe veel te min zal uw God u
uit mijne hand kunnen redden?

a 2 Kon. 18: 30.

16. «Daartoe spraken zijne knechten
nog meer tegen God den HEERE, en
tegen zijnen knecht Jehizkia.

a 2 Kon. 19: 10.

17. «Ook schreef hij brieven, ^omden
HEERE den God Israels te hoonen, en
om tegen Hem te spreken, zeggende:
Gelijk de goden van de natiën der lan-

den, die hun volk uit mijne hand niet

gered hebben, alzoo zal de God van
Jehizkia zijn volk uit mijne hand niet

redden. o 2 Kon. 19: 14. h 2 Kon. 19: 16.

18. En zij riepen met luider stemme,
'/in het Joodsch, tegen het volk van
Jeruzalem, dat op den muur was, om
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die bevreesd te maken en die te be-

roeren, opdat zij de stad mochten in-

nemen; a 2 Kon. 18: 26: 28.

19. En spraken van den God van Je-

ruzalem, als van de goden der volkeren

der aarde, een werk van 's menschen
handen.

20. Maar «de koning Jehizki'a en de

profeet Jesaja, de zoon van A'moz, ba-

den daartegen, en zij riepen naar den
hemel. a 2 Kon. 19:15.

21. «En de HEERE zond eenen en-

gel, die alle strijdbare helden, en vor-

sten, en oversten in het leger des ko-

nings van Assyria verdelgde. Zoo is hij

met schaamte des aangezichts in zijn

land wedergekeerd; ^en als hij in het

huis zijns gods ingegaan was, zoo vel-

den hem daar met het zwaard, die uit

zijn lijf voortgekomen waren.
a 2 Kon. 19: 35. b 2 Kon. 19: 37.

22. Alzoo verloste de HEERE Jehiz-

ki'a en de inwoners van Jeruzalem, uit

de hand van Sanherib, den koning van
Assyrië, en uit de hand van allen; en

Hij leidde ze rondom henen.

23. En velen brachten geschenken
tot den HEERE te Jeruzalem, en kos-

telijkheden tot Jehizkia, den koning
van Juda, zoodat hij daarna voor de

oogen van alle heidenen verheven werd.
24. «In die dagen werd Jehizkia krank

tot stervens toe; en hij bad tot den HEE-
RE. Die sprak tot hem, en Hij gaf hem
een wonderteeken.

a 2 Kon. 20. 1. Jes. 38: 1.

25. Maar Jehizkia deed geene vergel-

ding, naar de weldaad, aan hem ge-

schied, dewijl zijn hart verheven werd.
Daarom werd over hem, en over Juda
en Jeruzalem, eene groote toornigheid.

26. «Doch Jehizkia verootmoedigde

zich om de verheffing zijns harten, hij

en de inwoners van Jeruzalem, zoodat

de groote toornigheid des HÈEREN
over hen met kwam in de dagen van
Jehizkia. a 2 Kon. 20 : 19.

27. Jehizkia nu had zeer veel rijkdom
en eere; en hij maakte zich schatka-

meren voor zilver, en voor goud, en
voor kostelijk gesteente, en voor spe-

cerijen, en voor schilden, en voor alle

begeerlijk gereedschap
;

28. Ook schathuizen voor de inkom-
sten van koren, en most, en olie ; en

stallen voor allerlei beesten, en kooien
voor de kudden.

29. Daartoe had hij zich steden ge

maakt, mitsgaders bezitting van scha^

pen en runderen in menigte; want God
gaf hem zeer groote have.

30. Deze zelfde Jehizkia stopte ook
den opperuitgang der wateren van Gi-

hon, en leidde ze recht af beneden naar
het westen der stad Davids; want Je-

hizkia had voorspoed in al zijn werk.
31. Maar het is alzoo, als de gezanten

der vorsten van Babel, die tot hem
gezonden hadden, om te vragen naar-

dat wonderteeken, dat in het land ge-

schied was, [bij hem loaren], verliet hem
God, om hem te verzoeken, om te we-

ten al [wat] in zijn hart was.
32. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Jehizkia, en zijne goeddadig-

heden, zie, die zijn geschreven in het

gezicht van den profeet Jesaja, den
zoon van A'moz, [en] in het Boek der

koningen van Juda en Israël.

33. «En Jehizkia ontsliep met zijne

vaderen, en zij begroeven hem in het

hoogste van de graven der zonen Da-

vids. Daartoe deden gansch Juda en de

inwoners van Jeruzalem hem eere aan
m zijnen dood. En zijn zoon Manasse
werd koning in zijne plaats.

a 2 Kon. 20: 21.

HET XXXIII KAPITTEL.

Manasse was twaalf jaar oud, als hij

koning werd, en regeerde vijf en vijf-

tig jaar te Jeruzalem.
2." En hij deed wat kwaad was in de

oogen des HEEREN, naar de gruwelen

der heidenen, die de HEERE voor het

aangezicht der kinderen Israels uit de

bezitting verdreven had.

3. Want hij bouwde de hoogten we-

der op, «die zijn vader Jehizkia afge-

broken had, en richtte den Baals alta-

ren op, en maakte bosschen, en boog

zich neder voor al het heir des hemels,

en diende ze;
a 2 Kon. 18: 4. 2 Kron. 31: 1; 32: 12.

4. «En bouwde altaren in het Huis

des HEEREN, van hetwelk de HEERE
gezegd had: ^Te Jeruzalem zal mijn

naam zijn tot in eeuwigheid.
a 2 Kon. 21: 4. b Deut. 12: 5,11.

2 Sam. 7: 13. 1 Kon. 8: 29; 9: 3.

2 Kron. 7'; IG. Ps. 132: 13, 14. Jer. 32; 34.
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5. Daartoe bouwde hij altaren voor

al het heir des hemels, in beide de

voorhoven van het Huis des HEEREN.
6. En hl) deed zijne zonen «door het

vuur gaan, in het dal des zoons van
Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf

op vogelgeschrei acht, en tooverde, en

hij stelde waarzeggers en duivelskun-

stenaren. Hij deed [zeer] veel kwaads
in de oogen des HEEREN, om Hem
tot toorn te verwekken.

o Lev. 18: 21. Deut. 18: 10. 2 Kon. lü: 3.

2 Kron. 28: 6.

7. Hij Stelde ook eens gesnedenen
beelds gelijkenisse, die hij gemaakt had,

In het Huis Gods, van hetwelk God ge-

zegd had tot David en tot zijnen zoon

Salomo : In dit Huis, en te Jeruzalem,

dat Ik uit alle stammen Israels verko-

ren heb, zal Ik mijnen naam zetten tot

in eeuwigheid
;

8. En Ik zal den voet van Israël niet

meer doen wijken van het land, dat

Ik uwen vaderen besteld heb; alleenlyk

zoo zij waarnemen te doen, al hetgene

dat Ik hun geboden heb, naar de gan-

sche wet, en inzettingen, en rechten,

door de hand van Mozes.

9. Zoo deed Manasse Juda en de in-

woners van Jeruzalem dwalen, dat zij

erger deden dan de heidenen, die de

HÈERE voor het aangezicht der kinde-

ren Israels verdelgd had.

10. De HEERE sprak wel tot Manas-

se en tot zijn volk; maar zij merkten
daar niet op.

11. Daarom abracht de HEERE over

hen de krijgso versten, die de koning

van Assyrië had, dewelke Manasse ge-

vangen namen onder de doornen; en

zij bonden hem met twee koperen ke-

tenen, en voerden hem naar Babel.
a Deut. 28: 36. Job 36: 8.

12. En als Hij hem benauwde, bad

hij het aangeziciite des HEEREN zijns

Gods ernstelijk aan, en vernederde zich

zeer voor het aangezichte van den God
zijner vaderen,

13. En bad Hem; en Hij liet zich van
hem verbidden, en hoorde zijne smee-

king; en Hij bracht hem weder te

Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen
erkende Manasse, dat de HEERE God is.

14. En na dezen bouwde hij den
buitenmuur aan de stad Davids, aan
de westzijde van Gihon in het dal, en

) \

tot den ingang van de Vischpoort, en
ommuurde O'phel, en verhief dien zeer;
hy leide ook krijgsoversten in alle vaste
steden in Juda.

15. En hij nam de vreemde goden
en die gelijkenisse uit het Huis des
HEEREN weg, mitsgaders alle de al-

taren, die hij gebouwd had op den
berg van het Huis des HEEREN en
te Jeruzalem; en hij wierp ze buiten
de stad.

16. En hij richtte het altaar des
HEEREN toe, en offerde daarop dank-
offeren en lofofferen, en zeide tot Juda, i

dat zij den HEERE den God Israels. \

dienen zouden.
17. Maar het volk offerde nog op de

hoogten, hoewel den HEERE hunnen
God.

18. Het overige nu der geschiedenis-
sen van Manasse, en zijn gebed tot

zijnen God, ook de woorden der zieners,

die tot hem gesproken hebben in den
naam des HEEREN des Gods Israels,

zie, die zijn in de Geschiedenissen der
koningen van Israël;

19. En zijn gebed, en hoe zich [öorf]

van hem heeft laten verbidden, ook al

zijne zonde en zijne overtreding, en de
plaatsen, waar hij hoogten opgebouwd
en bosschen en gesnedene beelden ge-

steld heeft, eer hij vernederd werd, zie,

dat is beschreven in de woorden der
zieners.

20. En Manasse ontsliep met zijne

vaderen, en zij begroeven hem in zijn

huis; en zijn zoon A'mon werd koning
in zijne plaats.

21. «A'mon was twee en twintig jaar

oud, als hij koning werd, en regeerde

twee jaren te Jeruzalem.
a 2 Kon. 21: 19.

22. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, gelijk als zijn

vader Manasse gedaan had ; want A'mon
offerde allen den gesnedenen beelden,

die zijn vader Manasse gemaakt had,

en diende ze. .

23. Maar hij vernederde zich niet |

voor het aangezichte des HEEREN, 1

gelijk Manasse, zijn vader, zich verne-

derd had; maar deze A'mon vermenig-

vuldigde de schuld.

24. En zijne knechten maakten eene

verbintenis tegen hem, en doodden hem
in zijn huis.
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25. Maar het volk des lands sloeg ze

allen, die de verbintenis tegen den ko-

ning A'mon gemaakt hadden, en het

volk des lands maakte zijnen zoon Jo-

sia koning in zijne plaats.

HET XXXIV KAPITTEL.

Josia was acht jaren oud, toen hij ko-

ning werd, en regeerde een en dertig

jaar te Jeruzalem.
2. En hij deed wat recht was in de

oogen des HEEREN, en wandelde in

de wegen van zijnen vader David, en
week niet af ter rechter-, noch ter lin-

kerhand.
3. Want in het achtste jaar zijner

regeering, toen hij nog een jongeling

was, begon hij den God van zijnen va-

der David te zoeken; en in het

twaalfde jaar begon hij Juda en Jeru-

zulem «van de hoogten, en de bosschen,

en de gesnedene, en de gegotene beel-

den te reinigen. a i Kon. is; 2.

4. En men brak voor zijn aangezicht

af de altaren der Baals; en de zonne-

beelden, die omhoog boven deze waren,
hieuw hij af. De bosschen ook, en de
gesnedene en gegotene beelden ver-

brak, en vergruisde, en strooide hij op
de graven dergenen, die hun geofferd

hadden.
5. En de beenderen der priesteren

verbrandde hij op hunne altaren; en hij

reinigde Juda en Jeruzalem.
6. Daartoe in de steden van Manasse

en van Ephraïm, en van Simeon, ja tot

Naphthali toe, in hare woeste plaatsen

rondom,
7. Brak hij ook de altaren af en de

bosschen, ' en de gesnedene beelden

stampte hij, [die] vergruizende, en alle

de zonnebeelden hieuw hij af in het

gansche land van Israel. Daarna keerde
hij weder naar Jeruzalem.

8. In «het achttiende jaar nu zijner

regeering, als hij het land en het Huis
gereinigd had, zond hij Saphan, den
zoon van Azalja, en Maiiséja, den over-

ste der stad, en Jóha, den zoon van
Jóahaz. den kanselier, om het Huis des
HEEREN zijns Gods te herstellen.

a 2 Kon. 22: 3.

9. En zij kwaiïien tot Hilkïa, den
hoogepriester, en zij gaven het geld,

dat ten Huize Gods gebracht was, het-

welk de Levieten, die den dorpel be-

waarden, vergaderd hadden uit de hand
van Manasse en Ephraïm, en uit het

gansche overblijfsel van Israel, en uit

gansch Juda en Benjamin, en te Jeru-

zalem wedergekomen waren.
10. Zij nu gaven het in de hand der

verzorgers van het werk, die besteld

waren over het Huis des HEEREN; en
[deze] gaven dat dengenen, die het werk
deden, die arbeidden aan het Huis des

HEEREN, om het Huis te herstellen

en te verbeteren.

11. a Want zij gaven het den werk-
meesters en den bouwlieden, om ge-

bouwene steenen te koopen, en hout

tot de samenvoegmgen, en om de hui-

zen te zolderen, die de koningen van
Juda verdorven hadden.

a 2 Kon. 22: 6.

12. En die mannen handelden trou-

weiijk in dit werk; en de bestelden

daarover waren: Jahath en Obadja,

Levieten van de kinderen van Merari,

mitsgaders Zacharia en Mesüllam, van
de kinderen der Kohathieten, om het

werk voort te drijven; en die Levieten

waren allen verstandig op instrumenten

van muziek.
13. Zij waren ook over de lastdra-

gers, en de voortdrijvers van allen, die

in eenig werk arbeidden; want uit de

Levieten waren schrijvers, en ambtlie-

den, en portiers.

14. En als zij het geld uitnamen, dat

in het Huis des HEEREN gebracht was,

vond de priester Hilkïa het Wetboek
des HEEREN, [gegeven] door de hand
van Mozes.

15. En Hilkïa antwoordde en zeide

tot Saphan, den schrijver: Ik heb het

Wetboek gevonden in het Huis des

HEEREN. En Hilkïa gaf Saphan dat

boek.

16. En Saphan droeg dat boek tot

den koning; daarbenevens bracht hij

nog den koning bescheid weder, zeg-

gende: Al wat in de hand uwer knech-

ten gegeven is, dat doen zij;

17. En zij hebben het geld samenge-

stort, dat iii het Huis des HEEREN ge-

vonden is, en hebben het gegeven in

de hand der bestelden, en in de hand
dergenen, die het werk, maakten.

18. Voorts gaf Saphan, de schrijver,

den koning te kennen, zeggende: Hil-
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kia, de priester, heeft mij een boek
gegeven. En Saphan las daarin voor

het aangezicht des konings.

19. Het geschiedde nu, als de koning

de vï^oorden der Wet hoorde, dat hij

zijne kleederen scheurde.

2<>. En de koning gebood Hilkia, en

Ahikam, den zoon van Saphan, en

A'bdon, den zoon van Micha, en Sa-

phan, den schrijver, en Asaja, den knecht
des konings, zeggende:

21. Gaat henen, vraagt den HEERE
voor mij, en voor het overgeblevene in

Israël en in Juda, over de woorden
dezes boeks, dat gevonden is; want de

grimmigheid desHEERENis groot, die

over ons uitgegoten is, omdat onze
vaders niet hebben gehouden het woord
des HEEREN, om te doen naar al het-

gene, dat in dat boek geschreven is.

22. Toen ging Hilkia henen, en die

des konings waren, tot de profetesse

Hülda, de huisvrouwe van Sallum, den
zoon van Thókhath, den zoon van Has-

ra, den kleederbewaarder. Zij nu woon-
de te Jeruzalem in het tweede deel. En
zij spraken zulks tot haar.

'

23. En zij zeide tot hen : Zoo zegt

de HEERE de God Israels: Zegt den
man, die uheden tot mij gezonden
heeft:

24. Zoo zegt de HEERE: Zie, Ik zal

kwaad over deze plaatse en over hare

inwoners brengen : alle de vloeken, die

geschreven zijn in het boek, dat men
voor het aangezicht des konings van
Juda gelezen heeft.

25. Daarom dat zij Mij verlaten, en
anderen goden gerookt hebben, opdat
zij Mij tot toorn verwekten met alle

werken hunner handen, zoo zal mijne
grimmigheid uitgegoten worden tegen

deze plaatse, en niet uitgebluscht wor-

den.

26. Maar tot den koning van Juda,

die ulieden gezonden heeft, om den
HEERE te vragen, tot hem zult gij al-

zoo zeggen: Zoo zegt de HEERE de

God Israels: Aangaande de woorden,
die gij hebt gehoord;

27. Omdat uw hart week geworden
is, en gij u voor het aangezichte Gods
vernederd hebt, als gij zijne woorden
hoordet tegen deze plaatse en tegen
hare inwoners, en hebt u vernederd
voor mijn aangezichte, en uwe kleede-

ren gescheurd, en geweend voor mijn
aangezichte, zoo heb Ik [u] ook ver-

hoord, spreekt de HEERE.
28. Zie, Ik zal u verzamelen tot uwe

vaderen, en gij zult met vrede in uw
graf verzameld worden, en uwe oogen
zullen al dat kwaad niet zien, dat Ik
over deze plaatse en over hare inwo-
ners brengen zal. En zij brachten den
koning dit antwoord weder.

29. «Toen zond de koning henen, en
verzamelde alle oudsten van Juda en
Jeruzalem. a 2 Kon. 23: 1.

30. En de koning ging op in het Huis
des HEEREN, en alle de mannen van
Juda en de inwoners van Jeruzalem,
mitsgaders de priesters en de Levie-

ten, en al het volk, van den groote tot

den kleine toe; en men las voor hunne
ooren alle de woorden van het boek
des verbonds, dat in het Huis des HEE-
REN gevonden was.

31. En de koning stond in zijne stand-
plaats, en «maakte een verbond voor
des HEEREN aangezichte, om den HEE-
RE na te wandelen, en om zijne gebo-

den, en zijne getuigenissen, en zijne

iuzettingen, met zijn gansche hart en
met zijne gansche ziele te onderhou-
den, doende de woorden des verbonds,
die in datzelve boek geschreven zijn.

a Joz. 24: 25.

32. En hij deed allen, die te Jeruza-

lem en in Benjamin gevonden werden,
staan; en de inwoners van Jeruzalem
deden naar het verbond Gods, des Gods
hunner vaderen.

33. Josia dan deed alle gruwelen
weg uit alle landen, die der kinderen
Israels waren, en maakte dat allen,

die in Israël gevonden werden, dien-

den, dienden den HEERE hunnen God.
Alle zijne dagen weken zij niet af van
den HEERE den God hunner vaderen
na te volgen.

HET XXXV KAPITTEL.

Daarna hield «Josia het Paschen den
HEERE te Jeruzalem ; en zij slachtten

het Pascha op den veertienden der eer-

ste maand. « 2 Kon. 23: 21.

2. En hij stelde de priesters op hun-
ne wachten; en hij sterkte ze tot den
dienst van het Huis des HEEREN.
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3. En hij zeide tot de Levieten, die

gansch Israël onderwezen, die den HEE-
RE heilig waren: Zet de heilige Arke
in het Huis, hetwelk Salomo, de zoon
van David, den koning van Israël, ge-

bouwd heeft. Gij hebt geenen last op
de schouderen; dient nu den HEERE
uwen God, en zijn volk Israël;

4. En bereidt u naar de hulzen uwer
vaderen, naar uwe afdeelingen, «naar
het voorschrift van David, den koning
van Israël, en naar de beschrijving van
zijnen zoon Salomo ; a i Kron. 23, 24, 25, 26.

5. En staat m het Heiligdom, naar
de onderscheiding der vaderlijke hui-

zen, voor uwe broederen, het volk, en
[naar] de afdeeling van de vaderlijke

huizen der Levieten;
6. En slacht het Pascha, en heiligt

u, en bereidt [dat] voor uwe broederen,

doende naar het woord des HEEREN
door de hand van Mozes.

7. «En Josia gaf voor het volk, van
klein vee, lammerenen jonge geitebok-

ken, die allen tot Paaschofferen, naar
al hetgene dat er gevonden werd, in

getal dertig duizend; maar van runde-

ren drie duizend. Dit was van des ko-

ningS have. « 2 Kron. 30: 24.

8. Ook gaven zyne vorsten tot een
vrijwillig offer voor het volk, voor de

priesteren, en voor de Levieten . Hil-

kia en Zacharia, en Jéhiël, de oversten

van het Huis Gods, gaven den prieste-

ren tot Paaschofferen, twee duizend en
zes honderd [stuks klein vee], en drie

honderd runderen
;

9. Daartoe Conanja, en Semaja en
Nethaneël, zijne broeders, mitsgaders
Hasabja, en Jéïël, en Józabad, de over-

sten der Levieten, gaven den Levieten
tot Paaschofferen, vijf duizend [stuks

klein vee], en vijf honderd runderen.
10. Alzoo werd de dienst toebereid;

en de priesteren stonden in hunne stand-

plaats, en de Levieten in hunne afdee-

lingen, naar het gebod des konings.

11. Daarna slachtte men het Pascha,
en de priesters sprengden [het bloed]

uit hunne handen, en de Levieten trok-

ken de huiden af.

12. En zij namen het brandoffer daar
af, opdat zij die, naar de verdeelingen
der vaderlijke huizen, aan het volk ge-

ven mochten, om den HEERE te offe-

ren, gelijk geschreven is in het Boek

van Mozes; en alzoo met de rundereu.
13. "En zij kookten het Pascha bij

het vuur, naar het recht; maar de [aw-

dere] heilige dingen kookten zij in pot-

ten, en in ketels, en in pannen; en zij

deelden het haastelijk onder al het
volk. d Ex. 12: 8, 9.

14. Daarna bereiden zij ook voor zich-

zelven en voor de priesteren; want de
priesters, de zonen Aarons, waren tot

aan den nacht in het offeren der brand-
offeren en des vets; daarom bereidden
de Levieten voor zichzelven, en voor
de priesteren, de zonen Aarons.

15. En de zangers, de zonen A'saphs,
waren in hunne standplaats, naar het
gebod van David, en A'saph, en Héman,
en Jedüthun, den ziener des konings,
mitsgaders de portiers aan elke poort;
zij behoefden niet te wijken van hun-
nen dienst, overmits hunne broeders,
de Levieten, voor hen bereidden.

16. Alzoo werd de gansche dienst des
HEEREN op dienzelven dag beschikt,

om Paschen te houden, en brandofferen
op het altaar des HEEREN te offeren,

naar het gebod van den koning Josia.

17. En de kinderen Israels, die er

gevonden werden, hielden het Paschen
ten zelven tijde, en het feest der onge-
zuurde [brooden], zeven dagen

18. Er was ook geen Paschen als dat
in Israël gehouden, van de dagen van
Samuel; den profeet, af; en geene ko-

ningen van Israël hadden zulk een
Paschen gehouden, gelijk dat Josia hield

met de priesters en de Levieten, en
gansch Juda en Israël, dat er gevon
den werd, en de inwoners van Jeruza-

lem.
19. In «het achttiende jaar van het

koninkrijk van Josia, werd dit Paschen
gehouden. a 2 Kon. 23 ; 23.

20. Na dit alles, toen Josia het Huis
toebereid had, «toog Nécho, de koning
van Egypte, op, om te krijgen tegen

Carchemis, aan den Phrath ; en Josia

toog uit hem te gemoet. a2Kon. 23: 29, enz.

21. Toen zond [hvj] boden tot hem,
zeggende; Wat heb ik met u te doen,

gij koning van Juda? Wat u aangaat,

ik ben heden tegen u niet, maar tegen

een huis, dat oorlog voert tegen mij;

en God heeft gezegd, dat ik mij haas-

ten zoude, houd u af van God, die

met mij is, opdat Hij u niet verderve.
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22. Doch Josia keerde zijn aangezicht

niet van hem, maar hij verkleedde

zich, om tegen hem te strijden, en

hoorde niet naar de woorden van Né-

cho uit den mond Gods , maar hij kwam
om te strijden m het dal Megiddo.

23. En de schutters schoten den ko-

ning Josia. Toen zeide de koning tot

zijne knechten : Voert mij weg, want
ik ben zeer gewond

24. En zijne knechten namen hem
weg van den wagen, en voerden hem
op den tweeden wagen, dien hij had,

en brachten hem te Jeruzalem; en hij

stierf, en werd begraven in de graven
zijner vaderen; en gansch Juda en Je-

ruzalem bedreven rouwe over Josia.

25. En Jeremia maakte een klaag-

lied over Josia, desgelijks alle zangers
en zangeressen spraken in hunne klaag-

liederen van Josia, tot op dezen dag;
want zij gaven ze tot eene inzetting in

Israël; en zie, zij zijn geschreven in de
Klaagliederen.

26. Het overige nu der geschiedenis-

sen van Josia, en zijne goeddadigheden,
naar dat geschreven is in de wet des
HEEREN

;

27. Zijne geschiedenissen dan, de
eerste en de laatste, zie, die zijn ge-

schreven m het Boek der koningen van
Israël en van Juda.

HET XXXVI KAPITTEL.

'loen nam het volk des lands Jehó-

ahaz, den zoon van Josia, en zij maak-
ten hem koning in zijns vaders plaatse

te Jeruzalem. a 2 Kon, 2,3 30.

2. Drie en twintig jaar was Jóahaz
oud, als hij koning werd, en hij regeerde

drie maanden te Jeruzalem.

3. Want de koning van Egypte zette

hem af te Jeruzalem, en hij leide het

land eene boete op van honderd talen-

ten zilvers en een talent gouds
•!. En de koning van Egypte maakte

zijnen broeder E'ljakim koning over

Juda en Jeruzalem, en veranderde zij-

nen naam in Jehójakim, maar zijnen

broeder Jóahaz nam Nécho. en bracht
hem in Egypte.

5, Vijf en twintig jaar was Jehójakim
oud, als hij koning werd, en regeerde
elf jaai te Jeruzalem; en hij deed wat

kwaad was in de oogen des HEEREN
zijns Gods.

6. «Nebucadnézar, de koning van Ba-
bel, toog tegen hem op, en bond hem
met twee koperen ketenen, om hem
te voeren naar Ba bel. a 2 Kon. 24: 1.

7.. Nebucadnézar bracht ook van de
vaten van het Huis des HEEREN naar
Babel, en stelde ze in zijnen tempel te

Babel.

8. Het overige nu van de geschiede-
nissen van Jehójakim, en zijne gruwe-
len, die hij deed, en wat aan hem ge-

vonden werd, zie, dat is geschreven in

het Boek der koningen van Israël en
Juda; en Jehójachin, zijn zoon, werd
koning in zijne plaats.

9. «Acht jaar was Jehójachin oud, als

hij koning werd, en regeerde drie maan-
den en tien dagen te Jeruzalem, en
deed wat kwaad was in de oogen des
HEEREN. a 2 Kon. 24 : 8.

30. «En met de wederkomste desjaars
zond de koning Nebucadnézar henen,
en liet hem naar Babel halen, met de
kostelijkste vaten van het Huis des
HEEREN , en ;hij maakte zijnen broeder
Zedekia koning over Juda en Jeruzalem.
a Dan. 1 1, 2, /^ 2 Kon. 24: 17. .Ter. 37: 1.

11. Een en twintig jaar was Zedekia
oud, als hij koning werd, en regeerde
elf jaar te Jeruzalem.

12. «En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN zijns Gods ; hij

verootmoedigde zich niet voor het aan-

gezicht van den profeet Jeremia. [sj)re-

kende] uit den mond des HEEREN.
a Jer. 52: 2, 3.

13. Daartoe werd hij ook afvallig te-

gen den koning Nebucadnézar, die hem
beëedigd had bij God; en verhardde
zijnen nek, en verstokte zijn hart, dat
hij zich niet bekeerde tot den HEERE
den God Israels.

14. Ook maakten alle oversten der
pnesteren, en het volk, der overtredin-

gen zeer veel, naar alle gruwelen der

heidenen en zi) verontreinigden het

Huis des HEEREN, dat Hij geheiligd

had te Jeruzalem.
15. En de HEERE de God hunner

vaderen zond tot hen, door de hand
zijner boden, vroeg op zijnde, om [die]

te zenden, want Hij verschoonde zijn

volk en zijne woning,
16. Maar zij spotten met de boden
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Gods, en verachtten zijne woorden; zij

vergaten zichzelven tegen zijne pro-

feten ; totdat de grimmigheid des HEE-
KEN tegen zijn volk opging, dat er

geen heelen aan was.
17. Want Hij deed tegen hen opko-

men den koning der ChaldeOn, die

hunne jongelingen met den zwaarde
in het huis huns Heiligdoms doodde;
en hij verschoonde de jongelingen niet,

noch de maagden, de ouden, noch de
stokouden; Hij gaf ze allen in zijne

hand.
18. En alle vaten van het Huis Gods,

de groote en de kleine, en de schatten
van het Huis des HEEREN, en de
schatten des konings en zijner vorsten,

dit alles voerde hij naar Babel.

19. En zij verbrandden het Huis Gods,
en zij braken den muur van Jeruzalem
af, en alle de paleizen daarvan ver-

brandden zij met vuur, verdervende
ook alle zijne kostelijke vaten.

20. En wie overgebleven was van het
zwaard, voerde hij weg naar Babel, en
zy werden hem en zijnen zonen tot

knechten, tot het regeeren des konink-
rijks van Perzië

;

21. Opdat het woord des HEEREN
vervuld wierd, door den mond van
Jeremia, totdat het land aan zijne Sab-
bathen een welgevallen had. Het rust-

te alle de dagen der verwoesting, tot-

dat de «zeventig jaren vervuld waren.
a Jer. 25: 12; 29: 10.

22. Maar in het eerste jaar van Cores,

koning van Perzië, opdat volbracht
wierde het «woord des HEEREN, door
den mond van Jeremia, verwekte de
HEERE den geest van Cores, koning
van Perzië, dat hij eene stem liet door-

gaan door zijn gansche koninkrijk,
zelfs ook in geschrifte, zeggende:

a Ezra. 1: 1. Jer. 25: 12; 29: 10.

23. Zoo zegt Cores, koning van Per-

zië: De HEERE, de God des hemels,
heeft mij alle koninkrijken der aarde
gegeven ; en Hij 'heeft mij bevolen Hem
een Huis te bouwen, te Jeruzalem,
hetwelk in Juda is. Wie is onder ulie-

den van al zijn volk? De HEERE zyn
God zij met hem, en hy trekke op.

HET BOEK

EZRA.

HET I KAPITTEL.

in «het eerste jaar nu van Cores, ko-

ning van Perzië, opdat volbracht wierde

het Zwoord des HEEREN, uit den mond
van Jeremia, verwekte de HEERE den
geest van Cores, koning van Perzië,

dat hij eene stem liet doorgaan door
zijn gansche koninkrijk, zelfs ook in

geschrifte, zeggende:
a 2 Kron. 36: 22. b Jer. 25: 12; 29: 10.

2. Zoo zegt Cores, koning van Perzië :

De HEERE, de God des hemels, heeft

mij alle koninkrijken der aarde gege-

ven; en Hij heeft mij bevolen Hem
een Huis te bouwen, te Jeruzalem, het-

welk in Juda is.

3. Wie is onder ulieden van al zyn
volk? Zijn God zij met hem, en hij

trekke op naar Jeruzalem, dat in Juda
is, en hij bouwe het Huis des HEEREN
des Gods van Israël. Hy is de God, die

te Jeruzalem [woont].

4. En al wie achterblijven zoude in
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eenige plaatsen, waar hij als vreemde-

ling verkeert, dien zullen de lieden zij-

her plaats bevorderlijk zijn met zilver.

en met goud, en met have, en met
beesten; benevens eene vrijwillige gave,

voor het Huis Gods, die te Jeruzalem
[woont].

5. Toen maakten zich op de hoofden
der vaderen, van Juda en Benjamin, en

de priesteren en de Levieten, benevens
een iegelijk, wiens geest God verwekte,

dat zij optrokken om te bouwen het

Huis des HEEREN, die te Jeruzalem
[woont].

6. Allen nu, die rondom hen waren,
sterkten hunlieder handen met zilveren

vaten, met goud, met have, en met
beesten, en met kostelijkheden, behalve
alles, wat vrijwillig gegeven werd.

7. Ook bracht de koning Cores uit,

de vaten van het Huis des HEEREN,
die «Nebucadnézar uït Jeruzalem had
uitgevoerd, en had gesteld in het huis

zijns gods, a 2 Kon. 24: 13. 2 Kron.36:7.

8. En Cores, de koning van Perzië,

bracht ze uit door de hand van Mïth-

redath, den schatmeester, die ze aan
Sésbazar, den vorst van Juda, «toetelde.

a Ezra 5 : 14.

9. En dit is hun getal : Dertig gouden
bekkens, duizend zilveren bekkens, ne-

gen en twintig messen,
10. Dertig gouden bekers, vier hon-

derd en tien andere zilveren bekers;

andere vaten duizend.

11. Alle vaten van goud en van zil-

ver waren vijf duizend en vier honderd.
Deze allen voerde Sésbazar op, met de-

genen, die van de gevangenis opgevoerd
werden van Babel naar Jeruzalem.

HET H KAPITTEL.

D it zijn de kinderen van dat landschap,
die optogen uit de gevangenisse, der
weggevoerden, die Nebucadnézar, koning
van Babel, weggevoerd had naar Babel.

die naar Jeruzalem en Juda zijn we-
dergekeerd, een iegelijk naar zijne stad;

2. Dewelke kwamen met Zerubbabel,
Jésua, Nehemia, Seraja, Reëlaja, Mór-
dechai, Bïlsan, Mïspar, Bigvai, Réhum
[en] Baë'na. [Dit is] het getal der man-
nen des volks van Israël.

3. De kinderen van Paros, twee dui-

zend honderd en twee en zeventig.

4. De kinderen van Sephatja, drie hon-
derd twee en zeventig.

5. De kinderen van A'rach, zeven
honderd vijf en zeventig.

6. De kinderen van Piihath-Móab, van
de kinderen van Jésua-Jóab, twee dui-

zend acht honderd en twaalf.

7. De kinderen van E'lam, duizend
twee honderd vier en vijftig.

8. De kinderen van Zatthu, negen
honderd en vijf en veertig.

9. De kinderen van Zaccai, zeven hon-
derd en zestig.

10. De kinderen van Bani, zes hon-
derd en twee en veertig.

11. De kinderen van Bébai, zes hon-
derd drie en twintig.

12. De kinderen van A'zgad, duizend
twee honderd twee en twintig.

13. De kinderen van Adonikam, zes

honderd zes en zestig.

14. De kinderen van Bigvai, twee dui-

zend zes en vijftig.

15. De kinderen van A'din, vier hon-
derd vier en vijftig.

16. De kinderen van A'ter, van Hiz-

kïa, acht en negentig.

17. De kinderen van Bézai, drie hon-

derd drie en twintig.

18. De kinderen van Jóra, honderd
en twaalf.

19. De kinderen van Hasum, twee
honderd drie en twintig.

20. De kinderen van Gibbar, vijf en
negentig.

21. De kinderen van Bethlehem, hon-

derd drie en twintig.

22. De mannen van Netópha, zes en

vijftig.

23. De mannen van A'nathoth, hon-

derd acht en twintig.

24. De kinderen van Azmaveth, twee

en veertig.

25. De kinderen van Kirjath-A'rim,

Kephïra en Béëroth, zeven honderd en

drie en veertig.

26. De kinderen van Rama en Gaba,

zes honderd een en twintig.

27. De mannen van Michmas, hon-

derd twee en twintig.

28. De mannen van Bethel en Ai,

twee honderd drie en twintig.

29. De kinderen van Nébo, twee en

vijftig.

30. De kinderen van Magbis, honderd
zes en vijftig.
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31. De kinderen van aen anderen
E'lam, duizend twee honderd vier en
vijftig.

32. De kinderen van Harim, drie hon-
derd en twintig.

33. De kinderen van Lod, Hadid en
O'no, zeven honderd vijf en twintig.

34. De kinderen van Jéricho, drie

honderd vijf en veertig.

35. De kinderen van Sénaii, drie dui-

zend zes lionderd en dertig.

36. De priesters: De kinderen van
Jedtija, van het huis van Jésua, negen
honderd drie en zeventig.

37. De kinderen van Immer, duizend
twee en vijftig.

38. De kinderen van Pashur, duizend
twee honderd zeven en veertig.

39. De kinderen van Harim, duizend
en zeventien.

40. De Levieten: De kinderen van
Jésua en Kadmiël, van de kinderen van
Hodavja, vier en zeventig.

41. De zangers: De kinderen van
A'saph, honderd acht en twintig.

42. De kinderen der portiers: De kin-

deren van Sallum, de kinderen van
A'ter, de kinderen van Talmen, de kin-

deren van A'kkub, de kinderen van
Hati'ta, de kinderen van Sóbai; deze

allen waren honderd negen en dertig.

43. De Néthinim : De kinderen van
Ziha, de kinderen van Hasüpha, de kin-

deren van Tabbaoth,
44. De kinderen van Kéros, de kin-

deren van Siaha, de kinderen van Pa-

don,
45. De kinderen van Lebana, de kin-

deren van Hagaba, de kinderen van
A'kkub,

46. De kinderen van Hagab, de kin-

deren van Samlai, de kinderen van
Hanan,

47. De kinderen van Gi'ddel, de kin-

deren van Gahar, de kinderen van
Reaja,

48. De kinderen van Piézin, de kin-

deren van Nekóda, de kinderen van
Gazzam,

49. De kinderen van U'za, de kin-

deren van Paséah, de kinderen van
Bésai,

50. De kinderen van A'sna, de kin-

deren der Mehünim, de kinderen der
Nephüsim,

51. De kinderen van Bakbuk, de kin-

deren van Haküpha, de kinderen van
Harhur,

52. De kinderen van Bazluth, de kin-

deren van Mehida, de kinderen van
Harsa,

53. De kinderen van Barkos, de kin-

deren van Sisera, de kinderen van
ïhamah,

54. De kinderen van Nezi'ah, de kin-

deren van Hatipha.
55. De kinderen der knechten van

Salomo : De kinderen van Sótai, de kin-

deren van Sophéreth, de kinderen van
Peruda,

56. De kinderen van Jaala, de kinde-
ren van Darkon, de kinderen van Gid-
del,

57. De kinderen van Sephatja, de
kinderen van Hattil, de kinderen van
Pochéreth-Hazebaïm, de kinderen van
A'mi. .

58. Alle de Néthinim, en de kinderen
der knechten van Salomo, waren drie

honderd twee en negentig.

59. Deze togen ook op van Thél-Mé-
lah, Thél-Harsa, Cherub, A'ddan [en]

I'mmer; doch zij konden van hunner
vaderen huis en van hun zaad niet be-

wijzen, of zij uit Israël waren:
60. De kinderen van Delaja, de kin-

deren van Tobi'a, de kinderen' van Ne-
kóda, zes honderd twee en vijftig.

61. En va-n de kinderen der prieste-

ren: de kinderen van Habaja, de kin-

deren van'Kóz, de kinderen van Bar-

zïllai, die van de dochteren van Bar-

zillai, den Gileadiet, eene vrouwe ge-

nomen had, en naar hunnen naam ge-

noemd was.
62. Deze zochten hun register onder de-

genen, die in het geslachtregister gesteld

waren, maar zij werden niet gevonden;
daarom werden zij als onreinen van
het priesterdom geweerd.

63. En Hatthirsatha zeide tot hen,

dat zij van de heiligste dingen niet

zouden eten, totdat er een priester stond

met U'rim en met Thümmim.
64. Deze gansche gemeente te zamen

was twee en veertig duizend drie hon-

derd [en] zestig;

65. Behalve hunne knechten en hun-
ne maagden ; die waren zeven duizend
drie honderd zeven en dertig; en zij

hadden twee honderd zangers en zan-

geressen.
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66. Hunne paarden waren zeven hon-

derd zes en dertig; hunne muilen, twee

honderd vijf en veertig;

67. Hunne kemelen, vier honderd vijf

en dertig; de ezelen, zes duizend zeven

honderd en twintig.

68. En [sommigen] van de hoofden

der vaderen, als zij kwamen ten Huize

des HEEREN, die te Jeruzalem [ivoont],

gaven vrij willigl ijk ten Huize Gods, om
dat te zetten op zijne vaste plaats.

69. Zij gaven naar hun vermogen tot

den schat des werks: aan goud, een en
zestig duizend drachmen, en aan zilver,

vijf duizend ponden, en honderd pries-

terrokken.
70. En de priesters, en de Levieten,

en [sommigeyi] uit het volk, zoo de zan-

gers als de portiers, en de Néthinim
woonden in hunne steden, en gansch
Israël in zijne steden.

HET III KAPITTEL.

1 oen nu de zevende maand aankwam
en de kinderen Israels in de steden
waren, verzamelde zich het volk, als

een eenig man, te Jeruzalem.
2. En Jésua, de zoon van Jozadak,

maakte zich op, en zijne broederen de
priesters, en ZerubbaÈel, de zoon van
Sealthiël, en zijne broederen, en zij

bouwden het altaar des Gods van Is-

raël, om daarop brandofferen te offeren,

gelijk «geschreven is in de wet van
Mozes, den man Gods. a Deut. 12:5, 6.

3. En zij vestigden het altaar op zijne

stelling, maar met verschrikking, [die]

over hen was, vanwege de volken der
landen. En zij offerden daarop brand-
offeren den HEERE, brandofferen des
emergens en des avonds, a Num. 28: 3.

4. En zij hielden het feest der Loof-
hutten, gelijk geschreven is; en. [zij of-

ferden] brandofferen dag bij dag in ge-

tal, naar het recht, van elk dagelijks

op zijnen dag. a Lev. 23: 34. Num. 29
•. 12.

5. Daarna ook het bestendig brand-
offer, en van de «nieuwe maanden, en
van alle gezette hoogtijden des HEE-
REN, die geheiligd waren ; ook van een
ieder, die eene vrijwillige offerande den
HEERE vrijwiUiglijk offerde.

a Num. 28: 11, enz. Neh. 10: 33.

6. Van den eersten dag af der ze-

vende maand begonnen zij den HEERE

brandofferen te offeren. Doch de grond
van den Tempel des HEEREN was niet

gelegd.

7. Zoo gaven zij geld aan de houwers
en werkmeesters; ook spijze, en drank,
en olie aan de Sidoniërs en aan de Ty-
riërs, om cederenhout van den Libanon
te brengen aan de zee naar Japho, naar
de vergunning van Cores, koning van
Perzië, aan hen.

8. In het tweede jaar nu hunner aan-
komst ten huize Gods te Jeruzalem, in

de tweede maand, begonnen Zerubba-
bel, de zoon van Sealthiël, en Jésua,
de zoon van Jozadak, en de overige
hunner broederen, de priesters, en de
Levieten, en allen, die uit de gevange-
nisse te Jeruzalem gekomen waren; en
zij stelden de Levieten, van twintig jaar
oud en daarboven, om opzicht te ne-

men over het werk van des HEEREN
Huis.

9. Toen stond Jésua, zijne zonen en
zijne broederen, [en] Kadmiël met zijne

zonen, kinderen van Juda, als één [man],

om opzicht te hebben over degenen, die

het werk deden aan het Huis Gods,
met de zonen van Hénadad, hunne
zonen en hunne broederen, de Levie-

ten.

10. Als nu de bouwlieden den grond
van des HEEREN Tempel leiden, zoo
stelden zij de priesteren, aangekleed
zijnde, met trompetten, en de Levieten,

A'saphs zonen, met cimbalen, om den
HEERE te loven, naar de instelHng van
David, den koning van Israël.

IL En zij zongen bij beurten, met
den HEERE te loven en te danken, dat

Hij goedig is, dat zijne weldadigheid
tot in eeuwigheid is over Israël. En al

het volk juichte met groot gejuich, als

men den HEERE loofde over de grond-

legging van het Huis des HEEREN.
12. Maar vele van de priesteren, en

de Levieten, en hoofden der vaderen,

die oud waren, die het eerste Huis ge-

zien hadden, dit Huis in zijne grond-

legging voor hunne oogen zijnde, ween-
den met luider stemme; maar velen

verhieven de stem met gejuich [en] met
vreugde.

13. Zoodat het volk niet onderkende
de stemme van het gejuich der vreugde
van de stemme des geweens van het

volk; want het volk juichte met groot
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gejuich, dat de stemme tot van verre

gehoord werd.

HET IV KAPITTEL.

loen nu de wederpartijdersvan Juda en
Benjamin hoorden, dat de kinderen der
gevangenisse den HEERE den God Is-

raels den Tempel bouwden;
2. Zoo naderden zij tot Zerubbabel,

en tot de hoofden der vaderen, en zei-

den tot hen : Laat ons met ulieden
bouwen, want wij zullen uwen God
zoeken, gelijk gijlieden. Ook hebben
wij Hem geofferd sinds de dagen van
«E'sar-Haddon, den koning van A'ssur,

die ons herwaarts heeft doen optrekken.
a 2 Kon. 17: 29, enz.

3. Maar Zerubbabel, en Jesüa, en de
overige hoofden der vaderen Israels

zeiden tot hen : Het betaamt .niet, dat
gylieden en wij onzen God een Huis
bouwen ; maar wij alleen zullen het den
HEERE den God Israels bouwen, «ge-

lijk als de koning Cores, koning van
Perzië, ons geboden heeft.

a Ezra 1:1,2, 3.

4. Evenwel maakte het volk des lands
de handen des volks van Juda slap, en
verstoorde ze in het bouwen;

5. En zij huurden tegen hen raads-

lieden, om hunnen raad te vernietigen,

alle de dagen van Cores, koning van
Perzië, tot aan het koninkrijk van Da-
rius, den koning van Perzië.

6. En onder het koninkrijk van Ahas-
véros, in het begin zijns koninkrijks,
schreven zij eene aanklacht tegen de
inwoners van Juda en Jeruzalem.

7. En in de dagen van Arthahsastha
schreef Bislam, Mithredath, Tabeël, en
de overigen van zijn gezelschap, aan
Arthahsastha, koning van Perzië; en
het schrift des briefs was in het Sy-

risch geschreven, en in het Syrisch
uitgelegd.

8. Réhum, de kanselier, en Simsai,

de schrijver, schreven eenen brief tegen
Jeruzalem, aan den koning Arthahsasta,
op deze manier;

9. Toen Réhum, de kanselier, en Sim-
sai, de schrijver, en de overigen van
hun gezelschap, de Dïnaieten, de A'phar-
sathchieten, de Tarpelieten, de A'phar-
sleten, de A'rchevieten, de Babyïoniërs,
de Süsanchieten, de Déhavieten, de
E'lamieten,

10. En de overige volkeren, die de
groote en vermaarde A'snappar heeft
vervoerd en doen wonen in de stad van
Samaria, ook de overigen, aan deze
zijde der rivier, en op zulken tijd.

11. Dit is een afschrift des briefs,

dien zij aan hem, aan den koning Ar-
thahsastha, zonden : Uwe knechten, de
mannen aan deze zijde der rivier, en op
zulken tijd.

12. Den' koning zij bekend, dat de
Joden, die van u zijn opgetogen, tot
ons gekomen zijn te Jeruzalem, bouwen-
de die rebelle en die booze stad, waar-
van zij de muren voltrekken, en de
fondamenten samenvoegen.

13. Zoo zij nu den koning bekend,
indien deze stad zal worden opgebouwd,
en de muren voltrokken, dat zij den
cijns, ouden impost, en tol niet zullen
geven, en gij zult aan de inkomsten
der koningen schade aanbrengen.

14. Nu omdat wij salaris uit het pa-
leis trekken, en het ons niet betaamt
des konings oneere te zien, daarom
hebben wij gezonden, en [dit] den ko-
ning bekend gemaakt,

15. Opdat men zoeke in het boek der
kronieken uwer vaderen: zoo zult gij

vinden in het boek der kronieken, en
weten, dat deze stad eene rebelle stad
geweest is, en den koningen en land-

schappen schade aanbrengende, en dat
zij daarbinnen afval gesticht hebben,
van oude tijden af; daarom is deze stad
verwoest.

16. Wij maken dan den koning be-

kend, dat, zoo deze stad zal worden
opgebouwd, en hare muren voltrokken,
gij daardoor geen deel zult hebben aan
deze zijde der rivier.

17. De koning zond antwoord aan
Réhum, den kanselier, en Simsai, den
schrijver, en de overigen van hunne
gezelschappen, die te Samaria woonden,
mitsgaders aan de overigen aan deze
zijde der rivier, [aldus]: Vrede, en op
zulken tijd.

18. De brief, dien gij aan ons ge-

zonden hebt, is duidelijk voor mij ge-

lezen.

19. En als van mij bevel gegeven
was, hebben zij gezocht en gevonden,
dat die stad zich van oude tijden af
tegen de koningen heeft verheven, en
rebellie en afval daarin gesticht is.
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20. Ook zijn er machtige koningen

geweest over Jeruzalem, die geheerselit

hebben overal aan gene zijde der rivier
;

en hun is cijns, oude impost en tol ge-

geven.
21. Geeft dan nu bevel, om die man-

nen te beletten, dat die stad niet op-

gebouv^d worde, totdat van mij bevel

zal worden gegeven.

22. Weest gewaarschuwd, [van] feil

in dezen te begaan. Waarom zoude het

verderf tot schade der koningen aan-

wassen?
23. Toen, van dat het afschrift des

briefs van den koning Arthahsastha
voor Réhum, en Simsai, den schrijver,

en hunne gezelschappen gelezen was,

togen zij in haaste naar Jeruzalem tot

de Joden, en beletten ze met den arm
en [met] geweld.

24. Toen hield het werk op van het

Huis Gods, die te Jeruzalem [ïcoont],

ja het hield op tot in het tweede jaar

van het koninkrijk van Dan'us, den
koning van Perzië.

HET V KAPITTEL,

H aggai nu, de profeet, en Zachan'a,

de zoon van I'ddo, profeten, profeteer-

den tot de Joden, die in Juda en te

Jeruzalem waren; in den naam des

Gods van Israël [profeteerden zij] tot

hen. a Hagg. 1: 1. Zach. 1: 1.

2. Toen maakten zich op Zerubbabel,

de zoon van Sealthiël, en Jésua, de

zoon van Józadak, en begonnen te bou-

wen het Huis Gods, die te Jeruzalem
[woont] ; en met hen de profeten Gods,
die hen ondersteunden.

3. Te dien tijde kwam tot hen Thath-
nai, de landvoogd aan deze zijde der

rivier, en Sthar-Bóznai, en hun gezel-

schap, en zeiden aldus tot hen: Wie
heeft ulieden bevel gegeven dit Huis
te bouwen, en dezen muur te voltrek-

ken?
4. Toen zeiden wij aldus tot hen,

[en] welke de namen waren der mannen
die dit gebouw bouwden.

5. Doch het oog huns Gods was over
de oudsten der Joden, dat zij ze niet

verhinderden, totdat de zaak aan Da-
rius kwam, en zij alsdan daarover eenen
brief wederbrachten.

6. Afschrift des briefs, dien Thathnai

de landvoogd aan deze zijde der rivier,

met Sthar-Bóznai en zijn gezelschap,

de A'pharsechaïeten, die aan deze zijde

der rivier waren, aan den koning Da-
n'us zond.

7. Zij zonden een verhaal aan hem;
en daarin was aldus geschreven : Den
koning Dan'us zij alle vrede.

8. Den koning zij bekend, dat wij

getogen zijn naar het landschap Juda.

ten Huize des groeten Gods, hetwelk
gebouwd wordt met groote steenen, en
het hout wordt geleid in de wanden

;

en datzelve werk wordt ras gedaan,
en gaat voorspoediglijk door hunne
handen voort.

9. Toen hebben wij aan deze oudsten
gevraagd, [en] aldus tot hen gezegd:
Wie heeft ulieden bevel gegeven dit

Huis te bouv^en, en dezen muur te vol-

trekken ?

10. Wijders hebben wij hun ook hun-
ne namen afgevraagd, dat wij ze u be-

kend maakten; dat wij u konden op-

schrijven de namen der mannen, die

hoofden onder hen zijn.

il. En zij hebben ons dusdanig ant-

woord wedergegeven, zeggende: Wij
zijn knechten van den God des hemels
en der aarde, en bouwen het Huis, dat

vele jaren vóór dezen is gebouwd ge-

weest; want een groot koning van
Israël had het gebouwd en voltrok-

ken,

12. Maar auadat onze vaders den God
des hemels hadden vertoornd, heeft Hij

ze gegeven in de hand van Xebucad-
nézar, den koning vanBabel,den Chal-

deër; dewelke dat Huis heeft vernield,

en het volk naar Babel weggevoerd.
a 2 Kron. 36: 16, 17, enz.

13. aDoch in het eerste jaar van Co-

res, koning van Babel, heeft de koning
Cores bevel gegeven dit Huis Gods te

bouwen, a 2 Kron. 36: 22, enz. Ezra 1, enz.

14. .Ja de vaten van Gods Huis, wel-

ke van goud en zilver waren, die Ne-

bucadnézar uit den Tempel, die te Je-

ruzalem was, had weggenomen en die

gebracht in den tempel van Babel, die

heeft de koning Cores uitgehaald uit

den tempel van Babel, en zij zijn «ge-

geven aan eenen, wiens naam was
Sésbazar, dien hij tot landvoogd had
gesteld. rt Ezra 1 : 8.

15. En hij zeide tot hem: Neem deze
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vaten, ga ze afvoeren in den Tempel,
die te Jeruzalem is. en laat het Huis
Gods gebouwd worden op zijne plaatse.

16. Toen kwam deze Sésbazar; hij

leide de fondamenten van het Huis
Gods, die te Jeruzalem [ivoont]; en er

is van toen af tot nu toe gebouwd, doch
niet volbracht.

17. Zoo het dan nu den koning goed-

dunkt, laat er gezocht worden in het

schathuis des konings aldaar, dat te

Babel is, of het zij, dat een bevel van
den koning Cores gegeven zij, om dit

Huis Gods te Jeruzalem te bouwen ; en

dat men des konings believen hiervan

tot ons zende.

HET VI KAPITTEL.

loen gaf de koning Darius bevel; en
zij zochten in de kanselarij, waar de

schatten waren weggelegd in Babel.

2. En te Achmétha, in den burcht, die

in het landschap Médië is, werd eene
rol gevonden; en daarin- was aldus
geschreven: Gedachtenisse.

3. In het eerste jaar van den koning
Cores, gaf de koning Cores [d^Y] bevel:

Het Huis Gods te Jeruzalem, dat Huis
zal gebouwd worden, ter plaatse waar
zij offeranden offeren, en de fondamen-
ten daarvan zullen zwaar zijn; zijne

hoogte van. zestig ellen, en zijne breed-

te van zestig ellen;

4. Met drie rijen van groeten steen,

en ééne rij van nieuw hout; en de on-

kosten zullen uit des konings huis ge-

geven worden.
5. Daartoe zal men ook de gouden

en zilveren vaten van het Huis Gods,
die Nebucadnézar uit den Tempel, die

te Jeruzalem was, heeft weggevoerd
en naar Babel gebracht, wedergeven,
dat zij gaan naar den Tempel, die te

Jeruzalem is, aan zijne plaatse, en men
zal ze afvoeren ten Huize Gods.

6. Nu, gij Thathnai, landvoogd aan
gene zijde der rivier, gij Sthar-Bóznai,
met ulieder gezelschap, gij A'pharse-
chaïeten, die aan gene zijde der rivier

zijt, weest verre van daar.

7. Laat ze aan den arbeid van dit

Huis Gods; dat de landvoogd der Joden
en de oudsten der Joden dit Huis Gods
bouwen aan zijne plaatse.

8. Ook wordt van mij bevel gegeven,

wat gijlieden doen zult aan de oudsten
dezer Joden, om dit Huis Gods te bou-
wen: te weten, dat uit des konings
goederen, van den cijns aan gene zijde

der rivier, de onkosten dezen mannen
spoediglijk gegeven worden, opdat men
ze niet verbindere.

9. En wat noodig is, als: jonge run-
deren, en rammen, en lammeren, tot
brandofferen voor den God van den
hemel, tarwe, zout, wijn en olie, naar
het zeggen der priesteren, die te Jeru-
zalem zijn, dat het hun dag bij dag
gegeven worde, dat er geen feil zij;

10. Opdat zij offeranden van liefelij-

ken reuke den God van den hemel of-

feren, en bidden voor het leven des
konings en zijner kinderen.

11. Voorts wordt bevel van mij ge-

geven, dat al dengene, die dit woord
zal veranderen, een hout uit zijn huis
zal gerukt en opgericht worden, waar-
aan hij zal worden opgehangen; en
zijn huis zal deswege tot eenen drek-
hoop gemaakt worden.

12. De God nu, die zijnen naam al-

daar heeft doen wonen, werpe ter ne-

der alle koningen en volken, die hunne
hand zullen uitstrekken, om te veran-
deren, [ew] te verderven dit Huis Gods,
dat te Jeruzalem is. Ik, Darius, heb
het bevel gegeven; dat het spoediglijk

gedaan worde.
13. Toen deden Thathnai, de land-

voogd aan gene zijde der rivier, Sthar-

Bóznai, en hun gezelschap, spoediglijk

alzoo, naar hetgene de koning Darius
gezonden had.

14. En de oudsten der Joden bouw-
den, en gingen voorspoediglijk voort,

door de profetie van den profeet Hag-
gaï en Zacharia, den zoon van I'ddo;

en zij bouwden en voltrokken het, naar
het bevel van den God Israels, en naar
het bevel van Cores, en Darius, en
Arthahsastha, koning van Perzië.

15. En dit Huis werd volbracht op
den derden dag der maand A'dar; dat-

zelve was het zesde jaar van het ko-
ninkrijk des konings Darius.

16. En de kinderen Israels, de pries-

ters, en Levieten, en de overige kinde-

ren der gevangenisse, deden de inwij-

ding van dit Huis Gods, met vreugde.
17. En zij offerden, ter inwijding van

dit Huis Gods, honderd runderen, twee
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honderd rammen, vierhonderd lamme-
ren, en twaalf geitebokken ten zond-

offer voor gansch Israël, naar het ge-

tal der stammen Israels.

18. En zij stelden de priesteren in

hunne onderscheidingen, en de Levie-

ten in hunne indeelingen, tot den dienst

Gods, die te Jeruzalem is, «naar het

voorschrift des boeks van Mozes.
a Num. 3: 6, 32; 8: 11. 1 Kron. 24: 1, enz.

19. Ook hielden de kinderen der ge-

vangenisse het «Pascha, op den veer-

tienden der eerste maand.
n Ex. 12: 1, enz.

Lev. 23: 5. Num. 28; 16. Deut. 16: 2.

20. Want de priesters en de Levieten

hadden zich gereinigd als een eenig

[ma7i]; zij waren allen rein; en zij

slachtten het Pascha voor alle kinde-

ren der gevangenisse, en voor hunne
broederen, de priesteren, en voor zich-

zelven.

21. Alzoo aten de kinderen Israels,

die uit de gevangenisse wedergekomen
waren, mitsgaders al wie zich van de

onreinigheid der heidenen des lands tot

hen afgezonderd had, om den HEERE
den God Israels te zoeken.

22. En zij hielden het feest der on-

gezuurde [hrooden], zeven dagen, met
blijdschap; want de HEERE had ze

verblijd, en het hart des konings van
A'ssur tot hen gewend, om hunne
handen te sterken in het werk van
het Huis Gods, des Gods van Israël.

HET VII KAPITTEL.

Na deze geschiedenissen nu, in het
koningschap van Arthahsastha, koning
van Perzië, E'zra, de zoon van Seraja,

den zoon van Azarja, den zoon van
Hilkia,

2. Den zoon van Sallum, den zoon
van Zadok, den zoon van Ahi'tub,

3. Den zoon van Amilrja, den zoon
van Azarja, den zoon van Mérajoth,

4. Den zoon van Zerahja, den zoon
van U'zzi, den zoon van Bukki,

5. Den zoon van Abisüa, den zoon
van Pinehas, den zoon van Eleazar,
den zoon van Aaron, den hoofdpries-
ter:

6. Deze E'zra toog op uit Babel; en
hij was een vaardig schriftgeleerde in

de wet van Mozes, die de HEERE de

God Israels gegeven heeft; en de ko-
ning gaf hem, naar de hand des HEE-
REN zijns Gods over hem, al zyn ver-

zoek.
7. Ook [sommigen] van de kinderen

Israels, en van de priesteren, en de
Levieten, en de zangers, en de por-

tiers, en de Néthinim, togen op naar
Jeruzalem, in het zevende jaar van den
koning Arthahsastha.

8. En hij kwam te Jeruzalem in de
vijfde maand; dat was het zevende jaar

]

dezes konings.
j

9. Want op den eersten der eerste
]

maand was het begin des optochts uit
j

Babel, en op den eersten der vijfde

maand kwam hij te Jeruzalem, naar '

de goede hand zijns Gods over hem.
10. Want E'zra had zijn hart ge-

richt, om de wet des HEÈREN te zoe-

ken en te doen, en om in Israël te

leeren de inzettingen en de rechten.
11. Dit is nu het afschrift des briefs,

dien de koning Arthahsastha gaf aan
E'zra, den priester, den schriftgeleerde;

den schriftgeleerde van de woorden
der geboden des HEEREN, en zijner

inzettingen over Israël:

12. Arthahsastha, koning der konin-
gen, aan Ezra, den priester, den schrift-

geleerde der wet des Gods van den
hemel, volkomen [vrede], en op zulken
tijd.

lö. Van mij wordt bevel gegeven,
dat al wie vrijwillig is in mijn konink-
rijk, van het volk van Israël, en van
zijne priesteren en Levieten, om te

gaan naar Jeruzalem, dat hij met u
ga.

14. Dewijl gij van voor den koning
en zijne zeven raadsheeren gezonden
zijt, om onderzoek te doen in Judéa
en te Jeruzalem, naar de wet uws Gods,
die in uwe hand is;

15. En om henen te brengen het «zil-

ver en goud, dat de koning en zijne

raadsheeren vrijwilliglijk gegeven heb-

ben aan den God Israels, wiens woning
te Jeruzalem is

;
« Ezra 8 : 25.

16. Mitsgaders al het zilver en goud,
dat gy vinden zult in het gansche land-

schap van Babel, met de vrijwillige

gave des volks en der priesteren, die

vrijwilliglijk geven, voor het Huis huns
Gods, dat te Jeruzalem is;

17. Opdat gij spoedigliik voor dat



EZRA VII, VUL 545

geld koopt runderen, rammen, lamme-
ren, met hunne spijsofferen en hunne
drankofferen, en die offert op het al-

taar van het Huis van ulieder God, dat
te Jeruzalem is.

18. Daartoe, wat u en uwen broede-
ren goeddunken zal met het overige
zilver en goud te doen, zult gijlieden

doen naar het welgevallen uws Gods.
19. En geef de vaten, die u gegeven

zyn tot den dienst van het Huis uws
Gods, weder voor den God van Jeru-
zalem.

20. Het overige nu, dat van noode
zal zijn voor het Huis uws Gods, dat
u voorkomen zal uit te geven, zult gij

geven uit het schathuis des konings.
21. En van mij, mij koning Arthah-

sastha, wordt bevel gegeven aan alle

schatmeesteren, die aan gene zijde der
rivier zijt, dat alles, wat E'zra, de
priester, de schriftgeleerde der wet des
Gods van den hemel, van u zalbegee-
ren, spoediglijk gedaan worde;

22. Tot honderd talenten zilvers toe,

en tot honderd Cor tarwe, en tot hon-
derd Bath wijns, en tot honderd Bath
olie, en zout zonder voorschrift.

23. Al wat naar het bevel des Gods
van den hemel is, dat het vlijtigiijk

gedaan worde, voor het Huis des Gods
van den hemel; want waartoe zoude
er groote toorn zijn over het koninkrijk
des konings en zijner kinderen ?

24. Ook laten wij ulieden weten, aan-
gaande alle priesteren en Levieten,
zangers, portiers, Néthinim en dienaars
van het Huis dezes Gods, dat men den
cijns, ouden impost en tol hun niet zal
vermogen op te leggen.

25. En gij, E'zra, naar de wijsheid
uws Gods, die in uwe hand is, stel re-

geerders en rechters, die al het volk
richten, dat aan gene zijde der rivier

is, allen, die de wetten uws Gods we-
ten; en die ze niet weet, zult gijlieden

[dü] bekend maken.
26. En al wie de wet uws Gods en

de wet des konings niet zal doen, over
dien laat spoediglijk recht gedaan wor-
den, hetzij ter dood, of tot uitbanning,
of tot boete van goederen, of tot de
banden.

27. Geloofd zij de HEERE, de God
onzer vaderen, die alzulks in het hart
des konings gegeven heeft, om te ver-

sieren het Huis des HEEREN, dat te
Jeruzalem is,

28. En heeft tot mij weldadigheid
geneigd, voor het aangezicht des ko-
nings, en zijner raadsheeren, en aller

geweldige vorsten des konings. Zoo heb
ik mij gesterkt, naar de hand des HEE-
REN mijns Gods over mij, en de hoofden
uit Israël vergaderd, om met mij op te

trekken.

HET VIII KAPITTEL.

JJit nu zijn de hoofden hunner vade-
ren, met hunne geslachtrekening, die
met mij uit Babel optogen onder het
koningschap van den koning Arthah-
sastha :

2. Van de kinderen van Pïnehas,
Gérsom ; van de kinderen van I'thamar,
Daniël; van de kinderen van David,
Hattus

;

3. Van de kinderen van Sechanja;
van de kinderen van Paros, Zachan'a;
en met hem werden bij gesJachtregis-
ters gerekend, aan manspersonen, hon-
derd en vijftig;

4. Van de kinderen van Pahath-Móab,
Eljehóënai, de zoon van Zerahja; en
met hem twee honderd mansperso-
nen;

5. Van de kinderen van Sechanja, de
zoon van Jahaziël; en met hem drie
honderd manspersonen

;

6. En van de kinderen van A'din,
E'bed, de zoon van Jonathan; en met
hem vijftig manspersonen;

7. En van de kinderen van E'lam,
Jesaja, de zoon van Athalja; en met
hem zeventig manspersonen;

8. En van de kinderen van Sephatja,
Zebadja, de zoon van Michael; en met
hem tachtig manspersonen;

9. Van de kinderen van Jóab, Obad-
ja, de zoon van Jéhiël; en met hem
twee honderd en achttien mansperso-
nen;

10. En van de kinderen van Sélomith,
de zoon van Josiphja; en met hem
honderd en zestig manspersonen;

11. En van de kinderen van Bébai,

Zachan'a, de zoon van Bébai; en met
hem acht en twintig manspersonen;

12. En van de kinderen van A'zgad,
Jólianan, de zoon van Kcitan; en met
hem honderd en tien manspersonen;

18
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13. En van de laatste kinderen van

Adonikam, welker namen deze waren :

Eliphélet, Jéhiël en Semaja; en met hen

zestig manspersonen
;

14. En van de kinderen van Bigvai,

U'thai en Zabbud; en met hen zeven-

tig manspersonen.
15. En ik vergaderde ze aan de ri-

vier, gaande naar A'hava, en wij leger-

den ons aldaar drie dagen. Toen lette

ik op het volk en de priesteren, en vond
aldaar geene van de kinderen van
Levi,

16. Zoo zond ik tot Elië'zer, tot A'ri-

ël. tot Semaja, en tot E'lnathan, en tot

Jarib, en tot E'lnathan, en tot Nitthan,

en tot Zacharia, en tot Mesüllam, de

hoofden, en tot Jójarib en tot E'lna-

than, de leeraars;

17. En ik gaf hun bevel aan I'ddo,

het hoofd in de plaats Casiphja; enik

leide de woorden in hunnen mond, om
te zeggen tot I'ddo, zijnen broeder, [en]

de Néthinim, in de plaats Casiphja,

dat zij ons brachten dienaars voor het

Huis onzes Gods.

18. En zij brachten ons, naar de goe-

de hand onzes Gods over ons, eenen

man van verstand, van de kinderen

van Machli, den zoon van Levi, den
zoon van Israël; namelijk Serébja, met
zijne zonen en broederen, achttien;

19. En Hasabja, en met hem Jesa-

ja, van de kinderen van Merari, [met]

zijne broederen, en hunne zonen, twin-

tig;

20. En van de Néthinim, die David

en de vorsten ten dienste der Levie-

ten gegeven hadden, twee honderd en
twintig Néthinim, die allen bij namen
genoemd werden.

21. Toen riep ik aldaar een vasten

uit aan de rivier A'hava, opdat wij ons

verootmoedigden voor het aangezichte

onzes Gods, om van Hem te verzoeken

eenen rechten weg, voor ons, en voor

onze kinderkens, en voor al onze have.

22. Want ik schaamde mij van den

koning een heir en ruiters te begeeren,

om ons te helpen tegen den vijand, op

den weg; omdat wij tot den koning
hadden gesproken, zeggende : De hand
onzes Gods is ten goede over allen, die

Hem zoeken, maar zijne sterkte en
zijn toorn over allen, die hem verla-

ten.

23. Alzoo vastten wij, en verzochten
zulks van onzen God; en Hij liet zich

van ons verbidden.
24. Toen scheidde ik twaalf uit van

de oversten der priesteren : Serébja,

Hasabja, en tien van hunne broederen
met hen.

25. En ik woog hun toe het f^zilver,

en het goud, en de vaten, zijnde de
offering van het Huis onzes Gods, die

de koning, en zijne raadsheeren, en
zijne vorsten, en gansch Israël, die er

gevonden werden, geofferd hadden.
a Ezra 7: 14, 15.

26. Ik woog dan aan hunne hand
zes honderd en vijftig talenten zilvers,

en honderd zilveren vaten in talenten;
i

aan goud, honderd talenten;

27. En twintig gouden bekers, tot

duizend drachmen; en twee vaten van
blinkend goed koper, begeerlijk als goud.

28. En ik zeide tot hen : Gij zijt hei-

lig den HEEEE, en deze vaten zijn

heilig; ook dit zilver, en dit goud, de
;

vrijwillige gave, den HEERE, den God *

uwer vaderen.
29. Waakt en bewaart het, totdat gij

het opweegt in tegenwoordigheid van
de oversten der priesteren en Levie-

ten, en der vorsten der vaderen Isra-

els, te .Jeruzalem, in de kameren van
des HEEREN Huis.

30. Toen ontvingen de priesters en
de Levieten het gewicht des zilvers, en
des gouds, en der vaten, om te bren-

gen te Jeruzalem, ten Huize onzes
Gods.

31. Alzoo verreisden wij van de ri-

vier A'hava, op den twaalfden der eer-

ste maand, om te gaan naar Jeruza-

lem; en de hand onzes Gods was over

ons, en redde ons van de hand des

vijands, en desgenen, die [ons] lagen

leide op den weg.
32. En wij kwamen te Jeruza-lem;

en wij bleven aldaar drie dagen.

33. Op den vierden dag nu werd ge-

wogen het zilver, en het goud, en de
vaten, in het Huis onzes Gods, aan de

hand van Méremoth, den zoon van
Uria, den priester, en met hem Eleazar,

de zoon van Pinehas; en met henJó-
;

zabad, de zoon van Jésua, en Noadja,

de zoon van Binnui, de Levieten;

34. Naar het getal en naar het ge- =

wicht van die allen en het gansche.^
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gewicht werd ten zeiven tijde opge-

schreven.
35. [En] de weggevoerden, die uit de

gevangenisse gekomen waren, offerden

den God Israels brandofferen: twaalf
varren voor gansch Israël, zes en ne-

gentig rammen, zeven en zeventig lam-
meren, twaalf bokken ten zondoffer;

alles ten brandoffer den HEERE.
36. Daarna gaven zij de wetten des

konings aan des konings stadhouders
en landvoogden aan deze zijde der ri-

vier; en zij hielpen het volk en het
Huis Gods vooruit.

HET IX KAPITTEL.

Als nu deze dingen voleind waren, tra-

den de vorsten tot mij toe, zeggende : Het
volk Israels, en de priesters, en de Levie-

ten, zijn niet afgezonderd van de volken
dezer landen, naar hunne gruwelen,
[namelijk] van de Kanaanieten, de Hé-
thieten, de Priérezieten, de Jébusieten,

de A'mmonieten, de Móabieten, de Egyp-
tenaren en de A'morieten.

2. Want zij hebben van hunne doch-

teren genomen voor zichzelven en voor
hunne zonen, zoodat zich vermengd
hebben het heilige zaad met de volken
dezer landen; ja de hand der vorsten

en overheden is de eerste geweest in

deze overtreding.

3. Als ik nu deze zaak hoorde, scheur-

de ik mijn kleed en mijnen mantel;
en ik trok van het haar mijns hoofds en
mijns baards uit, en zat neder verbaasd.

4. Toen verzamelden zich tot mij

allen, die voor de woorden van den God
Israels beefden, om de overtreding der
weggevQerden; doch ik bleef verbaasd
zitten tot aan het avondoffer.

5. En omtrent het avondoffer stond
ik op uit mijne bedruktheid, als ik nu
mijn kleed en mijnen mantel gescheurd
had; en ik boog mij op mijne knieën,

en breidde mijne handen uit tot den
HEERE mijnen God;

6. En ik zeide: Mijn God, ik ben
beschaamd en schaamrood, om mijn
aangezicht tot U op te heffen, mijn
God; want onze ongerechtigheden zijn

«vermenigvuldigd tot boven [ons] hoofd,

en onze schuld is groot geworden tot

aan den hemel. a Ps. 3S: 5.

7. Van de dagen onzer vaderen af

zijn wij in groote schuld tot op dezen
dag; en wij zijn om onze ongerechtig-
heden overgegeven, wij, onze koningen
[en] onze priesters, in de hand van de
koningen der landen, in zwaard, in ge-

vangenisse, en in roof, en in schaamte des
aangezichts gelijk het is te dezen dage.

8. En nu is er, als een klein oogen-
blik, eene genade geschied van den
HEERE onzen God, om ons eene ont-

koming over te laten, en ons eenen
nagel te geven in zijne heilige plaats,

om onze oogen te verlichten, o onze
God, en om ons een weinig levens te

geven in onze dienstbaarheid.

9. Want wij zijn knechten ; doch in

onze dienstbaarheid heeft ons onze God
niet verlaten; maar Hij heeft welda-
digheid tot ons geneigd voor het aan-
gezicht der koningen van Perzië, dat
Hij ons [een weinig] levens gave, om
het Huis onzes Gods te *doen rijzen

en zijne woestigheden op te richten, en
om ons eenen tuin te geven in Juda
en te Jeruzalem.

10. En nu, wat zullen wij zeggen, o

onze God, na dezen? Want wij hebben
uwe geboden verlaten,

11. Die Gij geboden hadt door den
dienst uwer knechten, de profeten, zeg-

gende: «Het land, waar gijlieden inkomt
om dat te erven, is een vuil land, door
de vuiligheid van de volken der landen,

om hunne gruwelen, waarmede zij dat

vervuld hebben, van het eene einde tot

het andere einde, met hunne onreinig-

heid. a Lev. 18: 25, 27. Deut. 7: 3.

12. Zoo zult gij nu uwe dochteren
niet geven aan hunne zonen, en hunne
dochteren niet nemen voor uwe zonen,

en zult hunnen vrede en hun best niet

zoeken, tot in eeuwigheid; opdat gij

sterk wordt, en het goede des lands

eet, en uwen kinderen doet erven tot

in eeuwigheid.
13. En na alles, wat over ons geko-

men is om onze booze werken en om
onze groote schuld, omdat Gij, o onze
God, belet hebt, [dat wij niet] ten on-

der zijn vanwege onze ongerechtigheid,

en hebt ons eene ontkoming gegeven,

als deze is.

* De Staten-overz. heeft : verhoogen; wat nu
beteekent: een huis, dat voltooid M'as, hooger
optrekken. De zin wordt weergegeven door:
doen rijzen.
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14. Zullen wij nu wederkeeren, om
uwe geboden te vernietigen, en ons te

verzwageren met de volken dezer gru-

welen? Zoudt Gij niet tegen ons toor-

nen tot verterens toe, dat er geen over-

blijfsel noch ontkoming zij?

15. O HEERE God Israels, Gij zijt

rechtvaardig; want wij zijn overgela-

ten ter ontkoming, als het is te dezen

dage. Zie, wij zijn voor uw aangezichte

in "onze schuld, want er is niemand,

die voor uw aangezichte zoude kunnen
bestaan, om zulks.

HET X KAPITTEL.

Als E'zra alzoo bad, en als hij [deze]

belijdemsse deed, weenende en zich voor

Gods Huis nederwerpende. verzamelde

zich tot hem uit Israël eene zeer groote

gemeente, van mannen en vrouwen en

kinderen, want het volk weende met
groot gewcr.ij.

2. Toen antwoordde Sechanja. de zoon

van Jéhiël, [een] van de zonen van

E'lam, en zeide tot E'zra: Wij hebben

overtreden tegen onzen God, en wij

hebben vreemde vrouwen van de vol-

ken des lands [by ons] doen wonen;
maar nu, er is hope voor Israël, dezen

aangaande.
3. Laat ons dan nu een verbond ma-

ken met onzen God, dat wij alle [die]

vrouwen, en wat van haar geboren is,

zullen doen uitgaan, naar den raad des

HEEREN, en dergenen, die beven voor

het gebod onzes Gods ; en laat er gedaan

worden naar de wet.

4. Sta op, want deze zake komt u

toe, en wij zullen met u zijn; wees
sterk en doe het.

5. Toen stond E'zra op, en deed de

oversten van de priesteren, de Levie-

ten en gansch Israël zweren, te zullen

doen naar dit woord; en zij zwoeren.

6. En E'zra stond op van voor Gods
Huis, en ging in de kamer van Jóha-

nan, den zoon van E'ljasib. Als hij daar

kwam, at hij geen brood, en dronk geen

water, want hij bedreef rouwe over de

overtreding der weggevoerden.
7. En zij lieten eene stemme doorgaan

door Juda en Jeruzalem, aan alle de

kinderen der gevangenisse, dat zij zich

te Jeruzalem zouden verzamelen.
8. En al wie niet kwam in drie da-

gen, naar den raad der vorsten en der
oudsten, al zijne have zoude verbannen
zijn; en hij zelf zoude afgezonderd we-
zen van de gemeente der weggevoerden.

9. Toen verzamelden zich alle man-
nen van Juda en Benjamin te Jeruza-

lem in drie dagen ; het was de negen-
de maand, op den twintigsten in de
maand : en al het volk zat op de straat

van Gods Huis, sidderende om deze
zaak, en vanwege de piasregenen.

10. Toen stond E'zra, de priester,-op

en zeide tot hen; Gijlieden hebt over-

treden, en vreemde vrouwen [bij u]

doen wonen, om Israels schuld te ver-

meerderen.
11. Nu dan, doet den HEERE uwer

vaderen God belijdemsse, en doet zijn

welgevallen, en scheidt u af van de
volken des lands, en van de vreemde
vrouwen.

12. En de gansene gemeente ant-

woordde en zeide met luider stem :

Naar uwe woorden, alzoo komt het ons
toe te doen.

13. Maar des volks is veel, en het

is een tijd van piasregen, dat men hier

buiten niet staan kan; en het is geen
werk van éénen dag noch van twee,

want velen onzer hebben ovei treden
in deze zaak.

14. Laat toch onze vorsten der gan-

sche gemeente [hierover] staan, en allen,

die in onze steden zijn, die vreemde
vrouwen [bij zich] hebben doen wonen,
op gezette tijden komen, en met hen
de oudsten van elke stad en hare
rechters; totdat wij van ons afwenden
de hittigheid des toorns onzes Gods,

om dezer zake wille.

15. Alleenlijk Jonathan, de zoon van
A'sahel, en Jehazia, de zoon -van Thikva,

stonden hierover; en Mesüllam, en Sab-

bethai de Leviet, hielpen hen.
16. En de kinderen der gevangenisse

deden alzoo ; en Ezra, de priester, [met] de

mannen, de hoofden der vaderen, naar

het huis hunner vaderen, en zij allen,

bij namen [genoemd], scheidden zich af,

en zij zaten op den eersten dag der

tiende maand, om deze zaak te onder-

zoeken.
* 17. En zij voleindden het met alle

mannen, die vreemde vrouwen [bij zich]

hadden doen wonen, tot op den eersten

das; der eerste maand.
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18. En er werden gevonden van de
zonen der priesteren, die vreemde vrou-
wen [hij zich] hadden doen wonen : Van
de zonen van Jésua, den zoon van Jó-

zadak, en zijne broederen: Maiiséja, en
Elië'zer, en Jarib, en Gedalja.

19. En zij gaven hunne hand, dat zij

hunne vrouwen zouden doen uitgaan;
en schuldig zijnde [offerden zij] eenen
ram van de kudde voor hunne schuld.

20. En van de kinderen vanl'mmer:
Hanani en Zebadja.

21. En van de kinderen van Harim :

Maaséja, en Elia, en Semaja, en Jéhiël,

en Uzia.

22. En van de kinderen van Pashur :

Eljoë'nai, Maaséja, I'smaël, Nethaneël,
Józabad en Elasa.

23. En van de Levieten : Józabad, en
Simeï, en Kelaja (deze is Keli'ta), Pethah-
ja. Juda en Elië'zer.

24. En van de zangers : E'ljasib ; en van
de portiers: Sallum, en Télem, enU'ri.

25. En van Israël: Van de kinderen
van Paros: Ramja, en Jezia, en Malchia,
en Mijamin, en Eleazar, en Malchia, en
Benaja.

26. En van de kinderen van E'lam :

Matthanja, Zacharia, en Jéhiël, en A'bdi,

en Jéremoth, en Elia.

27. En van de kinderen van Zatthu :

Eljoë'nai, E'ljasib, Matthanja, en Jére-

moth, en Zabad, en Aziza.

28. En van de kinderen van Bébai:
Jóhanan, Hananja, Sabbai, A'thlai.

29. En van de kinderen van Ban::
Mesüllam, Malluch, en Adaja, Jasub, en
Seal, Jéramoth.

30. En van de kinderen van Pahath-
Móab : A'dna, en Chélal, Benaja, Maasé-
ja, Matthanja, Bezaleël, en Binnui, en
Manasse.

31. En van de kinderen van Harim :

Elië'zer, Jissia, Malchia, Semaja, Si-

meon,
32. Benjamin, Malluch, Semarja.
33. Van de kinderen van Hasum:

Mathnai, Matthattha, Zabad, Eliphélet,

Jerémai, Manasse, Simeï.

34. Van de kinderen van Bani: Ma-
adai, A'mram, en U'ël,

35. Benaja, Bedéja, Chelühu,
36. Vanja, Méremoth, E'ljasib,

37. Matthanja, Maihnai, en Jaasai.

38. En Bani, en Binnui, Simeï,

39. En Selémja, en Nathan, en Adaja,
40. Machnadbai, Sasai, Sarai,

41. Azareël, en Selémja, Semarja,
42. Sallum, Amarja, Jozef.

43. Van de kinderen van Nébo : Jéïël,

Matthithja, Zabad, Zebina, Jaddai, en
Jóël, Benaja.

44. Alle dezen hadden vreemde vrou-

wen genomen; en [sommigen] van hen
hadden vrouwen, waarbij zij kinderen
gekregen hadden.

HET BOEK

N E H E M I A.

HET I KAPITTEL.

l)e geschiedenissen van Nehemïa, zoon

van Hachalja. En het geschiedde in de

maand Chisleu, in het twintigste jaar,

als ik te Susan in het paleis was;
2. Zoo kwam Hanani, een van mijne

broederen, hij, en [sommige] mannen
uit Juda; en ik vraagde ze naar de
Joden, die ontkomen waren (die over-
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gebleven waren van de gevangenisse),
en naar Jeruzalem.

3. En zij zeiden tot mij : De overge-

blevenen, "die van de gevangenisse al-

daar in het landschap zijn overgeble-

ven, zijn in groote ellende en in ver-

smaadheid; en Jeruzalems muur is ver-

scheurd, en zijne poorten zijn met vuur
verbrand.

4. En het geschiedde, als ik deze
vloerden hoorde, zoo zat ik neder en
vï^eende en bedreef rouv^re, [eenige] da-

gen; en ik was vastende en biddende
voor het aangezichte des Gods van den
hemel.

5. En ik zeide: «Och HEERE God
des hemels. Gij groote en vreeselijke

God, ^die het verbond en goedertieren-
heid houdt dien, die Hem liefhebben,

en zijne geboden houden.
a Dan. 9: 4. 6 Ex. 20: 6; 34:. 7. Num. 14:18.

Deut. 5: 10, Ps. 86: 15; 103: 8; 145'. 8.

6. Laat toch uw oor opmerkende, en
uwe oogen open zijn, om te hooren
naar het gebed uws knechts, dat ik

heden voor uw aangezichte bidde, dag
en nacht, voor de kinderen Israels, uwe
knechten; en ik doe belijdenisse over
de zonden der kinderen Israels, die wij

tegen U gezondigd hebben; ook ik en
mijns vaders huis, wij hebben gezon-

digd.

7. Wij hebben het ganschelijk tegen

U verdorven; en wij hebben niet ge-

houden de geboden, noch de inzettingen,

noch de rechten, die Gij uwen knecht
Mozes geboden hebt.

8. Gedenk toch des «woords, dat Gij

uwen knecht Mozes geboden hebt, zeg-

gende : Gijlieden zult overtreden, Ik zal

u onder de volken verstrooien.
a Deut. 4: 25. 26. 27; 30: 2, 3, 4.

9. En gij zult u tot Mij bekeeren, en

mijne geboden houden en die doen ; al

waren uwe verdrevenen aan het einde

des hemels. Ik zal ze van daar verza-

melen, en zal ze brengen tot de plaatse,

die ik verkoren heb, om mijnen naam
aldaar te doen wonen.

10. Zij zijn toch uwe knechten en uw
volk, dat Gij verlost hebt door uwe
groote kracht en door uwe sterke hand.

11. Och HEERE, laat toch uw oor
opmerkende zijn op het gebed uws
knechts, en op het gebed uwer knech-
ten, die lust hebben uwen naam te

vreezen; en doe het toch uwen knecht
heden wel gelukken, en geef hem barm-
hartigheid voor het aangezicht dezes
mans. Ik nu was des konings schenker.

HET II KAPITTEL.

T<oen geschiedde het in de maand Ni-
san, in het twintigste jaar van den ko-
ning Arthahsastha, [als e?"] wijn voor
zijn aangezicht was, dat ik den wijn
opnam, en gaf [hem] den koning. Nu
was ik nooit treurig geweest voor zijn

aangezicht.

2. Zoo zeide de koning tot mij :

Waarom is uw aangezicht treurig, zoo
gij toch niet krank zijt ? Dit is niet

dan treurigheid des harten. Toen vrees-
de ik gansch zeer.

3. En ik zeide tot den koning : De
koning leve in eeuwigheid. Hoe zoude
mijn aangezicht niet treurig zijn, daar
de stad, de plaats der begrafenissen
myner vaderen, woest is, en hare poor-
ten met vuur verteerd zijn ?

4. En de koning zeide tot my : Wat
verzoekt gij nu ? Toen bad ik tot God
van den hemel.

5. En ik zeide tot den koning : Zoo
het den koning goeddunkt, en zoo uw
knecht voor uw aangezicht aangenaam
is : dat gij mij zendt naar Juda, naar
de stad der' Jiegrafenissen mijner va-

deren, dat ik ze bouwe.
6. Toen zeide de koning tot mij,. J

daar de koningin nevens hem zat : Hoe i

lang zal uwe reize wezen, en wanneer
zult gij wederkomen ? En het behaagde
den koning, dat hij mij zond, als ik

hem zekeren tijd gesteld had.

7. Toorts zeide ik tot den koning :

Zoo het den koning goeddunkt : dat

men mij brieven geve aan de land-

voogden aan gene zijde der rivier, dat
zij mij over geleiden, totdat ik in Juda
zal gekomen zijn ;'

8. Ook eenen brief aan A'saph, den
bewaarder van den lusthof, denwelken
de koning heeft, dat hij mij hout geve
om te zolderen de poorten van het

paleis, dat aan het Huis is, en tot den
stadsmuur, en tot het huis, waar ik

intrekken zal. En de koning gaf ze mij,

naar de goede hand myns Gods over
mij.

9. Toen kwam ik tot de landvoog-
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den aan gene zijde der rivier, en gaf
hun de brieven des konings. En de
koning had oversten des heirs en rui-

teren met mij gezonden.
10. Toen nu Saneballat, de Horoniet,

en Tobïa, de A'mmonietische knecht,
[dat] hoorden, mishaagde het hun met
groot mishagen, dat er een mensch ge-

komen was, om wat goeds te zoeken
voor de kinderen Israels.

11. En ik kwarti te Jeruzalem, en
was daar drie dagen.

12. Daarna maakte ik mij des nachts
op, ik, en weinige mannen met mij,

en ik gaf geen mensch te kennen, wat
mijn God in myn harte gegeven had,

om aan Jeruzalem te doen ; en er was
geen dier met mij, dan het dier, waar
ik op reed.

13. En ik trok uit bij nacht door de
Dalpoort, en voorbij de Drakenfontein,
en naar de Mistpoort, en ik brak aan
de muren van Jeruzalem, dewelke ver-

scheurd waren, en zijne poorten met
vuur verteerd.

14. En ik ging voort naar de Fon-
teinpoort, en naar des konings vijver

;

doch er was geene plaats voor het dier,

om onder mij voort te gaan.
15. Toen ging ik op, des nachts, door

de beek, en ik brak aan den muur
;

en ik keerde weder, en kwam in door
de Dalpoort. Alzoo keerde ik wederom.

16. En de overheden wisten niet,

waar ik henengegaan was, en wat ik

deed ; want ik had tot nog toe den
Joden, en den priesteren, en den ede-

len, en overheden, en den anderen, die

het werk deden, niets te kennen ge-

geven.
17. Toen zeide ik tot hen : Gijlieden

ziet de ellende, waarin wij zijn, dat
Jeruzalem woest is, en zijne poorten
met vuur verbrand zijn ; komt, en laat

ons Jeruzalems muur opbouwen, op-

dat wij niet meer eene versmaadheid
zijn.

18. En ik gaf hun te kennen de hand
mijns Gods, die goed over mij geweest
was, als ook de woorden des konings,
die hij tot mij gesproken had. Toen
zeiden zij: Laat ons ons opmaken, dat
wij bouwen. En zij sterkten hunne
handen ten goede.

19. Als nu Saneballat, de Hóroniet,
en Tobia, de A'mmonietische knecht,

en Gésem, de Arabier, dit hoorden, zoo
bespotten zij ons, en verachtten ons;
en zy zeiden : Wat is dit voor een ding
dat gijlieden doet ? Wilt gijlieden tegen

• den koning rebelleeren ?

20. Toen gaf ik hun tot antwoord,
en zeide tot hen : God van den hemel,
die zal het ons doen gelukken, en wij,

zijne knechten, zullen ons opmaken
en bouwen. Maar gijlieden hebt geen
deel, noch gerechtigheid, noch gedach-
tenisse in Jeruzalem.

HET III KAPITTEL.

Jijn E'ljasib, de hoogepriester, maakte
zich op met zijne broederen, de pries-

teren, en zij bouwden de Schaapspoort
;

zij heiligden haar, en richtten hare
deuren op

;
ja zij heiligden haar tot

aan den toren Méa, tot aan den toren
Hananeël.

2. En aan zijne hand bouwden de
mannen van Jéricho ; ook bouwde aan
zijne hand Zacchur, de zoon van
I'mri.

3. De Vischpoort nu bouwden de
kinderen van Sénail; die zolderden haar,

en richtten hare deuren op, [met] hare
sloten en hare grendelen.

4. En aan hunne hand verbeterde
Méremoth, de zoon van Uria, den zoon
van Koz; en aan hunne hand verbe-

terde Mesüllam, de zoon van Beréchja,

den zoon van Mesezabeël ; en aan hunne
hand verbeterde Zadok, zoon van Baë'na.

5. Voorts aan hunne hand verbeter-

den de Thékoieten ; maar hunne voor-

trefFelijken brachten hunnen hals niet

tot den dienst huns Heeren.

6. En de Oude poort verbeterden Jó-

jada, de zoon van Paséah, en Mesül-
lam, de zoon van Besódja ; deze zol-

derden haar, en richtten hare deuren
op, met hare sloten en hare grende-

len.

7. En aan hunne hand verbeterden
Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de
Méronothiet, de mannen van Gibeon
en van Mizpa, tot aan den stoel desland-
voogds aan deze zijde der rivier.

8. Aan zijne hand verbeterde U'zziël,

de zoon van Harhója, [een] der goud-
smeden; en aan zijne hand verbeterde

Hananja, de zoon van een derapothe-
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kers; eri zij lieten Jeruzalem tot aan
den breeaen muur.

9. En aan hunne hand verbeterde

Rephaja, de zoon van Hur, overste des

halven deels van Jeruzalem.

10. Voorts aan hunne hand verbeterde

Jedaja, de zoon van Harümaph, en te-

genover zijn huis; en aan zijne hand ver-

beterde Hattus, de zoon van Hasabnéja.
li. Het andere stuk verbeterde Mal-

chia, de zoon van Harim, en Hassub, de
zoon van Pahath-Móab ; daartoe den
Bakovenstoren.

12. En aan zijne hand verbeterde

Sallum, de zoon van Lóhes, overste

van het [andere] halve deel van Jeru-

zalem, hij en zijne dochteren.

13. De Dalpoort verbeterde Hanun,
en de inwoners van Zanóah ; die bouw-
den haar, en richtten hare deuren op,

[met] hare sloten en hare grendelen
;

daartoe duizend ellen aan den muur,
tot aan de Mistpoort.

14. De Mistpoort nu verbeterde Mal-

chia, de zoon van Réchab, overste van
het deel Béth-Chérem ; hij bouwde haar,

en richtte hare deuren op, [met] hare

sloten en hare grendelen.

15. En de Fonteinpoort verbeterde Sal-

lun, de zoonvan Cól-Hóze, overste van
het deel van Mizpa : hij bouwde haar,

en overdekte haar, en richtte hare deu-

ren op, [met] hare sloten en hare gren-

delen ; daartoe den muur des vijvers

Schélach bij des konings hof, en tot aan
de trappen, die afgaan van Davids stad.

16. Na hem verbeterde Nehemia, de

zoon van A'zbuk, overste van het halve

deel van Béth-Zur, tot tegenover Da-

vids graven, en tot aan den gemaak-
ten vijver, en tot aan het huis der

helden.
17. Na hem verbeterden de Levieten,

Réhum, de zoon van Bani ; aan zijne

hand verbeterde Hasabja, de overste

van het halve deel van Kegila, in zijn

deel.

18. Na hem verbeterden hunne broe-

deren, Bavai, de zoon van Hénadad, de

overste van het [andere] halve deel van
Kegila.

19. Aan zijne hand verbeterde E'zer,

de zoon van Jésua, de overste van
Mizpa, een ander stuk, tegenover den
opgang naar het wapenhuis, aan den
hoek.

20. Na hem verbeterde zeer vuriglijk
Baruch, de zoon van Zabbai, een
ander stuk, van den hoek tot aan de
deur van het huis van E'ljasib, den
hoogepriester.

21. Na hem verbeterde Móremoth,
de zoon van Uria, den zoon van Koz,
een ander ,stuk, van de huisdeur van
E'ljasib af, tot aan het einde van E'lja-

sibs huis.

22. En na hem verbeterden de pries-

teren, ^wonende in de vlakke vel-

den.

23. Daarna verbeterde Benjamin, en
Hassub, tegen hun huis over; na hem
verbeterde Azarja, de zoon van Maasé-
ja, den zoon van Hananja, bij zijn huis.

24. Na hem verbeterde Binnui, de
zoon van Hénadad, een ander stuk, van
het huis van Azarja tot aan den hoek
en tot aan de punt;

25. Palal, de zoon van U'zai, tegen-
over den hoek en den hoogen toren,

die van des konings huis uitsteekt, die

bij het voorhof der gevangenis is ; na
hem Pedaja, de zoon van Parhos;

26. De Néthinim nu, [die] in O'phel
woonden, tot tegenover de Waterpoort
aan het oosten en den uitstekenden
toren.

27. Daarna verbeterden de Théko-
ïeten een ander stuk; tegenover den
grooten uitstekenden toren, en tot aan
den muur van O'phel.

28. Van boven de Paardenpoort ver-

beterden de priesteren, een iegelijk te

genover zijn huis,

29. Daarna verbeterde Zadok, de zoon
van I'mmer, tegenover zijn huis; en na
hem verbeterde Semaja, de zoon van
Sechanja, de bewaarder van de Oost-

poort.

30. Na hem verbeterde Hananja, de
zoon van Selémja, en Hanun, de zoon
van Zalaph, de zesde, een ander stuk

;

na hem verbeterde Mesüllam, de zoon
van Beréchja, tegenover zijne ka-

mer.
31. Na hem verbeterde Malchia, de

zoon eens goudsmids, tot aan het huis

der Néthinim en der •drogisten, tegen-

over de poort van Miphkad, en tot de
opperzaal van de punt.

• Staten-overz ijkruideniers; waarmede be-

doeld zijn de handelaars in kruiden ; onze dro-

gisten.
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82. En tusschen de opperzaal van de
punt. tot de Schaapspoort toe, verbe-

terden de goudsmeden en de •'drogis-

ten.

HET IV KAPITTEL.

Maar het geschiedde, als Saneballat
gehoord had, dat wij den muur bouw-
den, zoo ontstak hij, en werd zeer

toornig; en hij bespotte de Joden,
2. En sprak in de tegenwoordigheid

van zijne broederen en van het heir

van Samaria, en zeide: Wat doen deze

**aamechtige Joden? Zal men ze laten

geworden? Zullen zij offeren? Zullen
zij het in eenen dag voleinden? Zullen

zij de steenen uit de stofhoopen levend
maken, daar zij verbrand zijn?

3. En Tobia, de A'mmoniet, was bij

hem, en zeide: Al is het, dat zij bou-

wen, zoo er een vos op kwame, hij zoude
hunnen steenen muur wel verscheuren.

4. Hoor, o onze God, dat wij zeer

veracht zijn, en keer hunne versmaad-
heid weder op hun hoofd, en geef ze

over tot eenen roof in een land der

gevangenisse,
5. En dek hunne ongerechtigheid niet

toe, en hunne zonde worde niet uitge-

delgd van voor uw aangezichte ; want
zy hebben [ü] getergd, [stoawde] tegen-

over de bouwlieden.
6. ©och wü bouwden den muur, zoo-

dat de gansche muur samengevoegd
werd tot zijne helft toe ; want het hart
des volks was om te werken.

7. En het geschiedde, als Saneballat,

en Tobi'a, en de Arabieren, en de A'm-
monieten, en 'de A'sdodieten hoorden,
dat de verbetering aan de muren van
Jeruzalem toenam, dat de scheuren be-

gonnen gestopt te worden, zoo ont-

staken zij zeer;

8. En zij maakten allen te zamen
eene verbintenis, dat zij zouden komen
om tegen Jeruzalem te strijden, en eene
verbijstering daarin te maken.

9. Maar wij baden tot onzen God, en

* Zie de noot bij vers 31.
** De Staten-overz. heeft hier aam echt ig, niet
in den zin van afgemat of uitgeput, maar in dien
van machteloos. Aamechtig is waarschijn-
lijk eene onjuiste navolging van het Hoogduit-
scheohnmachtig. Toch is deze tekst te bekend
omaanmechtig in onmachtig te veranderen.

zetten wacht tegen hen, dag en nacht,
hunnenthalve.

10. Toen zeide Juda: De kracht der
dragers is vervallen, en des stofs is

veel, zoodat wij aan den muur niet
zullen kunnen bouwen.

11. Nu hadden onze vijanden gezegd:
Zij zullen het niet weten noch zien,
totdat wij in het midden van hen ko-
men, en slaan ze dood; alzoo zullen
wij het werk doen ophouden.

12. En het geschiedde, als de Joden,
die bij hen woonden, kwamen, dat zij

het ons [wel] tien maal zeiden, uit alle

de plaatsen, [door] dewelke gij tot ons
wederkeert.

13. Daarom zette ik [ze] in de bene-
denste plaatsen achter den muur, [en]

op de hoogten, en ik zette het volk
naar de geslachten, met hunne zwaar-
den, hunne spiesen en hunne bogen.

14. En ik zag toe, en maakte mij op,
en zeide tot de edelen, en tot de over-
heden, en tot het overige des volks :

aVreest niet voor hun aangezicht; denkt
aan dien groeten en vreeselijken HEE-
RE ; en strijdt voor uwe broederen, uwe
zonen en uwe dochteren, uwe vrouwen
en uwe huizen.

a Num. 14: 9. Deut. 1 : 21 ; 20: 3.

15. Daarna geschiedde het, als onze
vijanden hoorden, dat het ons bekend
was geworden, en God hunnen raad te

niete gemaakt had, zoo keerden wij
allen weder tot den muur, een iegelijk

tot zijn werk,
16. En het geschiedde van dien dag

af, dat de helft mijner jongens doende
waren aan het werk, en de helft van
hen hielden Me spiesen, en de schilden,
en de bogen, en de pantsiers ; en de
oversten waren achter het gansche huis
van Juda.

17. Die aan den muur bouwden, en
die den last droegen, [en] die oplaadden,
w\aren een ieder met zijne ééne hand
doejide aan het werk, en de andere
hield het wapen.**

18. En de bouwers die hadden een
iegelijk zijn zwaard aan zijne lendenen

* De Hebr. uitgaven en de St.-ov. hebben hier:
hielden, en de spiesen de schilden; blijk-

baar eene misstelling van het voegwoordje e n.
** St. ov. geweer; zie de noot bij 2 Kron.

XXIII: 10.

IS"
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gegord, en bouwden; maar die met de

bazuin blies, was bij mij.

19. En ik zeide tot de edelen, en tot

de overheden, en tot het overige des

volks: Het werk is groot en wijd; en

wij zijn op den muur afgezonderd, de

één verre van den ander.

20. Ter plaatse, waar gij het geluid

der bazuin zult hooren, daarhenen zult

gij u tot ons verzamelen. «Onze God
zal voor ons strijden.

a Ex. 14: 25. Deut. 1: 30; 28- 7.

21. Alzoo waren wij doende aan het

werk; en 'de helft van hen hielden de

spiesen, van het opgaan des dageraads

tot het voortkomen der sterren toe.

22. Ook zeide ik te dien tijde tot het

volk : Een iegelijk vernachte met zijnen

jongen binnen Jeruzalem; opdat zij ons

des nachts ter wacht zijn, en des daags

aan het werk.
23. Voorts noch ik, noch mijne broe-

deren, noch mijne jongehngen, noch de

mannen van de wacht, die achter mij

waren, wij trokken onze kleederen niet

uit; een iegelijk [had] zijn wapen [en]

water.

HET V KAPITTEL.

Maar het geroep des volks en hunner

vrouwen was groot, tegen hunne broe-

deren, de Joden.

2. Want er waren, die zeiden : Onze

zonen, en onze dochteren, wij zijn ve-

len; daarom hebben wij koren opgeno-

men, opdat wij eten en leven.

3. Ook waren er, die zeiden: Wij

verpanden onze akkers, en onze wijn-

gaarden, en onze huizen, opdat wij in

dezen honger koren mogen opnemen.

4. Desgelijks waren er, die zeiden :

Wij hebben geld geleend tot des konings

cijns, [op] onze akkers en onze wijn-

gaarden.
5. Nu is toch ons vleesch als het

vleesch onzer broederen, onze kinde-

ren zijn als hunne kinderen; en zie,

wij onderwerpen onze zonen en onze

dochteren tot dienstknechten; ja er zyn

eenige van onze dochteren onderwor-

pen, dat zij in de macht onzer handen
niet zijn; en anderen hebben onze ak-

kers en onze wijngaarden.
6. Toen ik nu hun geroep en deze

woorden hoorde, ontstak ik zeer;

7. En mijn hart beraadslaagde in

mij. Daarna twistte ik met de edelen
en met de overheden, .en zeide tot hen:
Gij lieden vordert eenen last, een iegelijk

van zijnen broeder. Voorts belegde ib

eene groote vergadering tegen hen;
8. En ik zeide tot hen: Wij hebben

onze broederen, de Joden, die aan de
heidenen verkocht waren, naar ons
vermogen wedergekocht; en zoudt gij-

lieden ook uwe broederen verkoopen,
of zouden zij aan ons verkocht wor-
den? Toen zwegen zij, en vonden geen
antwoord.

9. Voorts zeide ik: De zake is niet

goed, die gijlieden doet. Zoudt gij niet

wandelen in de vreeze onzes Gods, om
de versmading der heidenen, onzer vij-

anden ?

10. Ik, mijne broederen, en mijne
jongens, vorderen wij ook geld en ko-

ren van hen ? Laat ons toch dezen last

nalaten.

11. Geeft hun toch als heden weder
hunne akkers, hunne wijngaarden,

hunne olijfgaarden en hunne huizen
;

en het honderdste [deel] van het geld,

en van het koren, den most en de

olie, die gij hun hebt afgevorderd.

12. Toen zeiden zij : Wij zullen het

wedergeven, en van hen niets eischen ;

wij zullen alzoo doen, als gij zegt. En
ik riep de priesteren, en deed ze zwe-

ren, dat zij doen zouden naar dit

woord.
13. Ook schudde "ik mijnen boezem

uit, en zeide: Alzoo schudde God allen

man uit, die dit woord niet zal beves-

tigen, uit zijn huis en uit zijnen ar-

beid, en hij zij alzoo uitgeschud onle-

dig. En de gansche gemeente zeide :

Amen. En zij prezen den HEERE. En
het volk deed naar dit woord.

14. Ook van dien dag af, dat hij mij

bevolen heeft, hun landvoogd te z^jn

in het land Juda, van het twintigste

jaar af, tot het twee en dertigste jaar

van den koning Arthahsastha, zijnde

twaalf jaren, heb ik, met mijne broe-

deren, 'het brood des landvoogds niet

gegeten.
15. En de vorige landvoogden, die

vóór mij geweest zijn, hebben het volk

bezwaard, en van hen genomen aan
brood en wijn, daarna veertig zilveren

Sikkelen ; ook heerschten hunne jon-
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gens over het volk. Maar ik heb al-

zoo niet gedaan, om der vreeze Gods
wille.

16. Daartoe heb ik ook aan het v^erk

dezes muurs verbeterd, en wij hebben
geen land gekocht; en alle mijne jon-

gens zijn aldaar verzameld geweest tot

het werk.
17. Ook zijn van de Joden en van

de overheden honderd en vijftig man,
«n die van de heidenen, die rondom
•ons zijn, tot ons kwamen, aan mijne
tafel geweest.

18. En wat voor éénen dag bereid

werd, was één rund [en] zes uitgelezene

schapen ; ook werden mij vogelen be-

reid, en binnen tien dagen van allen

wijn zeer veel. Nog heb ik bij dezen
het brood des landvoogds niet geëischt,

omdat de dienstbaarheid zwaar was
over dit volk.

19. «Gedenk mijner, mijn God, ten
goede, alles, wat ik dezen volke ge-

daan heb. a Neh. 13 : 22.

HET VI KAPITTEL.

Voorts is het geschied, als van Sane-
ballat,. en Tobia, en van Gésem, den
Arabier, en van onze andere vijanden
gehoord was, dat ik den muur gebouwd
had, en dat geene scheure daarin was
overgelaten ; ook had ik tot dezen tijd

toe de deuren niet opgezet in de poor-

ten
;

2. Zoo zond Saneballat, en Gésem,
tot mij, om te zeggen : Kom en laat

ons te zamen vergaderen in de dorpen,
in het dal O'no. Maar zij dachten mij
kwaad te doen.

3. En ik zond boden tot hen, om te

zeggen : Ik doe een groot werk, zoo-

dat ik niet zal kunnen afkomen ; waar-
om zoude dit werk ophouden, terwijl

ik het zoude nalaten en tot ulieden af-

komen ?

4. Zij zonden nu [wel] vier malen
tot mij, op dezelfde wijze. En ik ant-

woordde hun op dezelfde wijze.

5. Toen zond Saneballat tot mij op
dezelfde wijze, ten vijfden male, zijnen

jongen, met eenen openen brief in zijne

hand.
6. Daarin was geschreven : Het is

onder de volken gehoord, en Gasmu
zegt : Gij en de Joden denkt te rebel-

leeren ; daarom bouwt gij den muur,-
en gij zult hun ten koning zijn ; naar
dat deze zaken zijn.

7. Dat gij ook profeten hebt besteld,

om van u te Jeruzalem uit te roepen,
zeggende : Hij is koning in Juda. Nu zal

het van den koning gehoord worden,
naar dat deze zaken zijn; kom dan nu,
en laat ons te zamen raadslaan.

8. Doch ik zond tot hem, om te zeg-

gen : Er is van alzulke zaken, als gij

zegt, niets geschied ; maar gij verzint
ze uit uw harte.

9. Want zij allen zochten ons vrees-

achtig te maken, zeggende : Hunne
handen zullen van het werk aflaten,

dat het niet zal gedaan worden. Nu
dan, sterk mijne handen.

10. Als ik nu kwam in het huis van
Semaia, den zoon van Delaja, den zoon
van Mehetabeël (hij nu was opgeslo-

ten), zoo zeide hij : Laat ons samenko-
men in het Huis Gods, in het midden
des Tempels, en laat ons de deuren des
Tempels toesluiten, want zij zullen ko-

men om u te doeden, ja bij nacht zullen

zij komen, om u te dooden.
11. Maar ik zeide : Zoude een man,

als ik, vlieden ? En wie is er, zijnde

als ik, die in den tempel zoude gaan
dat hij levend bleve ? Ik zal er niet in

gaan.

12. Want ik merkte, en zie, God had
hem niet gezonden; maar hij sprak

deze profetie tegen mij, omdat Tobia
en Saneballat hem gehuurd hadden.

13. Daarom was hij gehuurd, opdat

ik zoude vreezen, en alzoo doen, en zon-

digen ; opdat zij iets zouden hebben tot

eenen kwaden naam, opdat zij mij zou-

den hoonen.

14. Gedenk, mijn God, aan Tobia en
aan Saneballat, naar deze zijne wer-

ken ; en ook aan de profetes Noadja,

en aan de andere profeten, die mij

gezocht hebben vreesachtig te maken.
15. De muur nu werd volbracht, op

den vijf en twintigsten van E'lul, in

twee en vyftig dagen.

16. En het geschiedde, als alle onze
vijanden [dit] hoorden, zoo vreesden

alle de heidenen, die rondom ons wa-
ren, en zij vervielen zeer in hunne oogen;

want zij merkten, dat dit werk van
onzen God gedaan was.
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17. Ook schreven in die dagen ede-

len van Juda vele brieven, die naar
Tobïa gingen ; en die van Tobia kwa-
men tot hen.

18. Want velen in Juda hadden hem
gezworen, omdat hij was een schoon-

zoon van Sechcïnja, den zoon van A'rah
;

en zijn zoon Jóhanan had genomen de
dochter van Mesüllam, den zoon van
Beréchja.

19. Ook verhaalden zij zijne goedda-
digheden voor mijn aangezicht, en mijne
woorden brachten zij uit tot hem. Tobia
[dan] zond brieven, om mij vreesach-

tig te maken.

HET VII KAPITTEL.

Voorts geschiedde het. als de muur
gebouwd was, dat ik de deuren oprichtte,

en de portiers, en de zangers, en de

Levieten werden besteld.

2. En ik gaf bevel aan mynen broe-

der Hanani, en aan Hananja, den over-

ste van den burcht te Jeruzalem, want
'hij was als een man van getrouwigheid,

en Godvreezende boven velen.

3. En ik zeide tot hen : Laat de poor-

ten van Jeruzalem niet geopend wor-
den, totdat de zon heet wordt ; en ter-

wijl zij daarbij staan, laat ze de deu-

ren sluiten ; betast gij ze dan ; en dat

men wachten zette, inwoners van Je-

ruzalem, een iegelijk op zijne wacht,
en een iegelijk tegenover zijn huis.

4. De stad nu was wijd van ruimte
en groot, doch des volks was weinig
daarbinnen ; en de huizen waren niet

gebouwd.
5. Zoo gaf mijn God in mijn harte,

dat ik de edelen, en de overheden, en
het volk verzamelde, om de geslach-

ten te rekenen ; en ik vond het geslacht-

register dergenen, die in het eerst wa-
ren opgetogen, en vond daarin geschre-

ven [aldus]:

6. «Dit zijn de kinderen van dat land-

schap, die optogen uit de gevange-
nisse der weggevoerden, die Nebucad-
nézar, koning van Babel, weggevoerd
had, en [die] wedergekeerd zijn naar
Jeruzalem en naar Juda, een iegelijk

tot zijne stad; « Ezra 2 : 1, enz.

7. Dewelke kwamen met Zerubbabel,
Jésua, Nehemia, Azarja, Raa'mja, Na-
hamani, Mórdechai, Bilsan, Mispéreth,

Bigvai, Néhum [en] Baë'na. [Dit] is het
getal der mannen van den volke Israels:

8. De kinderen van Parhos waren
twee duizend honderd en twee en ze-

ventig.

9. De kinderen van Sephatja, drie
honderd twee en zeventig.

10. De kinderen van A'rach, zes hon-
derd twee en vijftig.

11. De kinderen van Pahath-Móab,
van de kinderen van Jésua en Jóab,
twee duizend en acht honderd [en] acht-
tien.

12. De kinderen van E'lam, duizend
twee honderd vier en vijftig.

13. De kinderen van Zatthu, acht hon-
derd vijf en veertig.

14. De kinderen van Zaccai, zeven
honderd en zestig.

15. De kinderen van Binnui, zes hon-
derd acht en veertig.

16. De kinderen van Bébai, zeshon-
derd acht en twintig.

17. De kinderen van A'zgad, twee
duizend drie honderd twee en twintig.

18. De kinderen van Adoni'kam, zes
honderd zeven en zestig.

19. De kinderen van Bigvai, twee
duizend zeven en zestig.

20. De kinderen van A'din, zes hon-
derd vijf en vijftig,

21. De kinderen van A'ter, van Hiz-

kïa, acht en negentig,
22. De kinderen van Hasum, drie

honderd acht en twintig.

23. De kinderen van Bézai, drie hon-
derd vier en twintig.

24. De kinderen van Hariph, honderd
[en] twaalf.

25. De kinderen van Gibeon, vijf en
negentig.

26. De mannen van Bethlehem en
Netópha, honderd acht en tachtig.

27. De mannen van A'nathoth, hon-
derd acht en twintig.

28. De mannen van Béth-Azmaveth,
twee en veertig.

29. De mannen van Kirjath-Jéarim,

Kephira en Béëroih, zeven honderd drie

en veertig.

30. De mannen van Rama en Gaba,
zes honderd een en twintig.

31. De mannen van Michmas, hon-

derd en twee en twintig.

32. De mannen van Bethel en Ai,

honderd drie en twintig.
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33. De mannen van het andere Nébo,
twee en vijftig.

34. De kinderen des anderen E'lams,
duizend twee honderd vier en vijftig.

35. De kinderen van Harim, drie hon-
derd en twintig.

36. De kinderen van Jéricho, drie hon-
derd vijf en veertig.

37. De kinderen van Lod, Hadid en
O'no, zeven honderd en een en twin-

tig.

38. De kinderen van Senaa, drie dui-

zend negen honderd en dertig.

39. De priesters : De kinderen van Je-

daja, van het huis van Jésua, negen
honderd drie en zeventig.

40. De kinderen van I'mraer, duizend
twee en vijftig.

41. De kinderen van Pashur, duizend
twee honderd zeven en veertig.

42. De kinderen van Harim, duizend
[en] zeventien.

43. De Levieten : De kinderen van
Jésua, van Kadmiël, van de kinderen
van Hodéva, vier en zeventig.

44. De zangers: De kinderen van
A'saph, honderd acht en veertig.

45. De portiers : De kinderen van Sal-

lum, de kinderen van A'ter, de kinde-

ren van Talmon, de kinderen van Ha-
kub, de kinderen van Hatita, de kinde-

ren van Sóbai, honderd acht en der-

tig.

46. De Néthinim: De kinderen van
Ziha, de kinderen van Hasüpha, de kin-

deren van Tabbaoth,
47. De kinderen van Kéros, de kin-

deren van Sia, de kinderen van Padon,
48. De kinderen van Lebana, de kin-

deren van Hagaba, de kinderen van
Salmai,

49. De kinderen van Hanan, de kin-

deren van Giddel, de kinderen van Ga-
har,

50. De kinderen van Reaja, de kin-

deren van Rézin, de kinderen van Ne-
kóda,
5L De kinderen van Gazzam, de kin-

deren van U'zza, de kinderen van Pa-
séah,

52. De kinderen van Bésai, de kin-

deren van Meü'nim, de kinderen van
Nephüssim,

53. De kinderen van Bakbuk, de kin-

deren van Haküpha, de kinderen van
Harhur,

54. De kinderen van Bazlith, de kin-

deren van Mehïda, de kinderen van
Harsa,

55. De kinderen van Barkos, de kin-
deren van Sisera, de kinderen van Tha-
mah,

56. De kinderen van Neziah, de kin-
deren van Hatipha.

57. De kinderen der knechten van
Salomo: De kinderen van Sótai, de
kinderen van Sophéreth, de kinderen
van Périda,

58. De kinderen van Jaë'la, de kin-
deren van Darken, de kinderen van
Gïddel,

59. De kinderen van Sephatja, de kin-
deren van Hattil, de kinderen van Poché-
reth van Zebaïm, de kinderen van A'mon.

60. Alle de Néthinim, en de kinderen
der knechten van Salomo, waren drie

honderd twee en negentig.
61. Ook togen deze op van Thél-Mé-

lah, Thél-Harsa, Cherub, Haddon en
l'mmer; maar zij konden hunner va-

deren huis, en hun zaad niet toonen,
of zij uit Israël waren:

62. De kinderen van Delaja, de kin-

deren van Tobia, de kinderen van Ne-
kóda, zes honderd twee en veertig;

63. En van de priesteren : de kinde-
ren van Habaja, de kinderen van Koz,
de kinderen van Barzillai, die eene
vrouwe van de dochteren van Barzillai,

den Gileadiet, genomen had, en naar
hunnen naam genoemd was.

64. Deze zochten hun geschrift, wil-

lende hun geslacht rekenen, maar het
werd niet gevonden; daarom werden
zij als onreinen van het priesterdom
geweerd.

65. En Hatthirsatha zeide tot hen,
dat zij van de heihgste dingen niet zou-

den eten, totdat er een priester stond
met U'rim en Thümmim.

66. Deze gansche gemeente te zamen
was twee en veertig duizend drie hon-
derd en zestig;

67. Behalve hunne knechten en hun-
ne maagden ; die waren zeven duizend
drie honderd zeven en dertig; en zij had-

den twee honderd en vijf en veertig zan-
.

gers en zangeressen.

68. Hunne paarden, zeven honderd
zes en dertig; hunne muilen, twee hon-
derd vijf en veertig;

69. Kemelen, vier honderd vijf en
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dertig; ezelen, zes duizend zeven hon-

derd en twintig.

70. Een deel nu van de hoofden der

vaderen gaven tot het werk, Hatthir-

satha gaf tot den schat, aan goud, dui-

zend drachmen, vijftig sprengbekkens,

yijf honderd en dertig priesterrokken.

71. En [anderen] van de hoofden der

vaderen gaven tot den schat des werks,

aan goud, twintig duizend drachmen,
en aan zilver, twee duizend en twee
honderd ponden.

72. En wat de overigen des volks

gaven, was aan goud, twintig duizend

drachmen, en aan zilver, twee duizend

Minen, en zeven en zestig priesterrok-

ken.
73. En de priesters, en de Levieten,

en de portiers, en de zangers, en [sow-

migen] van het volk, en de Néthinim,

en gansch Israël, woonden in hunne
steden.

HET VIII KAPITTEL.

Als nu de zevende maand aankwam,
en de kinderen Israöls in hunne steden

waren,
2. Zoo verzamelde zich al het volk

als een eenig man op de straat voor

de Waterpoort; en zij zeiden tot E'zra,

den schriftgeleerde, dat hij het boek

der wet van Mozes zoude halen, die

de HEEKE Israël geboden had.

3. En E'zra, de priester, bracht de

wet voor de gemeente, beide mannen
en vrouwen, en allen, die verstandig

waren om te hoeren, op den eersten

dag der zevende maand.
4. En hij las daarin voor de straat,

die voor de Waterpoort is, van het

[morgen]\\cht aan tot op den middag,

voor de mannen en vrouwen, en de

verstandigen ; en de ooren des gan-

schen volks waren naar het wetboek.

5. En E'zra, de schriftgeleerde, stond

op eenen hoogen houten stoel, dien zij

tot die zaak gemaakt hadden ; en nevens

hem stond Matthithja, en Séma, en

Anaja, en Uria, en Hilkia, en Maaséja,

aan zijne rechterhand; en aan zijne

linkerhand Pedaja, en Misaël, en Mal-

chia, en Hasum, en Hasbaddana, Za-

chan'a, [en] Mesüllam.
6. En E'zra opende het boek voor de

oogen des ganschen volks, want hij

was boven al het volk ; en als hü het
opende, stond al het volk.

7. En Ezra loofde den HEERE, den
groeten God ; en al het volk antwoord-
de: Amen, amen; met opheffing hun-
ner handen; en neigden zich, en aan-
baden den HEERE, met de aangezichten
ter aarde.

8. Jésua nu, en Bani, en Serébja,

Jiïmin, A'kkub, Sabbethai, Hodia, Maa-
séja, Kelita, Azarja, Józabad, Hdnan,
Pelaja en de Levieten onderwezen het

volk in de wet. En het volk stond op
zijne standplaats.

9. En zij lazen in het boek, in de
wet Gods, duidelijk; en den zin ver-

klarende, zoo maakten zij, dat men het

verstond in het lezen.

10. En Nehomia (deze is Hatthirsa-

tha), en E'zra, de priester, de schrift-

geleerde, en de Levieten, die het volk
onderwezen, zeiden tot al het volk:

Deze dag is den HEERE uwen God hei-

lig : bedrijft [dan] geenen rouw, en weent
niet. Want al het volk weende, als zij

de woorden der wet hoorden.
11. Voorts zeide hij tot hen: Gaat,

eet het vette, en drinkt het zoete, en
zendt deelen dengenen, voor welken
niets bereid is, want deze dag is on-

zen Heere heilig; zoo bedroeft u niet,

want de blijdschap des HEEREN, die

is uwe sterkte.

12. En de Levieten stilden al het

volk, zeggende : Zwijgt, want deze dag
is heilig, daarom bedroeft u niet.

13. Toen ging al het volk henen om
te eten, en om te drinken, en om dee-

len te zenden, en om groote blijdschap

te maken ; want zij hadden de woorden
verstaan, die men hun had bekend ge-

maakt.
14. En des anderen daags verzamel-

den zich de hoofden der vaderen van
het gansche volk, de priesters, en de

Levieten, tot E'zra den schriftgeleerde,

en dat, om verstand te bekomen in de
woorden der wet.

15. En zy vonden in de wet «geschre-

ven, dat de HEERE door de hand van
Mozes geboden had, dat de kinderen

Israels in loofhutten zouden wonen,'

op het feest in de zevende maand;
a Ex. 23: 16. Lev. 23: 34.

Num. 29: 12, enz. Deut. 16: 13, 14, 15.

16. En dat zy het zouden luidbaar



NEHEMIA VIII, IX. 559

maken, en eene stemme laten door-

gaan door alle hunne steden, en te

Jeruzalem, zeggende: Gaat uit op het

gebergte, en haalt takken van olijf hoo-

rnen, en takken van [andere] olieachti-

ge boomen, en takken van mirtfeboo-

men, en takken van palmboomen, en tak-

ken van [andere] dichte boomen, om loof-

hutten te maken, als er geschreven is.

17. Alzoo ging het volk uit en haal-

den ze, en maakten zich loofhutten,

een iegelijk op zijn dak, en in hunne
voorhoven, en in de voorhoven van
Gods Huis, en op de straat der Water-
poort, en op destraat van Ephraïms poort.

18. En de gansche gemeente derge-

nen, die uit de gevangenis waren we-
dergekomen, maakten loofhutten, en
woonden in die loofhutten; want de
kinderen Israels hadden alzoo niet ge-

daan sinds de dagen van Jésua, den
zoon van Nun, tot op dezen dag toe;

en er was zeer groote blijdschap.

19. En men las in het wetboek Gods
dag bij dag, van den eersten dag tot

den laatsten dag. En zij hielden het

feest zeven dagen, en op den achtsten
dag den verbodsdag, naar het recht.

HET IX KAPITTEL.

Voorts op den vier en twintigsten dag
dezer maand verzamelden zich de kin-

deren Israels met vasten, en met zak-

ken, en aarde was op hen.

2. En het zaad Israels scheidde zich

af van alle vreemden. En zij stonden,

en deden belijdenis van hunne zonden
en hunner vaderen ongerechtigheden.

3. Want als zij opgestaan waren op
hunne standplaats, zoo lazen zij in het
wetboek des HEEREN, huns Gods, een
vierendeel van den dag; en op een [aw-

der] vierendeel deden zij belijdenis, en
aanbaden den HEERE hunnen God.

4. Jésua nu, en Bani, Kadmiël, Se-

banja, Bünni, Serébja, Bani, [en] Che-
nani, stonden op het hooge gestoelte

der Levieten, en riepen met luider stem-
me tot den HEERE hunnen God.

5. En de Levieten, Jésua, en Kadmiël,
Bani, Hasabnéja, Serébja, Hodia, Seban-
ja, Pethahja, zeiden : Staat op. looft den
HEERE uwen God, van eeuwigheid tot in

eeuwigheid ; en men love den naam uwer
heerlijkheid, die verhoogd is boven allen

lof en prijs.

6. Gij zijt die HEERE alleen. «Gij hebt
gemaakt den hemel, den hemel der he-

melen, en al hun heir, de aarde en al

wat daarop is, de zeeën en al wat daar-
in is, en Gij maakt die allen levend ; en
het heir der hemelen aanbidt U.

a Gen. 1, enz. Ps. 146: 6.

Hand. 14: 15; 17: 24. Openb. 14: 7.

7. Gij zijt die HEERE, de God, die
Abram hebt verkoren, en hem «uit Ur
der Chaldeën uitgevoerd; en Gij hebt
zijnen ''naam gesteld: Abraham.

a Gen. 11: 31, 32; 12: 1. h Gen. 17: 5.

8. «En Gij hebt zyn hart trouw ge-

vonden voor uw aangezichte, en hebt
een verbond met hem gemaakt, ^dat
Gij zoudt geven het land der Kanaanie-
ten, der Héthieten, der A'morieten, en
der Phérizieten, en der Jébusieten, en
der Girgasieten, dat Gij het zijnen zade
zoudt geven; en Gij hebt uwe woorden
bevestigd, omdat Gij rechtvaardig zijt.

a Gen. 15: 6.

6 Gen. 12: 7; 13: 15; 15: 18; 17: 8; 26: 4.

9. «En Gij hebt aangezien onzer va-

deren ellende in Egypte, en Gij hebt
hun geroep gehoord aan deSchelfzee;

« Ex. 3: 7; 14: 10.

10. «En gij hebt teekenen en wonderen
gedaan aan Pharaö, en aan alle zijne

knechten, en aan al het volk zijns lands,

want Gij wist, dat zij trotschelijk tegen
hen handelden; en Gij hebt Ü eenen
naam gemaakt, als het is te dezen
dage. a Ex. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

11. «En gij hebt de zee voor hun aan-
gezicht gekliefd, dat zij in het midden
der zee op het droge zijn doorgegaan;
en hunne vervolgers hebt Gij in de diep-

ten geworpen, als eenen steen in ster-

ke wateren. « Ex. 14 : 22, enz.

12. «En gij hebt ze des daags geleid

met eene wolkkolom, en des nachts
met eene vuurkolom, om hun te lich-

ten op den weg, waarin zij zouden wan-
delen, a Ex. 13: 21; 14: 19; 40:38. Ps. 105:39.

13. «En gij zijt nedergedaald op den
bergSi'naï, en hebt met hen gesproken uit

den hemel; en Gij hebt hun gegeven
rechtmatige rechten, en getrouwe wet-

ten, goede inzettingen en geboden.
a Ex. 19: 20; 20: 1. enz.

14. En Gij hebt hun uwen heiligen

Sabbath bekend gemaakt ; en Gij hebt
hun geboden, en inzettingen, en eene
wet bevolen, door de hand van uwen
knecht Mozes.
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15. «En Gij hebt hun brood uit den
hemel gegeven voor hunnen honger, en
hun ^water uit de steenrots voortge-

bracht voor hunnen dorst ; en Gij hebt

tot hen gezegd, dat zij zouden ingaan

om te erven het land, waarover Gij

uwe hand ophieft, dat Gij het hun zoudt
geven, a Ex. 16: 14. h Ex. 17: G. Num. 20:9.

lü. Maar zij en onze vaders hebben
trotschelijk gehandeld, en zij hebben
hunnen nek verhard, en niet gehoord
naar uwe geboden;

17. En zij hebben geweigerd te hoo-

ien, en niet gedacht aan uwe wonde-
ren, die Gij bij hen gedaan hadt, en
hebben hunnen nek verhard, en in

hunne wederspannigheid een «hoofd
gesteld, om weder te keeren tot hun-
ne dienstbaarheid. Doch Gij, ^een God

' van vergevingen, genadig en barmhar-
tig, lankmoedig en groot van welda-

digheid, hebt ze evenwel niet verla-

ten, a Num. 14: 4. & Ex. 34: 7.

Num. 14: 18. Ps. 86: 5.

18. aZelfs, als zij zich een gegoten
kalf gemaakt hadden, en gezegd: Dit

is uw God, die u uit Egypte heeft op-

gevoerd; en groote Godslasterlijkheden

gedaan hadden; a Ex. 32: i, enz.

19. Nochtans hebt Gij ze door uwe
groote barm^hartigheden niet verlaten

in de woestijn. De «wolkkolom week
niet van hen des daags, om hen op den
weg te leiden, noch de vuurkolom des

nachts, om hun te lichten, en dat, op
den weg, waarin zij »zouden wandelen.

a Ex. 13: 22; 40: 38.

20. "En Gij hebt uwen goeden Geest
gegeven om hen te onderwijzen; en
kiw Man hebt Gij niet geweerd van
hunnen mond, en water hebt Gij hun
gegeven voor hunnen dorst.

a Num. 11: 17. h Joz. 5: 12.

21. «Alzoo hebt Gij ze veertig jaren

onderhouden in de woestijn; zy hebben
geen gebrek gehad; hunne kleederen
zijn niet verouderd, en hunne voeten
niet gezwollen, a Deut, 2: 7; 8: 4; 29: 5.

22. Voorts hebt Gij hun koninkrijken
en volkeren gegeven, en hebt ze ver-

deeld in hoeken. Alzoo hebben zij erfe-

lijk bezeten het land van öSihon, te

weten, het land des konings van Hés-
bon, en het land van Og, koning van
Basan. a Num. 21: 21, 33.

23. Gij hebt ook hunne kinderen

«vermenigvuldigd, als de sterren des
hemels; en Gij hebt ze gebracht ia
het land, waarvan Gij tot hunne va-
deren hadt gezegd, dat zij zouden in-

gaan om het erfelijk Ie bezitten,
a Gen. 22: 17.

24. Alzoo zijn de kinderen «er inge-

komen, en hebben dat land erfelijk in-

genomen; en Gij hebt de inwoners des
lands, de Kanaiinieten, voor hun aan-
gezicht ten onder gebracht, en hebt ze
in hunne hand gegeven, mitsgaders
hunne koningen en de volken des lands,

om daarmede te doen naar hun welge-
vallen, a Joz. 1, 2, 3, enz.

25. En zij heiben vaste steden en
een vet land ingenomen, en erfelyk
bezeten, huizen vol van alle goed, uit-

gebouwene bornputten, wijngaarden,
olijfgaarden, en boomen van spyze, in

menigte; en zij hebben gegeten, enzyn
zat en vet geworden, en hebben in wel-

lust geleefd, door uwe groote goedigheid.

26. Maar zij zijn wederspannig gewor-
den, en hebben tegen U gerebelleerd,

en uwe wet achter hunnen rug gewor-
pen, en uwe «profeten gedood, die tegen
hen betuigden, om hen te doenweder-
keeren tot U; alzoo hebben zij groote
Godslasterlijkheden gedaan,

a 1 Kon. 18: 4; 19: 10. 2 Kron. 24: 20.

27. «Daarom hebt Gy ze gegeven in

de hand hunner benauwers, die ze be-

nauwd hebben. Maar als zij in den tijd

hunner benauwdheid tot U riepen, hebt
Gij van den hemel gehoord, en hun naar
uwe groote barmhartigheden verlossers

gegeven, die ze uit de hand hunner be-

nauwers verlosten. « Richt. 2: 14, enz.

28. Maar als zij rust hadden, keerden
zij weder om kwaad te doen, voor uw
aangezichte. Zoo liet Gij ze over in de
hand hunner vijanden, dat zij, over hen
heerschten. Als zij zich dan bekeerden,
en U aanriepen, zoo hebt Gy ze van den
hemel gehoord, en hebt ze naar uwe
barmhartigheden op vele tyden uitge-

rukt.

29. En Gy hebt tegen hen betuigd,

om hen te doen wederkeeren tot uwe
wet. Maar zij hebben trotscheUJk gehan-
deld, en niet gehoord naar uwe gebo-

den, en tegen uwe rechten, tegen die

hebben zij gezondigd, «door dewelke een
mensch, die ze doet, leven zal; en zij

hebben hunnen schouder teruggetogen,
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en hunnen nek verhard, en niet ge-

hoord, a Lev. 18: 5. Ezech. 20: 11.

Rom. 10: 5. Gal. 3: 12.

30. Doch Gij verschooft het vele ja-

ren over hen, en «betuigdet tegen hen
door uwen Geest, door den dienst uwer
profeten; maar zij neigden het oor niet;

daarom hebt Gij ze gegeven in de hand
van de volken der landen.

a 2 Kon. 17: 13. 2 Kron. 36: 15.

81. Doch door uwe groote barmhartig-
heden hebt Gij ze niet vernield, noch
hen verlaten; want Gij zijt een gena-

dig en barmhartig God.
32. Nu dan, o onze God, Gij groote.

Gij machtige, en Gij vreeselijke God,

die het verbond en de weldadigheid
houdt, laat voor uw aangezichte niet

gering zijn al de moeite, die ons getrof-

fen heeft, onze koningen, onze vorsten,

en onze priesteren, en onze profeten,

en onze vaderen, en uw gansche volk,

van de dagen der koningen van A'ssur

af, tot op dezen dag.

33. Doch Gij zijt «rechtvaardig, in alles

wat ons overkomen is; want Gij hebt
trouwelijk gehandeld, maar wij hebben
goddelooslijk gehandeld.

a Deut. 32: 4.' Dan. 9: 14.;

34. En onze koningen, onze vorsten,

onze priesters en onze vaders hebben
uwe wet niet gedaan; en zij hebben
niet geluisterd naar uwe geboden, en
naar uwe getuigenissen, die Gij tegen
hen betuigdet.

35. Want zij hebben U niet gediend
in hun koninkrijk, en in uw menigvul-
dig goed, dat Gij hun gaaft, en in dat
wijde en dat vette land, dat Gij voor
hun aangezicht gegeven hadt; en zij

hebben zich niet bekeerd van hunne
booze werken.

36. Zie, wtj zijn heden knechten; ja

het land, dat Gij onzen vaderen gege-

ven hebt, om de vrucht daarvan en het
goede daarvan te eten, zie, daarin zijn

wij knechten.
37. En het vermenigvuldigt zijne in-

komsten voor de koningen, die Gij over
ons gesteld hebt, om onzer zonden wil-

le; en zij heerschen over onze lichamen
en over onze beesten, naar hun welge-
vallen. Alzoo zijn wij in groote benauwd-
heid.

38. En in dit alles maken wij een
vast [verhond^QTi schrijven het; en onze

vorsten, onze Levieten [en] onze pries-

teren zullen het verzegelen.

HET X KAPITTEL.

lot de verzegelingen nu waren: Ne-
hemia Hatthirsatha, zoon van Hachal-
ja, en Zidkia,

2. Seraja, Azarja, Jeremïa,
3. Pashur, Amarja, Malchïa,
4. Hattus, Sebanja, Malluch,
5. Hiirim, Méremoth, Obadja,
6. Daniël, Ginnethon, Baruch,
7. Mesüllam, Abia, Mijamin,
8. Maiizia, Bilgai, Semaja. Dat waren

de priesters.

9. En de Levieten, namelijk: Jésua,

zoon van Azanja,Binnui; van de zonen
van Henadad: Kadmiël;

10. En hunne broederen: Sebanja,

Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
11. Mïcha, Kéhob, Hasabja,
12. Zacchur, Serébja, Sebanja,

13. Hodïa, Bani, Beninu.
14. De hoofden des volks: Parlios,

Pc'ihath-Móab, E'lam, Zatthu, Bani,

15. Bünni, A'zgad, Bébaï,

16. Adónia, Bigvai, A'din,

17. A'ter, Hizkïa, A'zzur,

18. Hodia, Hasum, Bézai,

19. Hariph, A'nathoth, Nébai,

20. Magpias, Mesüllam, Hézir,

21. Mesezabeël, Zadok, Jaddua,
22. Pelatja, Hanan, Anaja,
23. Hoséa, Hananja, Hassub,
24. Hallóhes, Pilha, Sóbek,

25. Réhum, Hasabna, Maaséja,

26. En Ahia, Hanan, A'nan,

27. Malluch, Harim, Baa'na.

28. En het overige des volks, de
priesteren, de Levieten, de portiers, de
zangers, de Néthinim, en al wie zich

van de volken der landen had afge-

scheiden tot Gods wet, hunne vrouwen,
hunne zonen en hunne dochteren, al

wie wetenschap [en] verstand had;

29. Die hielden zich aan hunne broe-

deren, hunne voortreffelijken, en kwa-
men in den vloek en in den eed,

dat zij zouden wandelen in de wet
Gods, 'die gegeven is door de hand van
den knecht Gods Mozes;en dat zij zou-

den houden, en dat zij zouden doen
alle de geboden des HÈEREN, onzes

Hoeren, en zijne rechten, en zijne in-

zettingen ;
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80. «En dat wij onze dochteren niet

zouden geven aan de volken des lands,

noch hunne dochteren nemen voor onze

zonen, ïa Ex. 34: 16. Deut. 7: 3.

31. aOok als de volken des lands op

den Sabbathdag ten verkoop brengen
waren en alle koren, dat wij op den
Sabbath, of op eenen [andej-eti] heiligen

dag, van hen niet zouden nemen ; ^en

dat wij het zevende jaar zouden vrij

laten, mitsgaders allerhande bezwaar-

nis. a Ex. 20 : 10 ; 34 : 21.

Lev. 23: 2, enz. Deut. 5: 12, 13, 14, enz.

& Er. 23: 10. Lev. 25: 2. Deut. 15 : 1, enz.

32. Voorts stelden wij ons geboden
op, ons opleggende een derde deel van
eenen Sikkel in het jaar, tot den dienst

van het Huis onzes Gods:
38. Tot het brood der toerichting,

en het bestendig spijsoffer, en tot het

bestendig brandoffer, der «Sabbathen,

der nieuwe maanden, tot de gezette

hoogtijden, en tot de heilige dingen, en
tot de zondofferen, om verzoening te

doen over Israël, en [tot] alle werk van
het Huis onzes Gods. a Num. 28, 29.

84. Ook wierpen wij de loten, onder
de priesters, de Levieten en het volk,

over het offer van het hout, dat men
brengen zoude ten Huize onzes Gods,
naar het huis onzer vaderen, op be-

stemde tijden, jaar op jaar, om te bran-

den op het altaar des HEEREN onzes
Gods, gelijk het in de wet geschreven is.

35. Dat wij ook de «eerstelingen

onzes lands en de eerstelingen aller

vrucht van al het geboomte, jaar op
jaar, zouden brengen ten Huize des
HEEREN; d Ex. 23: 19. Lev. 19: 23.

36. En de eerstgeborenen onzer zonen
en onzer beesten, «gelijk het in de wet
geschreven is ; en dat wij de eerstge-

borenen onzer runderen en onzer scha-

pen zouden brengen ten Huize onzes
Gods, tot de priesteren, die in het Huis
onzes Gods dienen. a Ex. 13 : 2.

Num. 3: 13; 8: 17.

37. «En dat wij de eerstelingen onzes
deegs, en onze hefofferen, en de vrucht
aller boomen, most en olie, zouden bren-

gen tot de priesteren, in de kameren
van het Huis onzes Gods, en de b tien-

den onzes lands tot de Levieten, ^n dat
deze Levieten de tienden zouden heb-
ben in alle steden onzer landbouwerij

;

a Lev. 23: 17. Num. 15: 19: 18: 12.

Deut. IS : 4. & Num. 18 : 24, 25.

38, En dat er een priester, een zoon
Aiirons, bi,j de Levieten zoude zijn, als
de Levieten de tienden ontvangen; en
dat de Levieten de «tienden der tienden
zouden opbrengen ten Huize onzes Gods^.
in de kameren van het schathuis.

a Num. 18 : 26.

39. Want de kinderen Israels en de-

kinderen van Levi moeten hefoffer van
koren, most en olie in die kameren
brengen, omdat aldaar de vaten des hei-

ligdoms zijn, en de priesteren, die die-

nen, en de portiers, en de zangers; dat
wij alzoo het Huis onzes Gods niet zou-
den verlaten.

HET XI KAPITTEL.

Vcoorts woonden de oversten des volks
te Jeruzalem ; maar het overige des volks
wierpen loten, om uit tien éénen te

doen uitkomen, die in de heilige stad
Jeruzalem zoude wonen, en negen dee-

len in de [andere] steden.

2. En het volk zegende alle de man-
nen, die vrijwilliglijk aanboden te Jeru-
zalem te wonen.

3. En dit zijn de hoofden van het
landschap, die te Jeruzalem woonden:
(maar in de steden van Juda woonden,
een iegelijk op zijne bezitting, in hun-
ne steden, Israël, de priesters, en de Le- .

vieten, en deNéthinim, en de kinderen
der knechten van Salomo.)

4. Te Jeruzalem dan woonden [som-
migen] van de kinderen Juda's, en van
de kinderen Benjamins. Van de kinderen
Juda's: Athaja, de zoon van Uzzi'a, den
zoon van Zachan'a, den zoon van Amar-
ja, den zoon van Sephatja, den zoon
van Mahalaleël, van de kinderen van
Pérez;

5. En Maaséja, de zoon van Baruch,
den zoon van Cól-Hóse, den zoon van
Hazaja, den zoon van Adaja, den zoon
van Jójarib, den zoon van Zachan'a,
den zoon van Silóni.

6. Alle kinderen van Pérez, die te
Jeruzalem woonden, waren vier hon-
derd acht en zestig dappere mannen.

7. En dit zijn de kinderen Benja-
mins: Sallu, de zoon van Mesüllara,
den zoon van Jóëd, den zoon van Pe-
dïija, den zoon van Kolaja, den zoon
van Maaséja, den zoon van I'thiël, den
zoon van Jesaja;
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8. En na hem Gabbai, Sallai; negen
honderd acht en twintig.

9. En Jóël, de zoon van Zichri, was
opziener over hen; en Juda, de zoon
van Sénua, was de tweede over de stad.

10. Van de priesteren : Jedaja, de
zoon van Jójarib, Jachin;

11. Seraja, de zoon van Hilkia, den
zoon van Mesüllam, den zoon van Za-

dok, den zoon van Mérajoth, den zoon
van Ahitub, was voorganger van Gods
Huis

;

12. En hunne broederen, die het werk
in het Huis deden, waren acht honderd
twee en twintig. En Adaja, de zoon
van Jeróham, den zoon van Pelalja,

den zoon van A'mzi, den zoon van Za-

charia, den zoon van Pashur, den zoon
van Malchia,

13. En zijne broederen, hoofden der

vaderen, waren twee honderd twee en
veertig. En Amassai, de zoon van Aza-
reël, den zoon van A'chzai, den zoon
van Mesillemoth, den zoon van I'mraer,

14. En hunne broederen, dappere hel-

den, waren honderd acht en twintig;

en opziener over hen was Zabdiël, de
zoon van Gedólim.

15. En van de Levieten: Semaja, de

zoon van Hassub, den zoon van Azrï-

kam, den zoon van Hasabja, den zoon
van Büni,

16. En Sabbethai, en Józabad, van
de hoofden der Levieten, waren over
het buitenwerk van het Huis Gods.

17. En Matthanja, de zoon van Mi-

cha, den zoon van Zabdi, den zoon van
A'saph, was het hoofd, die de dank-
zegging begon in het gebed, Bakbükia
was de tweede van zijne broederen ; en
A'bda, de zoon van Sammua, den zoon
van Galal, den zoon van Jedüthun.

18. Alle de Levieten in de heilige

stad waren twee honderd vier en tach-

tig.

19. En de portiers : A'kkub, Talmon,
met hunne broederen, die wacht hiel-

den in de poorten, waren honderd twee
en zeventig.

20. Het overige nu van Israël, van
de priesteren, [en] de Levieten, was in

alle steden van Juda; een iegelijk in

zyn erfdeel.

21. En de Néthinim woonden in O'phel
;

en Ziha en Gispa waren over de Néthi-

nim.

22. En der Levieten opziener te Jeru-

zalem was TJ'zzi, de zoon van Bani, den
zoon van Hasabja, den zoon van Mat-

thanja, den zoon [van Mïcha. Van de
kinderen A'saphs waren de zangers te-

genover het werk van Gods Huis.

23. "Want er was een 'gebod des ko-

nings van hen, te weten, een zeker
onderhoud voor de zangers, van elk

dagelijks op zijnen dag.

24. En Petahja, de zoon van Mese-
zabeël, van de kinderen van Zérah, den
zoon van Juda, was aan des konings
hand, in alle zaken tot het volk.

25. In de dorpen nu op hunne akkers
woonden [sommigen] van de kinderen
van Juda, in Kïrjath-A'rba en zijne on-

derhoorige plaatsen, en in Dibon en
zijne onderhoorige plaatsen, en in Je-

kabzeël en zijne dorpen,
26. En te Jésua, en te Molada, en te

Béth-Pélet,

27. En te Hazar-Süal, en in Bér-Séba
en zijne onderhoorige plaatsen,

28. En te Ziklag, en in Mechóna en
zijne onderhoorige plaatsen,

29. En te E'n-Rimmon, en te Zóra,

en te Jarmuth,
30. Zanóah, Adüllam en zijne dor-

pen, Lachis en zijne akkers, Azéka en
zijne onderhoorige plaatsen ; en zij le-

gerden zich van Bér-iSéba af tot aan het

dal Hinnom.
31. De kinderen Benjamins nu van

Géba [tooonden] in Michmas, en Aï'ja, en
Bethel en zijne onderhoorige plaatsen,

32. A'nathoth, Nob, Ananja,
33. Hazor, Rama, Gitthaïm,

34. Hadid, Zebóïm, Neballat,

35. Lod, en O'no, [in] het dal der

werkmeesters.
36. Van de Levieten nu [woonden som-

migen in] de afdeelingen van Juda, [en

van] Benjamin.

HET XII KAPITTEL.

Dit nu zijn de priesters en de Levie-

ten, die met Zerubbabel, den zoon van
Sealthiël, en Jésua optogen: Seraja^

Jeremia, E'zra,

2. Amarja, Malluch, Hattus,

3. Sechanja, Réhum, Méremoth,

4. I'ddo, Gi'nnethoi, Abia,

5. Mijamin, Maadja, Bilga,

6. Semaja, en Jójarib, Jedaja,
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7. Scillu, A'mok, Hilkia, Jedaja; dat

Waren de hoofden der priesteren, en
hunne broederen, in de dagen van Jé-

sua.

8. En de Levieten waren : Jésua, Bin-

nui, Kiidmiël, Serébja, Juda, Matthan-
ja; hij en zijne broederen waren over
de dankzeggingen.

9. En Bakbükia, en U'nni, hunne
broederen, waren tegen hen over in de
wachten.

10. Jésua nu gewon Jójakim enJójakim
gewon E'ljasib, en E'ljasib gewon Jójada,

11. En Jójada gewon Jonathan, en
Jonathan gewon Jaddüa.

12. En in de dagen van Jójakim wa-
ren priesters, hoofden der vaderen:
Van Seraja was Meraja-; van Jeremi'a,

Ilananja;
13. Van E'zra, Mesüllam ; van Amar-

ja, Jühanan;
14. Van Meh'chu, Jonathan; van Se-

banja, Jozef;

15. Van Harim, A'dna; vanMérajoth,
Iléllvai ;

16. Van I'ddo, Zacharia ; van Gi'nne-

thon, Mesüllam;
17. Van Abia, Zi'chri; van Minjamin,

van Moadja, Piltai;

18. Van Bilga, Sammua; van Semaja,
Jonathan;

19. En van Jójarib, Matthenai; van
Jedaja, U'zzi;

20. Van Sallai, Kallai; van A'mok,
Héber;
.21. Van Hilkia, Hasabja; van Jedaja,

Nethaneël.
22. [ Van] de Levieten werden, in de

dagen van E'ljasib, Jójada, en Jóhanan,
en Jaddüa, de hoofden der vaderen be-

schreven; mitsgaders de priesteren, tot

het koningschap van Darius, den Per-

ziaan.

23. De kinderen van Levi, de hoofden
der vaderen, werden beschreven in het

Boek der «Kronieken, tot de dagen van
Jóhanan, den zoon van E'ljasib, toe.

a 1 Kron. 9 : 10, enz.

24. De hoofden dan der Levieten wa-
ren : Hasabja, Serébja, en Jésua, de zoon
van Kadmiël, en hunne broederen te-

gen hen over, om ta prijzen [en] te

danken, naar het gebod van David,
den man Gods, wacht tegen wacht.

25. Matthanja, en Bakbükia, Obadja,
Mesüllam, Talmon, [en] A'kkub, waren

portiers, de wacht waarnemende, by de
schatkamers der poorten.

26. Deze waren in de dagen van Jó-
jakim, den zoon van Jésua, den zoon
van Józadak, en in de dagen van Ne-
hemia, den landvoogd, en van den pries-

ter E'zra, den schriftgeleerde.

27. In de inwijding nu van Jeruza-
lems muur, zochten zij de Levieten uit
alle hunne plaatsen, dat zij ze te Jeru-
zalem brachten, om de inwijding te
doen met vreugde, en met dankzeggin-
gen, en met gezang, cimbalen, luiten,

en met harpen.
28. Aizoo werden de kinderen der

zangers verzameld, zoo uit het vlakke
veld rondom Jeruzalem, als uit de dor-

pen van de Nétophathieten,
29. En uit het huis van Gilgal, en

uit de velden van Géba enAsmaveth;
want de zangers hadden zich dorpen
gebouwd rondom Jeruzalem,

30. En de 'priesters en de Levieten
reinigden zichzelven; daarna reinigden,
zij het volk, en de poorten, en den
muur.

31. Toen deed ik de vorsten van
Juda opgaan op den muur ; en ik stelde

twee groote dankkoren en omgangen,
[één] ter rechterhand op den muur, naar
de Mistpoort toe.

32. En achter hen gingHosaja, en de
helft der vorsten van Juda,

33. En Azarja, E'zra, en Mesüllam,
34. Juda, en Benjamin, en Semaja,

en Jeremia;
35. En van de priesterskinderen met

trompetten: Zacharia, de zoon van Jo-

nathan, den zoon van Samaja, den zoon
van Matthanja, den zoon vanMichaja,
den zoon van Zacchur, den zoon van
A'saph;

36. En zijne broeders, Semaja, en Aza*
reel, Milalai, Güalai, Maai, Nethaneël,
en Juda, Hanani, met muziekinstrument
ten van David, den man Gods ; en E'zra,

de schriftgeleerde, [ging] voor hun aan-=

gezicht henen.
37. Voorts naar de Fonteinpoort, en

tegen hen over, gingen zij op bij de
trappen van Davids stad, door den op-»

gang des muurs, boven Davids huis,

tot aan de Waterpoort, tegen het oos-!

ten.

38. Het tweede dankkoor nu, dat ging
tegenover, en ik daar achter, niet de
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helft des volks, op den muur, van bo-

ven den Bakovenstoren, tot aan den
breeden muur,

39. En van boven de poort van Ephra-
ïm, en boven de Oude poort, en boven
de Viachpoort, en den toren Hananeel,
en den toren Méa, tot aan de Schaaps-
poort ; en zij bleven staan in de Gevan-
genpoort.

40. Daarna stonden de beide dank-
koren in Gods Huis; ook ik, en de helft

der overheden met mij
;

41. En de priesters, E'ljakim, Maasé-
ja, Mïnjamin, Michèija, Eljoë'nai, Zacha-
ria, Hananja, met trompetten;

42. Voorts Maaséja, en Semaja, en
Eleazar, en U'zzi, en Jóhanan, en Mal-

chia, en E'lam, en E'zer; ook lieten

zich de zangers hooren, met Jizrahja,

den opziener.

43. En zij offerden deszelven daags
groote slachtofferen, en waren vroolijk,

want God had ze vroolijk gemaakt met
groote vroolijkheid; en ook waren de
vrouwen en de kinderen vroolijk; zoo-

dat de vroolijkheid van Jeruzalem tot

van verre gehoord werd.
44. Ook werden ten zelven dage man-

nen gesteld over de kameren, tot de
schatten, tot de hefofFeren, tot de eer-

stelingen, en tot de tienden, om daarin
uit de akkers der steden te verzamelen
de deelen der wet, voor de priesteren

en voor de Levieten; want Juda was
vroolijk over de priesteren en over de
Levieten, die daar stonden,

45. En de wacht huns Gods waarna-
men, en de wacht der reiniging, ook
de zangers, en de portiers, naar het
«gebod van David [en] van zijnen zoon
Salomo. a 1 Kron. 25.

46. Want in de dagen van David en
van A'saph, van ouds, waren er hoof-

den der zangers, en des lofgezangs, en
der dankzeggingen tot God.

47. Daarom gaf gansch Israël, in de
dagen van Zerubbabel, en in de dagen
van Nehemia, de deelen der zangers
en der portiers, van elk dagelijks op
zijnen dag; en zij heiligden voor de
Levieten, en de Levieten heiligden vooi'

de kinderen Aarons.

HET XIII KAPITTEL.

Ie dien dage werd er gelezen in het

boek van Mozes, voor de ooren des
volks; en daarin werd «geschreven ge-
vonden, dat de A'mmonieten en Móabie-
ten niet zouden komen in de gemeente
Gods, tot in eeuwigheid

;

ffl Deut. 23: 3, 4, 5.

2. Omdat zij den kinderen Israels
niet waren tegengekomen met brood en
met water, «ja Bïleam tegen hem ge-
huurd hadden, om hem te vloeken,
hoewel onze God den vloek omkeerde
in eenen zegen, a Num. 22: 5. Joz. 24: 9.

3. Zoo geschiedde het, als zij deze
wet hoorden, dat zij alle vermengeling
van Israël afscheidden.

4. E'ljasib nu, de priester, die gesteld
was over de kamer van het Huis on-
zes Gods, was vóór dezen nabestaande
van Tobia geworden;

5. En hij had hem eene groote ka-
mer gemaakt, alwaar zij tevoren henen-
leiden het spijsoffer, den wierook en
de vaten, en de tienden van koren, van
most en van olie, die bevolen waren
voor de Levieten, en de zangers, en de
portiers, mitsgaders het hefoffer der
priesteren.

6. Doch in dit alles was ik niet te

Jeruzalem; want in het twee en der-

tigste jaar van Arthahsastha, koning
van Babel, kwam ik tot den koning;
maar ten einde van [sommige] dagen
verkreeg ik [weder] verlof van den ko-

ning.

7. En ik kwam te Jeruzalem, en ver-

stond van het kwaad, dat E'ljasib voor
Tobïa gedaan had, makende hem eene
kamer in de voorhoven van Gods Huis.

8. En het mishaagde mij zeer. Zoo
wierp ik al het huisraad van Tobia bui-

ten, uit de kamer.
9. Voorts gaf ik bevel, en zij reinig-

den de kameren; en ik bracht daar
weder in de vaten van Gods Huis, met
het spijsoffer en den wierook.

10. Óok vernam ik, dat der Levie-

ten deel [hun] niet gegeven was; zoo-

dat de Levieten en de zangers, die het
werk deden, gevloden waren, een iege-

lijk naar zijnen akker.
11. En ik twistte met de overheden,

en zeide: Waarom is het Huis Gods
verlaten? Doch ik vergaderde ze, en
herstelde ze in hunnen stand.

12. Toen bracht gansch Juda de
tienden van het koren, en van den
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most, en van de olie, in de schatten.

13. En ik stelde tot schatmeesters
over de schatten, Selémja, den priester,

en Z-adok, den schrijver, enPedaja, uit

de Levieten; en aan hunne hand Ha-
nan, den zoon van Zacchur, den zoon van
Matthanja; want zij werden getrouw
geacht, en hun werd opgelegd aan hun-
ne broederen uit te deelen.

14. Gedenk mijner, mJjn God, in de-

zen; en delg mijne weldadigheden niet

uit, die ik aan het Huis mijns Gods en
aan zijne wachten gedaan 'he|3.

15. In deze dagen zag ik in Juda, die

persen traden op den Sabbath, en die

garven inbrachten, die zij op ezels laad-

den; als ook wijn, druiven en vijgen,

en allen last, dien zij te Jeruzalem in-

brachten op den Sabbathdag ; en ik be-

tuigde [tegen hen] ten dage, als zij eet-

waren verkochten.
16. Daar woonden ook Tyriërs bin-

nen, die visch aanbrachten, en alle

koopwaren, die zij op den Sabbath ver-

kochten aan de kinderen van Juda, en
te Jeruzalem.

17. Zoo twistte ik met de edelen van
Juda, en zeide tot hen: Wat voor een
boos ding is dit, dat gijlieden doet, en
«ontheiligt den Sabbathdag?

a Ex. 20: 8. Lev. 19: 30.

18. Doden niet uwe vaders alzoo, en
onze God bracht al dit kwaad over ons
en over deze stad? En gijheden maakt
de hittige gramschap nog meer over
Israël, ontheihgende den Sabbath.

19. Het geschiedde nu, als de poor-
ten van Jeruzalem schaduw gaven, vóór
den Sabbath, dat ik bevel gaf, en de
deuren werden gesloten; en ik beval,

dat zij ze niet zouden opendoen tot na
den Sabbath; en ik stelde van mijne
jongens aan de poorten, [opdat er] geen
last zoude inkomen op den Sabbath-
dag.

20. Toen vernachtten de kramers, en
de verkoopers van alle koopwaren, bui-

ten voor Jeruzalem, eenmaal en ander-
maal.

21. Zoo betuigde ik tegen hen, en
zeide tot hen: Waarom vernacht gij-

lieden tegenover den muur ? Zoo gij

het weder doet, zal ik de hand aan u

slaan. Van dien tü'd af kwamen zij niet
op den Sabbath.

22. Voorts zeide ik tot de Levieten,
dat zy zich zouden reinigen, en de
poorten komen bewaken, om den Sab-
bathdag te heiligen. Gedenk mijner ook
[m] dezen, mijn God, en verschoon my
naar de veelheid uwer goedertierenheid.

23. Ook zag ik in die dagen Joden,
die Asdódische, A'mmonietische [en]

Móabietische vrouwen [hij zich] hadden
doen wonen.

24. En hunne kinderen spraken half
Asdódisch, en zij konden geen Joodsch
spreken; maar naar de taal eensiege-
lijken volks.

25. Zoo twistte ik met hen, en vloekte
ze, en sloeg [sommige] mannen van hen,
en plukte hun het haar uit; en ik deed
ze zweren bij God : Indien gij uwe doch-
teren hunnen zonen zult geven, en in-

dien gij van hunne dochteren voor uwe
zonen of voor u zult nemen!

26. «Heeft niet Salomo, de koning
van Israël, daarin gezondigd? ^Hoewel
er onder vele heidenen geen koning
was, gelijk hij, en hij zijnen God lief

was, en God hem ten koning over
gansch Israël gesteld had. Ook hem
deden de vreemde vrouwen zondigen.

a 1 Kon. 11 : 4.

b 1 Kon. 3: 13. 2 Kron. 1: 12.

27. Zouden wij dan naar ulieden hoo-
ren, dat gij al dit groote kwaad jzoudt
doen, overtredende tegen onzen God,
doende vreemde vrouwen [hij u] wo-
nen?

28. Ook was er [een] van de kinde-
ren, van Jójada, den zoon van E'ljasib,

den hoogepriester, schoonzoon gewor-
den van Saneballat, den Hóroniet; daar-
om jaagde ik hem van mij weg.

29. Gedenk aan hen, mijn God, om-
dat zij het priesterdom hebben veront-
reinigd; ja het verbond des priesterdoms
en der Levieten.

30. Alzoo reinigde ik hen van alle

vreemden; en ik bestelde de wachten
der priesteren en der Levieten, elk op
zijn werk;

31. Ook tot het offer des houts, op
bestemde tijden, en tot de eerstelingen.

Gedenk mijner, myn God, ten goede.



HET BOEK

ESTHER.

HET I KAPITTEL.

Het geschiedde nu in de dagen van
Ahasvéros (hij is die Ahasvéros, de-

welke regeerde van Indiö af tot aan
Moorenland toe, honderd en zeven en
twintig landschappen),

2. In die dagen, als de koning Ahas-
véros op den troon zijns koninkrijks
zat, die op den burcht Susan was,

3. In het derde jaar zijner regeering,

maakte hij eenen maaltijd allen zijnen

vorsten en zijnen knechten; de macht
van Perzië en Medië, de grootste hee-

ren, en de oversten der landschappen
waren voor zijn aangezicht,

4. Als hij vertoonde den rijkdom der
heerlijkheid zijns rijks, en de kostelijk-

heid des sieraads zijner grootheid, vele

dagen lang, honderd en tachtig da-

gen.

5. Toen nu die dagen vervuld waren,
maakte de koning eenen maaltijd al

den volke, dat gevonden werd op den
burcht Susan, van den grootste tot den
kleinste, zeven dagen lang, in het voor-

hof van den hof van het koninklijke
paleis.

6. Er waren witte, groene en hemels-
blauwe [behangselen], gevat aan banden
van fijn linnen en purper, in zilveren
ringen, en [ami] marmeren pilaren. De
bedsteden waren van goud en zilver,

op eenen vloer van porfier[s^ee«], en
* an marmer, en albast, en kostelyke
teenen.
7. En men gaf te drinken in vaten

fRTk goud, en het ééne vat was anders
dan het andere vat; en er was veel
koninklijke wyn, naar des konings ver-

mogen.

8. En het drinken geschiedde naar
de wet, dat niemand dwong; want alzoo
had de koning vastelijk bevolen aan
alle groeten zijns huizes, dat zij doen
zouden naar den wil van een iege-

lijk.

9. De koningin Vasthi maakte ook
eenen maaltijd voor de vrouwen, in
het koninklijke huis, hetwelk de koning
Ahasvéros had.

10. Op den zevenden dag, toen des
konings hart vroolijk was van den wijn,
zeide hij tot Mehüman, Biztha, Char-
bóna, Bïgtha, en Abagtha, Zéthar, en
Charchas, de zeven kamerlingen, die-

nende voor het aangezicht van den ko-
ning Ahasvéros,

11. Dat zij Vasthi, de koningin, zou-
den brengen voor het aangezicht des
konings, met de koninklijke kroon, om
den volkeren en den vorsten hare
schoonheid te toonen ; want zij was
schoon van aangezicht.

12. Doch de koningin Vasthi weigerde
te komen op het woord des konings,
hetwelk door den dienst der kamerlin-
gen [haar aangezegd was]. Toen werd
de koning zeer verbolgen, en zijne grim-
migheid ontstak in hem.

13. Toen zeide de koning totdewy-
zen, die de tijden verstonden (want
alzoo moest des konings zaak geschie-

den, in de tegenwoordigheid van alle

degenen, die de wet en het recht wis-
ten

;

14. De naaste nu bij hem waren
Carséna, Séthar, Admatha, Tharsis, Mé-
res, Marséna, Memüchan, zeven vorsten
der Perzen en der Meden, die het aan-
gezicht des konings zagen, die vooraan
zaten in het koninkryk).
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15. Wat men naar de wet met de
koningin Vasthi doen zoude, omdat zij

niet gedaan had het woord van den
koning Ahasvéros, door den dienst der

kamerlingen.
16, Toen zeide Memüchan voor het

aangezicht des konings en der vorsten :

De koningin Vasthi heeft niet alleen

tegen den koning misdaan, maar [ook]

tegen alle de vorsten, en tegen allede
volkeren, die in alle de landschappen
van den koning Ahasvéros zijn,

17. Want deze daad der koningin zal

uitkomen tot alle vrouwen, zoodat zij

hare mannen verachten zullen in hare
oogen, als men zeggen zal : De koning
Ahasvéros zeide, dat men de koningin
Vasthi voor zijn aangezicht brengen
zoude ; maar zij kwam niet.

18, Te dezen zelven dage zullen de
vorstinnen van Perzië en Medië ook
[alzoo] zeggen tot alle de vorsten des
konings, als zij deze daad der koningin
zullen hooren ; en er zal verachtens en
toorns genoeg wezen,

19, Indien het den koning goeddunkt,
dat een koninklijk gebod van hem uit-

ga, hetwelk geschreven worde in de
wetten der Perzen en Meden, en dat
men het niet overtrede : dat Vasthi
niet inga voor het aangezicht vanden
konig Ahasvéros, en de koning geve
haar koningschap aan hare naaste, die

beter is dan zij.

20. Als het bevel des konings, het-

welk hij doen zal in zijn gansche ko-

ninkrijk (want het is groot), gehoord
zal worden, zoo zullen alle vrouwen
aan hare mannen eere geven, van de

grootste tot de kleinste toe,

21, Dit woord nu was goed in de
oogen des konings en der vorsten ; en
de koning deed naar het woord van
Memüchan,

22. En hij zond brieven aan alle de
landschappen des konings, aan een iege-

lijk landschap naar zijn schrift, en aan
elk volk naar zijne sprake : dat elk

man overheere in zijn huis wezen zoude,
en spreken naar de sprake zijns volks.

HET II KAPITTEL.

Na deze geschiedenissen, toen de grim-
migheid van den koning Ahasvéros ge-

stild was, gedacht hij aan Vasthi, en

wat zij gedaan had, en wat over haar
besloten was,

2. Toen zeiden de jongelingen des
konings, die hem dienden : Men zoeke
voor den koning jonge dochters, maag-
den, schoon van aangezicht,

3. En de koning bestelle toezieners
in alle landschappen zijn koninkrijks,
dat zij vergaderen alle jonge dochters,
maagden, schoon van aangezicht, tot
den burcht Susan, tot het huis der
vrouwen, onder de hand van Hége, des
konings kamerling, bewaarder der vrou-
wen; en men geve haar hare versier-

selen,

4. En de jonge dochter, die in des
konings oog schoon wezen zal, worde
koninginne in stede van Vasthi, Deze
zaak nu was goed in de oogen des ko-
nings, en hij deed alzoo,

5. Er was een Joodsch man op den
burcht Susan, wiens naam was Mórde-
chai, een zoon van Ja'ir, den zoon van
Simeï, den zoon van Kis, een man
van Jémini;

6. Die weggevoerd was van Jeruza-
lem «met de weggevoerden, die weg-
gevoerd waren met Jechónja, den ko-
ning van Juda, denwelken Nebucadné-
zar, de koning van Babel, had wegge-
voerd, a 2 Kon. 24 : 14,

7. En hij was het, die opvoedde Ila-

dassa (deze is Esther, de dochter zijns

ooms), want zij had geen vader noch
moeder ; en zij was eene jonge doch-
ter, schoon van gedaante, en schoon van
aangezicht ; en als haar vader en hare
moeder stierven, had haar Mórdechai
zich tot eene dochter aangenomen.

8. Het geschiedde nu, toen het woord
des konings en zijne wet ruchtbaar was,
en toen vele jonge dochters samen ver-

gaderd werden op den burcht Susan,
onder de hand van Hégai, werd Esther
ook genomen in des konings huis, onder
de hand van Hégai, den bewaarder der
vrouwen,

9. En die jonge dochter was schoon
in zijne oogen, en zij verkreeg gunst
voor zijn aangezicht; daarom haastte
hij met hare versierselen en met hare
deelen haar te geven, en zeven aanzien-
lijke jonge dochters haar te geven uit het
huis des konings ; en hij verplaatste
haar en hare jonge dochters naar het
beste van het huis der vrouwen.
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10. Esther iiad haar volk en hare
maagschap niet te kennen gegeven;
want Mórdechai had haar geboden, dat
zij het niet zoude te kennen geven.

11. Mórdechai nu wandelde alle da-

gen voor het voorhof van het huis der
vrouwen, om te vernemen naar den
welstand van Esther, en wat met haar
geschieden zoude.

12. Als nu de beurt van elke jonge
dochter naakte, om tot den koning
Ahasvéros te komen, nadat haar twaalf
maanden lang naar de wet der vrou-

wen geschied was; want alzoo werden
vervuld de dagen harer versieringen,

zes maanden met mirre-olie, en zes

maanden met specerijen en met [andere]

versierselen der vrouwen;
13. Daarmede kwam dan de jonge

dochter tot den koning; al wat zij

zeide, werd haar gegeven, dat zij daar-

mede ging uit het huis der vrouwen
tot het huis des konings;

14. Des avonds ging zij daarin, en des
morgens ging zij weder naar het tweede
huis der vrouwen, onder de hand van
Saii'sgaz, den kamerling des konings,
bewaarder der bijwijven ; zij kwam niet

weder tot den koning, ten ware de ko-

ning lust tot haar had, en zij bij name
geroepen wierd.

15. Als de beurt van Esther, de doch-
ter van Abichaïl, den oom van Mórde-
chai (die hij zich ter dochter genomen
had), naakte, dat zi.i lot den koning
komen zoude, begeerde zij niet met al,

dan wat Hégai, des konings kamerling,
de bewaarder der vrouwen, zeide; en
Esther verkreeg genade in de oogen
van allen, die haar zagen.

16. Alzoo werd Esther genomen tot

den koning Ahasvéros, tot zijn konink-
lijk huis, in de tiende maand, welke
is de maand Tébeth, in het zevende
jaar zijns rijks.

17. En de koning beminde Esther
boven alle vrouwen, en zij verkreeg
genade en gunste voor zijn aangezicht,
boven alle maagden; en hij zette de
koninklijke kroon op haar hoofd, en hij

maakte haar koningin in de plaats
van Vasthi.

18. Toen maakte de koning eenen
groeten maaltijd' allen zijnen vorsten
en ztjnen knechten, den maaltijd van
Esther; en hij gaf den landschappen

rust, en hij gaf geschenken naar des
konings vermogen.

19. Toen ten anderen male maagden
vergaderd werden, zoo zat Mórdechai
in de poort des konings.

20. Esther [nu] had hare maag-
schap en haar volk niet te kennen ge-

geven, gelijk als Mórdechai haar gebo-
den had; want Esther deed het bevel
van Mórdechai, gelijk als toen zij bij

hem opgevoed werd.
21. In die dagen, als Mórdechai in de

poort des konings zat, werden Bigthan
en Théres, twee kamerlingen des ko-
nings, van de dorpelwachters, zeer
toornig, en zij zochten de hand te slaan
aan den koning Ahasvéros.

22. En deze zaak werd Mórdechai
bekend gemaakt, en hij gaf ze aan de
koningin Esther te kennen; en Esther
zeide het den koning in Mórdechai's
naam.

23. Als men de zaak onderzocht, is

het alzoo bevonden, en zij beiden wer-
den aan eene galg gehangen; en het
werd in de kronieken geschreven voor
het aangezicht des konings.

HET III KAPITTEL.

N:a aeze geschiedenissen maakte de
koning Ahasvéros Haman groot, den
zoon van Hammedatha, den A'gagiet,

en hij verhoogde hem, en hij zette zij-

nen stoel boven alle de vorsten, die

bij hem waren.
2. En alle de knechten des konings,

die in de poort des konings waren,
neigden en bogen zich neder voor Ha-
man; want de koning had alzoo van
hem bevolen, maar Mórdechai neigde
zich niet, en boog zich niet neder.

3. Toen zeiden de knechten des ko-

nings, die in de poort des konings wa-
ren, tot Mórdechai: Waarom overtreedt

gij des konings gebod?
4. Het geschiedde nu, toen zij [dif]

van dag tot dag tot hem zeiden, en hij

naar hen niet hoorde, zoo gaven zij

het Haman te kennen, opdat zij zagen,

of de woorden van Mórdechai bestaan
zouden, want hij had hun te kennen
gegeven, dat hij een Jood was.

5. Toen Haman zag, dat Mórdechai
zich niet neigde, noch zich voor hem



570 ESTHER III, IV.

nederboog, zoo werd Haman vervuld

met grimmigheid.
6. Doch hij verachtte het in zijne

oogen, dat hij aan Mórdechai alleen de

hand zoude slaan (want men had hem
het volk van Mórdechai aangewezen),
maar Haman zocht alle de Joden, die

in het gansche koninkrijk van Ahas-
véros waren, [namelijk] het volk van
Mórdechai, te verdelgen.

7. In de eerste maand (deze is de
maand Nisan), in het twaalfde jaar van
den koning Ahasvéros, wierp men het

Pur, dat is, het lot, voor Hamans aan-

gezicht, van dag tot dag, en van maand
[tot maand], tot de twaalfde maand toe,

dezo is de maand A'dar.

8. Want Haman had tot den koning
Ahasvéros gezegd : Er is een volk, ver-

strooid en verdeeld onder de volkeren
in alle de landschappen uws konink-
rijks; en hunne wetten zijn verschei-

den van aller volkeren [wetten]. Ook
doen zij des konings wetten niet. Daar-

om is het den koning niet oorbaarlijk

hen te laten blijven.

9. Indien het den koning goeddunkt,
laat er geschreven worden, dat men ze

verdoe; zoo zal ik tien -duizend talen-

ten zilvers opwegen in de handen der-

genen, die het werk doen, om in des

konings schatten te brengen.

10. Toen trok de koning zijnen ring

van zijne hand, en hij gaf hem aan
Haman, den zoon van Hammedatha,
den A'gagiet, der Joden tegenpartij der.

11. En de koning zeide tot Haman:
Dat zilver zij u geschonken, ook dat

volk, om daarmede te doen, naar dat

het goed is in uwe oogen.

12. Toen werden de schrijvers des

konings geroepen, in de eerste maand,
op den dertienden dag daarvan, en er

werd geschreven, naar alles wat Haman
beval, aan de stadhouders des konings,

en aan de landvoogden, die over elk

landschap waren, en aan de vorsten van
elk volk; elk landschap naar zijn schrift,

en elk volk naar zijne sprake. Er werd
geschreven in den naam des konings
Ahasvéros, en het werd met des ko-

nings ring verzegeld.

13. De brieven nu werden gezonden
door de hand der loopers tot alle de
landschappen des konings, dat men
zoude verdelgen, dooden en verdoen

alle de Joden, van den jonge tot den
oude toe, de kleine kinderen en de
vrouwen, op éénen dag, op den dertien-
den der twaalfde maand (deze is de
maand A'dar), en dat men hunnen buit
zoude rooven.

14. De inhoud van het schrift was,
dat er eene wet zoude gegeven worden
in alle landschappen, openbaar aan alle

volken, dat zij tegen denzelfden dag
zouden gereed zijn.

15. De loopers gingen uit, voortge-
drongen zijnde door het woord des ko-
nings, en de wet werd uitgegeven in

den burcht Siisan. En de koning en
Haman zaten en dronken ; doch de stad
Susan was verward.

HET IV KAPITTEL.

Als Mórdechai wist al wat er geschied
was, zoo verscheurde Mórdechai zijne

kleederen, en hij trok eenen zak aan
met asch; en hij ging uit door het mid-
den der stad, en hij riep [met] een groot
en bitter geroep.

2. En hij kwam tot voor de poort
des konings; want niemand mocht in

des konings poort inkomen, bekleed
met eenen zak.

3. En in alle en een ieder landschap
[en] plaats, waar het woord des konings
en zijne wet aankwam, was een groote
rouwe onder de Joden, met vasten, en
geween, en misbaar; velen lagen in

zakken en asch.

4. Toen kwamen Esthers jonge doch-
ters en hare kamerlingen, en zij gaven
het haar te kennen; en het deed der
koningin zeer wee; en zij zond kleede-

ren om Mórdechai aan te doen, en zij-

nen zak van hem af te doen ; maar hij

nam ze niet aan.

5. Toen riep Esther Hathach, [eenen]

van de kamerlingen des konings, wel- '•

ken hij voor haar gesteld had, en zij
;

gaf hem bevel aan Mórdechai. om te

weten wat dit, en waarom dit ware.
^

6. Als Hathach uitging tot Móidechai, ^

op de straat der stad, die voor de poort
,^

des konings was, '<

7. Zoo gaf Mórdechai hem te kennen
al wat hem wedervaren was, en de ver- ^

klaring van het zilver, hetwelk Haman ;

gezegd had te zullen wegen in de schat-
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ten des konings, voor de Joden, om ze

om te brengen.
8. En hij gaf hem het afschrift der

geschrevene wet, die te Susan gegeven
was, om hen te verdelgen, dat hij het

Esther liet zien, en haar te kennen
gaf, en haar gebood, dat zij tot den
koning ging, om hem te smeeken, en
van hem [desivege] verzoek te doen voor
haar volk,

9. Hathach nu kwam, en gaf Esther
de woorden van Mórdechai te kennen.

10. Toen zeide Esther tot Hathach,
en gaf hem bevel aan Mórdechai:

11. Alle knechten des konings, en

het volk der landschappen des konings,

weten wel, dat al wie tot den koning
ingaat in het binnenste voorhof, die niet

geroepen is, hij zij man of vrouw, zijn

eenig vonnis zij, dat men [hem] doode,

tenzij dat dekoning den gouden schepter

hem toereike, opdat hij levend blijve;

ik nu ben deze dertig dagen niet ge-

roepen om tot den koning in te komen.
12. En zij gaven de woorden van

Esther aan Mórdechai te kennen.
13. Zoo zeide Mórdechai, dat men

Esther wederom zeggen zoude: Beeld

u niet in in uwe ziele, dat gij zult ontko-

men in het huis des konings, meer dan
alle de [andere] Joden.

14. Want indien gij eenigszins zwij-

gen zult te dezen tijde, zoo zal den Jo-

den verkwikking en verlossing uit eene
andere plaats ontstaan, maar gij en uws
vaders huis zult omkomen. En wie weet,

of gij [niet] om zulken tijd als deze is,

tot dit koningschap geraakt zijt?

15. Toen zeide Esther, dat men Mór-
dechai weder aanzeggen zoude:

16. Ga, vergader alle de Joden, die

te Susan gevonden worden, en vast

voor mij, en eet of drinkt niet, in drie

dagen, des nachts noch des daags. Ik

en mijne jonge dochters zullen ook
alzoo vasten; en alzoo zal ik tot den
koning ingaan, hetwelk niet naar de
wet is. Wanneer ik dan omkom, zoo

kom ik om.
17. Toen ging Mórdechai henen, en

hij deed naar alles wat Esther aan hem
geboden had.

HET V KAPITTEL.

Het geschiedde nu aan den derden

dag, dat Esther een koninklijk kleed
aantrok, en stond in het binnenste voor-

hof van des konings huis, tegenover
het huis des konings ; de koning nu zat
op zijnen koninklijken troon, in het
koninklijke huis, tegenover de deur van
het huis.

2. En het geschiedde, toen de koning
de koningin Esther zag, staande in het
voorhof, verkreeg zij genade in zijne

oogen, zoodat de koning den gouden
schepter, die in zijne hand was, Esther
toereikte ; en Esther naderde, en roerde
de spitse des schepters aan.

3. Toen zeide de koning tot haar:
Wat is u, koningin Esther, of wat is

uw verzoek? Het zal u gegeven wor-
den, ook tot de helft des koninkrijks.

4. Esther nu zeide: Indien het den
koning goeddunkt, zoo kome de koning
met Haman heden tot den maaltijd,

dien ik hem bereid heb.

5. Toen zeide dekoning: Doet Haman
spoeden, dat hij het bevel van Esther
doe. Als nu de koning met Haman tot

den maaltijd, dien Esther bereid had,
gekomen was,

6. Zoo zeide de koning tot Esther op
den maaltijd des wijns: Wat is uwe
bede? en het zal u gegeven worden; en
wat is uw verzoek ? het zal geschieden,
ook tot de helft des koninkrijks.

7. Toen antwoorde Esther en zeide:

Mijne bede en verzoek is:

8. Indien ik genade gevonden heb in

de oogen des konings, en indien het

den koning goeddunkt, mij te geven
mijne bede, en mijn verzoek te doen,

zoo kome de koning met Haman tot

den maaltijd, dien ik hem bereiden zal;

zoo zal ik morgen doen naar het bevel

des konings.

9. Toen ging Haman ten zelven dage
uit, vroolijk en goedsmoeds; maar toen

Haman Mórdechai zag in de poort des

konings, en dat hij niet opstond, noch
zich voor hem bewoog, zoo werd Ha-
man vervuld met grimmigheid op Mór-

dechai.

10. Doch Haman bedwong zich, en

hij kwam tot zijn huis; en hij zond

henen, en liet zijne vrienden komen,
en Zéres, zijne huisvrouwe.

11. En Haman vertelde hun de heer-

lijkheid zijns rijkdoras, en de veelheid

zijner zonen, en alles, waarin dé ko-
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ning'hem groot gemaakt had, en waarin

hij hem verheven had boven de vorsten

en Icnechten des konings.

12. Voorts zeide Haman: Ook heeft

de koningin Esther niemand met den

koning doen komen tot den maaltijd,

dien zij bereid heeft, dan mij; en ik

ben ook tegen morgen van haar met
den koning genoodigd.

13. Doch dit alles baat "mij niet, zoo

langen tijd als ik den Jood Mórdechai
zie zitten in de poort des konings.

14. Toen zeide zijne huisvrouwe Zé-

res tot hem, mitsgaders alle zijne vrien-

den : Men make eene galg, vijftig ellen

hoog, en zeg morgen aan den koning,

dat men Mórdechai daaraan hange. Ga
dan vroolijk met den koning tot dien

maaltijd. Deze raad nu docht Haman
goed, en hij deed de galg maken.

HET VI KAPITTEL.

In denzelven nacht was de slaap van
den koning geweken; en hij zeide, dat

men het Boek der Gedachtenissen, de

kronieken, brengen zoude; en zij wer-

den in de tegenwoordigheid des konings
gelezen.

2. En men vond geschreven, dat Mór-

dechai had te kennen gegeven van Big-

thana en Théres, twee kamerlingen des

konings, uit de dorpelwachters, die de

hand zochten te leggen aan den koning
Ahasvéros.

3. Toen zeide de koning: Wat eere

en verhooging is Mórdechai hierover

gedaah ? En de jongelingen des konings,

zijne dienaars, zeiden : Aan hem is niets

gedaan.
4. Toen zeide de koning: Wie is in

het voorhof? (Haman nu was gekomen
in het buitenvoorhof van het huis des

konings, om den koning te zeggen, dat

men Mórdechai zoude hangen aan de

galg, die hij hem had doen bereiden).

5. En des konings jongehngen zeiden

tot hem: Zie, Haman staat in het

voorhof. Toen zeide de koning: Dat hij

inkome.
6. Als Haman ingekomen was, zoo

zeide de koning lot hem: Wat zal men
met dien man doen, tot wiens eere de

koning een welbehagen heeft? Toen
zeide Haman in zijn hart: Tot wien
heeft de koning een welbehagen, om

[hem] eere te doen, meer dan tot mij?
7. Daarom zeide Haraan tot den ko-

ning: Den man, tot wiens eere de ko-

ning een welbehagen heeft,

8. Zal men het koninkly ke kleed bren-
gen, dat de koning pleegt aan te trek-

ken, en het paard, waar de koning op
pleegt te rijden; en dat de koninklijke
kroon op zijn hoofd gezet worde.

9. En men zal dat kleed en dat paard
geven in de hand van eenen uit de
vorsten des konings, van de grootste

heeren, en men zal het dien man aan-
trekken, tot wiens eere de koning een
welbehagen heeft; en men zal hem op
dat paard doen rijden door de straten

der stad, en men zal voor hem roepen:
Alzoo zal men dien man doen, tot

wiens eere de koning een welbehagen
heeft.

10. Toen zeide de koning tot Haman:
Haast u, neem dat kleed en dat paard,
gelijk als gij gesproken hebt, en doe
alzoo aan Mórdechai, den Jood, die aan
de poort des konings zit; en laat niet

een woord vallen van alles, wat -gij ge-

sproken hebt.

11. En Haman nam dat kleed en dat

paard, en trok het kleed Mórdechai aan,

en deed hem rijden door de straten der

stad, en hij riep voor hem: Alzoo zal

men dien man doen, tot wiens eere de
koning een welbehagen heeft.

12. Daarna keerde Mórdechai weder-
om tot de poort des konings; maar
Haman werd voortgedreven naar zijn

huis, treurig en met bedekten hoofde.

13. En Haman vertelde aan zijne

huisvrouwe Zéres en aan alle zijne vrien-

den al wat hem wedervaren was. Toen
zeiden hem zijne wijzen, en Zéres, zijne

huisvrouwe: Indien Mórdechai, voor
wiens aangezicht gij hebt begonnen te

vallen, van het zaad der Joden is, zoo

zult gij tegen hem niet vermogen, maar
gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht

vallen.

14. Toen zij nog met hem spraken,

zoo kwamen des konings kamerlingen
nabij, en zij haastten zich Haman tot

den maaltijd te brengen, dien Esther

bereid had.

HET VII KAPITTEL.

Toen de koning met Haman gekomen
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was, om te drinken met de koningin
Esther,

2. Zoo zeide de koning tot Esther,
ook ten tweeden dage op den maaltijd
des wijns: Wat is uwe bede, koningin
Esther? en zij zal u gegeven worden;
en wat is uw verzoek? het zal ge-

schieden, ook tot de helft des konink-
rijks.

3. Toen antwoordde de koningin Es-

ther, en zeide : Indien ik, o koning, ge-

nade in uwe oogen gevonden heb, en
indien het den koning goeddunkt, men
geve mij mijn leven, om mijner bede
wille, en mijn volk, om mijns verzoeks
wille.

4. Want wij zijn verkocht, ik en mijn
volk, dat men [ons] verdelge, doode en
ombrenge. Indien wij nog tot knechten
en tot dienstmaagden waren verkocht
geweest, ik zoude gezwegen hebben,
ofschoon de onderdrukker de schade
des konings geenszins zoude kunnen
vergoeden.

5. Toen sprak de koning Ahasvéros,
en zeide tot de koningin Esther: Wie
is die, en waar is diezelve, die zijn hart
vervuld heeft, om alzoo te doen?

6. En Esther zeide: De man, de on-

derdrukker en vijand, is deze booze
Haman. Toen verschrikte Haman voor
het aangezicht des konings en der ko-
ningin.

7. En de koning stond op in zijne

grimmigheid van den maaltijd des wijns,

[en ging] naar den hof van het paleis.

En Haman bleef staan, om van de ko-

ningin Esther, aangaande zijn leven,

verzoek te doen, want hij zag, dat het
kwaad van den koning over hem ten
volle besloten was.

8. Toen de koning wederkwam uit

den hof van het paleis in het huis van
den maaltijd des wijns, zoo was Haman
gevallen op het bed, waar Esther op
was. Toen zeide de koning: Zoude hij

ook wel de koningin verkrachten bij

mij in het huis? Het woord ging uit

des konings mond, en zij bedekten Ha-
mans aangezicht.

9. En «Charbóna, een van de kamer-
lingen, voor het aanschijns des konings
[staande], zeide: Ook zie, de galg, welke
Haman gemaakt heeft voor Mórdechai,
die goed voor den koning gesproken
heeft, staat bij Hamans huis, vijftig

ellen hoog. Toen zeide de koning:
Hangt hem ~ daaraan. a Esth. i: lo.

10. Alzoo hingen zij Haman aan de
galg, die hij voor Mórdechai had doen
bereiden; en de grimmigheid des ko-

nings werd gestild.

HET VIII KAPITTEL.

1 e dienzelven dage gaf de koning Ahas-
véros aan de koningin Esther het huis
van Haman, den vijand der Joden ; en
Mórdechai kwam voor het aangezicht
des konings, want Esther had te ken-
nen gegeven, wat hij van haar was.

2. En de koning toog zijnen ring af,

dien hij van Haman genomen had, en
gaf hem aan Mórdechai; en Esther
stelde Mórdechai over het huis van
Htïman.

3. En Esther sprak verder voor het

aangezicht des konings, en zij viel voor
zijne voeten, en zij weende, en zij smeek-
te hem, dat hij de boosheid van Ha-
man, den A'gagiet, en zijne gedachte,
die hij tegen de Joden gedacht had,
zoude wegnemen.

4. De koning nu reikte den gouden
schepter Esther toe. Toen rees Esther
op, en zij stond voor het aangezicht
des konings.

5. En zij zeide: Indien het den ko-

ning goeddunkt, en indien ik genade
voor zijn aangezicht gevonden heb, en
deze zake voor den koning recht is, en
ik in zijne oogen aangenaam ben : dat

er geschreven worde, dat de brieven

en de gedachte van Haman, den zoon
van Hammediitha, den A'gagiet, weder-
roepen worden, welke hij geschreven
heeft, om de Joden om te brengen, die

in alle de landschappen des konings
zijn.

6. Want hoe zal ik vermogen, dat ik

aanzie het kwaad, dat mijn volk tref-

fen zal? En hoe zal ik vermogen, dat

ik aanzie het verderf van mijn ge-

slacht?
7. Toen zeide de koning Ahasvéros

tot de koningin Esther en tot Mórde-

chai, den Jood : Ziet, het huis van Ha-
man heb ik Esther gegeven, en hem
heeft men aan de galg gehangen, om-
dat hij zijne hand aan de Joden ge-

slagen had.

8. Schrijft dan gijlieden, voor de Jo-
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den, zooals het goed is in uwe oogen,

in des konings naam, en verzegelt het
' met des konings ring; want het schrift,

dat in des konings naam geschreven

en met des konings ring verzegeld is,

is niet te wederroepen.

9. Toon werden des konings schrij-

vers geroepen, ten zelven tijde, in de

derde maand (zij is de maand Sivan),

op den drie en twintigsten daarvan,

en er werd geschreven naar alles, wat
Mórdechai gebood, aan de Joden, en
aan de stadhouders, en landvoogden,

en oversten der landschappen, die van
Indië af tot aan Moorenland [strekken],

honderd en zeven en twintig landschap-

pen, een ieder landschap naar zijn

schrift, en ieder volk naar zijne spra-

ke; ook aan de Joden naar hun schrift

en naar hunne sprake.

10. En men schreef in den naam van
den koning Ahasvéros, en men verze-

gelde het met des konings ring, en men
zond de brieven door de hand derloo-

pers te paard, rijdende op snelle ke-

melen, op muilen, van merriön ge-

teeld :

11. Dat de koning den Joden toeliet,

die in elke stad waren, zich te verga-

deren, en voor hun leven te staan, om
te verdelgen, om te dooden en om om
te brengen alle macht des volks en des

landschaps, die hen benauwen zoude,

de kleine kinderen en de vrouwen, en

hunnen buit te rooven;

12. Op éénen dag in alle de land-

schappen van den koning Ahasvéros,

op den dertienden der twaalfde maand,
deze is de maand A'dar.

13. De inhoud van dit schrift was,

dat eene wet zoude gegeven worden in

alle landschappen, openbaar aan alle

volken; en dat de Joden gereed zou-

den zijn tegen dien dag, om zich te

wreken aan hunne vijanden.

14. De loopers, die op snelle kemelen
reden [en] op muilen, togen snellijk uit,

aangedreven zijnde door het woord des

konings. Deze. wet nu werd gegeven op

den burcht Susan.

15. En Mórdechai ging uit van voor
het aangezicht des konings in een he-

melsblauw en wit koninklijk kleed, en
met eene groote gouden kroon, en met
een opperkleed van fijn linnen en pur-

per; en de stad Susan jiüchte en was
vroo lijk.

16. 'Bij de Joden was licht, en blijd-

schap, en vreugde, en eere.

17. Ook in alle en een ieder land-

schap, en in alle en eene iedere stad,

ter plaatse, waar des konings woord
en zijne wet' aankwam, daar was bij

de Joden blijdschap en vreugde, maal-

tijden en vroolijke dagen ; en velen uit

de volkeren des lands werden Joden,

want de vreeze der Joden was op hen
gevallen.

HET IX KAPITTEL.

in de tv/aalfde maand nu (deze is de

A'dar), op den dertienden dag daarvan,

toen des konings woord en zijne wet
nabij gekomen was, dat men het doen
zoude, ten dage, als de vijanden der

Joden hoopten over hen te heerschen,

zoo is het omgekeerd, want de Joden
heerschten zelven over hunne haters.

2. [ Wcmt] de Joden vergaderden zich

in hunne steden, in alle de landschappen
van den koning Ahasvéros, om de hand
te slaan aan degenen, die. hun verderf

zochten ; en niemand bestond voor hen,

want hunlieder schrik was op alle die

volkeren gevallen.

3. En alle de oversten der landschap-

pen, en de stadhouders, en landvoog-

den, en die het werk des konings de-

den, verhieven de Joden; want de

vreeze van Mórdechai was op hen ge-

vallen.

4. Want Mórdechai was groot in het

huis des konings, en zijn gerucht ging

uit door alle landschappen; want die

man, Mórdechai, werd doorgaans groo-

ter.

5. De Joden nu sloegen op alle hunne
vijanden, met den slagdeszwaards, en

der dooding, en der verderving; en zij

deden met hunne haters naar hun wel-

behagen.
6. En in den burcht Susan hebben

de Joden gedood en omgebracht vyf

honderd mannen;
7. En Parsandatha, en Dalphon, en

Aspatha,
8. En Poratha, en Adalja, en Arida-

tha,

9. En Parmastha, en Arisai, en Aridai,

en Vaizatha,
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10. De tien zonen van Haman, den
zoon van Hammedittha, den vijand der
Joden, doodden zij; maar zij sloegen
hunne lianden niet aan den roof.

11. Ten zelven dage kwam voor den
koning het getal der gedooden op den
burcht Susan.

12. En de koning zeide ^tot de ko-

ningin Esther : Te Susan op den burcht
hebben de Joden gedood en omgebracht
vijf honderd mannen en de tien zonen
van Haman, wat hebben zij al in de

andere landschappon des konings ge-

daan? Wat is nu uwe bede? en het

zal u gegeven worden; of wat is ver-

der uw verzoek? het zal geschieden.

13. Toen zeide Esther: Dunkt het

den koning goed, men late ook mor-
gen den Joden, die te Susan zijn, toe,

te doen naar het gebod van heden; en
men hange de tien zonen van Haman
aan de galg. •

14. Toen zeide de koning, dat men
alzoo doen zoude; en er werd een ge-

bod gegeven te Susan, en men hing de

tien zonen van Haman op.

15. En de Joden, die te Susan waren,
vergaderden ook op den veertienden

dag der maand A'dar, en zij doodden te

Susan drie honderd mannen; maar zij

sloegen hunne hand niet aan den roof.

16. De overige Joden nu, die in de

landschappen des konings waren, ver-

gaderden, opdat zij stonden voor hun
leven, en rust hadden van hunne vij-

anden, en zij -doodden onder hunne
haters vijf en zeventig duizend; maar
zij sloegen hunne hand niet aan den
roof.

17. [Bit geschiedde] op den dertienden

dag der maand A'dar; en op den veer;-

tienden daarvan rustten zij, en zij maak-
ten dien eenen dag der maaltijden en
•der vreugde.

18. En de Joden, die te Susan waren,
vergaderden op den dertienden daar-

van en op den veertienden daarvan;
en zij rustten op den vijftienden daar-

van, en zij maakten dien eenen dag
der maaltijden en der vreugde.

19. Daarom maakten de Joden van
de dorpen, die in de dorpsteden woon-
den, den veertienden dag der maand
A'dar tot vreugde en maaltijden, en
•eenen vroolijken dag, en der zending
van deelen aan malkanderen.

20. En Mórdechai beschreef deze ge-

schiedenissen; en hij zond brieven aan
alle de Joden, die in alle de landschap-
pen van den koning Ahasvéros waren,
dien, die nabij, en dien, die verre wa-
ren, •

21. Om over hen te bevestigen, dat
zij zouden onderhouden den veertien-

den dag der maand A'dar, en den vijf-

tienden dag daarvan, in alle en een
ieder iaar;

22. Naar de dagen, in dewelke de
Joden tot rust gekomen waren van
hunne vijanden, en de maand, die hun
veranderd was van droefenisse in blijd-

schap, en van rouwe in eenen vroolijken

dag ; dat zij deze [dage^i] maken zouden
[tot] dagen der maaltijden, en der vreug-
de, en der zending van deelen aan
malkanderen, en der gaven aan de ar-

men.
23. En de Joden namen aan te doen,

wat zij begonnen hadden, en wat Mór-
dechai aan hen geschreven had;

24. Omdat Haman, de zoon van Ham-
medatha, de A'gagiet, aller Joden vij-

and, tegen de Joden gedacht had ben
om te brengen; en dat hij het Pur, dat

is, het lot had geworpen, om hen te

verslaan en om hen om te brengen;
25. Maar als zij voor den koning ge-

komen was, heeft hij «door brieven

bevolen, dat zijne booze gedachte, die

hij gedacht had over de Joden, op zijn

hoofd zoude wederkeeren; en men heeft

hem en zijne zonen aan de galg ge-

hangen, a Esh 8: 8.

26. Daarom noemt men die dagen
Purim, van den naam van dat Pur.

Hierom, vanwege alle de woorden van
dien brief, en hetgene zijzelven daarvan
gezien hadden, en wat tot hen overge-

komen was,
27. Bevestigden de -Joden, en namen

op zich en op hun zaad, en op allen,

die zich tot hen vervoegen zouden, dat

men het niet overtrade, dat zij deze

twee dagen zouden houden, naar het

voorschrift desaangaande, en naar hun-

nen bestemden tijd, in alle en een ieder

jaar;

28. Dat deze dagen gedacht zouden

worden en onderhouden, in alle en elk

geslacht, elk huisgezin, elk landschap

en elke stad; en dat deze dagen van
Piirim niet zouden overtreden worden
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onder de Joden, en dat de gedachte-

nisse daarvan geen einde nemen zoude
bij hun zaad.

29. Daarna schreef de koningin Es-

ther, de dochter van Abïchaïl, en Mór-
dechai, de Jood, met alle macht, om
dezen brief van Purim ten tweeden
male te bevestigen.

30. En hij zond de brieven aan alle de
Joden, in de honderd en zeven en twin-

tig landschappen van het koninkrijk

van Ahasvéros, met woorden van vrede

en trouw;
31. Dat zij deze dagen van Purim

bevestigen zouden op hunne bestemde
tijden, gelijk als Mórdechai, de Jood,

over hen bevestigd had, en Esther, de

koningin, en gelijk als zij het bevestigd

hadden voor zichzelven en voor hun
zaad ; de zaken van het vasten en hun-

lieder geroep.

32. En het bevel van Esther be-

vestigde de geschiedenissen van deze

Purim; en het werd in een boek ge-

schreven.

HET X KAPITTEL

Daarna leide de konmg Ahasvérós
schatting op het land, en de eilanden
der zee.

2. Alle de werken nu zijner macht
en zijns geweids, en de verklaring der
grootheid van Mórdechai, denwelken
de koning groot gemaakt heeft, zijn

die niet geschreven in het Boek der
Kronieken der koningen van Medië en
PerziO ?

3. Want de Jood Mórdechai was de
tweede bij den koning Ahasvérós, en
groot bij de Joden, en aangenaam bij

de menigte zijner broederen, zoekende
het beste voor zijn volk, en sprekende
voor den welstand van zijn gansche
zaad.

HET BOEK

VAN

J O B.

HET I KAPITTEL.

Er was een man in het land Uz, zijn

naam was Job ; en deze man was «op-

recht, en vroom, en Godvreezende, en

wijkende van het kwaad, a Job. 2: 3.

2. En hem werden zeven zonen en

drie dochteren geboren.

ö. Daartoe was zijn vee zeven dui-

zend schapen, en drie duizend keme-

len, en vijf honderd juk ossen, en vijf

honderd ezelinnen; ook was zijn dienst-

volk zeer veel ; zoodat deze man grooter

was dan alle die van het Oosten.

4. En zijne zonen gingen en maakten
maaltijden in ieders huis op zijnen dag;

en zij "zonden henen, en noodigden hun-

ne drie zusteren, om met hen te eten

en te drinken.

5. Het geschiedde dan, als de dagen
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der maaltijden omgegaan waren, dat
Job henenzond, en hen heiligde, en des
morgens vroeg opstond, en brandofferen
offerde [naar] hun aller getal ; want Job
zeide: Misschien hebben mijne kinderen
gezondigd en God in hun hart geze-

gend. Alzoo deed Job alle die dagen.
6. Er was nu een dag, als de kmde-

ren Gods kwamen, om zich voor den
HEERE te stellen, dat de satan ook in

het midden van hen kwam.
7. Toen zeide de HEERE tot den sa-

tan : Van waar komt gij ? En de satan
antwoordde den HEERE en zeide : Van
om te trekken op de «aarde, en van die

te doorwandelen. o i Petr. 5: 8.

8. En de HEERE zeide tot den sa-

tan: Hebt gij [ook] acht geslagen op
mijnen knecht Job? Want niemand
is op de aarde gelijk hij, een man op-

recht en vroom, Godvreezende en wij-

kende van het kwaad.
9. Toen antwoordde satan den HEE-

RE en zeide: Is het om niet, dat Job
God vreest?

10. Hebt Gij niet eene omtuining ge-

maakt voor hem, en voor zijn huis, en
voor al wat hij heeft rondom? Het
werk zijner handen hebt Gij gezegend,
en zijn vee is [in menigte] uitgebroken
in den lande.

11. Maar toch strek nu uwe hand
uit, en tast aan alles wat hij heeft;
zoo hij U niet in uw aangezichte zal

zegenen!
12. En de HEERE zeide tot den sa-

tan: Zie, al wat hij heeft zij in uwe
hand; alleen aan hem strek uwe hand
niet uit. En de satan ging uit van het
aangezichte desHEEREN.

13. Er was nu een dag, als zijne

zonen en zijne dochteren aten en wijn
dronken, in het huis van hunnen broe-
der, den eerstgeborene,

14. Dat een bode tot Job kwam, en
zeide: De runderen waren ploegende,
en de ezelinnen weidende aan hunne
zyden.

15. Doch de Sabéërs deden eenen in-

val, en namen ze, en sloegen de jon-
gens met de scherpte des zwaards;en
ik ben maar alleen ontkomen, om het
u aan te zeggen.

16. Als deze nog sprak, zoo kwam
een ander, en zeide: Het vuur Gods
viel uit den hemel, en brandde onder

de schapen en onder de jongens, en
verteerde ze; en ik ben maar alleen
ontkomen, om het u aan te zeggen.

17. Als deze nog sprak, zoo kwam
een ander, en zeide: De Chaldéën stel-

den drie hoopen, en vielen op de ke-
melen aan, en namen ze, en sloegen
dejongens met de scherpte des zwaards;
en ik ben maar alleen ontkomen, om
het u aan te zeggen.

18. Als deze nog sprak, zoo kwam
een ander, en zeide: Uwe zonen en
uwe dochteren aten en dronken wijn,
in het huis van hunnen broeder, den
eerstgeborene;

19. En zie, een groote wind kwam
van over de woestijn, en stiet aan de
vier hoeken van het huis, en het viel

op de jongelingen, dat zij stierven; en
ik ben maar alleen ontkomen, om het
u aan te zeggen.

20. Toen stond Job op, en scheurde
zijnen mantel, en schoor zijn hoofd, en
viel op de aarde, en boog zich neder;

21. En hij zeide: «Naakt ben ik uit
mijner moeders buik gekomen, en naakt
zal ik daarhenen wederkeeren. De HEE-
RE heeft gegeven,, en de HEERE heeft
genomen; de naam des HEEREN zij

geloofd. a Pred. 5: 14. 1 Tim. 6: 7.

22. In dit alles zondigde Job niet, en
schreef Gode mets ongerijmds toe.

HET II KAPITTEL.

W<ederom was er een dag, als de kin-

deren Gods kwamen, om zich voor den
HEERE te stellen, dat de satan ook in

het midden van hen kwam, om zich

voor den HEERE te stellen.

2. Toen zeide de HEERE tot den
satan : Van waar komt gij ? En de sa-

tan antwoordde den HEERE en zeide :

Van om te trekken op de aarde, en van
die te doorwandelen.

3. En de HEERE zeide tot den sa-

tan: Hebt gij [ook] acht geslagen op
mijnen knecht Job? Want niemand is

op de aarde gelijk hij, een man oprecht
en vroom, Godvreezende en wijkende
van het kwaad ; en hij houdt nog vast
aan zijne oprechtigheid, hoewel gij Mij

tegen hem opgehitst hebt, om hem te

verslinden zonder oorzaak. -

4. Toen antwoordde de satan den
HEERE en zeide: Huid voor huid, en

19
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al wat iemand heeft, zal hij geven
voor zijn leven.

5. Doch strek nu uwe hand uit, en
tast zijn gebeente en zijn vleeschaan;
zoo hij U niet in uw aangezichte zal

zegenen !

6. En de HEERE zeide tot den sa-

tan: Zie, hij zij in uwe hand; doch
verselioon zijn leven.

7. Toen ging de satan uit van het
aangezichte des HEEREN, en sloeg Job
met booze zweren, van zijne voetzool
af tot zijnen schedel toe.

8. En hij nam zich eene potscherf,
om zich daarmede te schrabben; en hij

zat neder in het midden der asch.
9. Toen zeide zijne huisvrouwe tot

hem : Houdt gij nog vast aan uwe op-
rechtigheid? Zegen God, en sterf.

10. Maar hij zeide tot haar: Gij spreekt,
als eene der zottinnen spreekt. Ja, zou-
den wij het goede van God ontvangen,
en het kwade niet ontvangen? In dit

alles zondigde Job met zijne lippen niet.

11. Als nu de drie vrienden van Job
gehoord hadden al dit kwaad, dat over
hem gekomen was, kwamen zij, ieder
uit zijne plaats, Éliphaz, de Thémaniet,
en Büdad, de Sühiet, en Zóphar, de
Naamathiet; en zij waren het eens ge-
worden, dat zij kwamen om hem te
beklagen, en om hem te vertroosten.

12. En toen zij hunne oogen van
verre ophieven, kenden zij hem niet,

en hieven hunne stemme op, en ween-
den. Daartoe scheurden zij een ieder
zijnen mantel, en strooiden stof op
hunne hoofden naar den hemel.

13. Alzoo zaten zij met hem op de
aarde, zeven dagen en zeven nachten;
en niemand sprak tot hem een woord

;

want zij zagen dat de smart zeer groot
was.

HET III KAPITTEL.

Daarna opende Job zijnen mond, en
ayervloekte zijnen dag.

a Jer. 15: 10; 20. H.

2. Want Job antwoordde en zeide:
3. De dag verga, waarin ik geboren

ben, en de nacht, [waarin] men zeide :

Een knechtken is ontvangen.
4. Diezelve dag zij duisternisse; dat

God naar hem niet vrage van boven;
en dat geen glans over hemschijne;

5. Dat de duisternisse en des doods
schaduwe hem verontreinigen ; dat wol-

ken over hem wonen; dat hem ver-

schrikken de zwarte dampen des dags.

6. Dienzelven nacht, donkerheid neme
hem in; dat hij zich niet verheuge on-

der de dagen des jaars; dat hij in het
getal der maanden niet kome.

7. Zie, diezelve nacht zij eenzaam; dat
geen vroolijk gezang daarin kome;

8. Dat hem vervloeken de vervloekers
des dags, die bereid zijn hunnen rouw
te verwekken;

9. Dat de sterren van zynen schemer-
tijd verduisterd worden; hij wachte
naar het licht, en het worde niet; en
hy zie niet de oogleden des dageraads;

10. Omdat hij niet toegesloten heeft

de deuren myns buiks, noch verborgen
de moeite van mijne oogen.

11. aWaarom ben ik niet gestorven
van de baarmoeder af? [En] heb den
geest gegeven, als ik uit den buik voort-

kwam ? a Job 10 : 18.

12. Waarom zijn mij de knieën voor-

gekomen? En waartoe de borsten, op-

dat ik zuigen zoude?
13. Want nu zoude ik nederliggen,

en stille zijn; ik zoude slapen; dan
zoude voor mij ruste wezen;

14. Met de koningen en raadsheeren
der aarde, die voor zich woeste plaat-

sen bebouwden;
15. Of met de vorsten, die goud had-

den, die hunne huizen met zilver ver-

vulden;
16. Of, als een verborgene misdracht,

zoude ik niet zijn; als de kjnderkens,

[die] het licht niet gezien hebben.

17. Daar houden de boozen op van
j

beroering; en daar rusten de vermoei- 1

den van kracht;
18. [Daar] zijn de gebondenen te za-

men in ruste; zij hooren de stemme
des drijvers niet;

19. De kleine en de groote is daar;

en de knecht vrij van zijnen heere.

20. Waarom geeft Hy den ellendigen
j

het licht, en het leven den bitterlijk i

bedroefden van gemoed?
21. Die verlangen naar den dood, maar

hy is er niet; en graven daarnaar meer
dan naar verborgene schatten;

22. Die blijde zijn tot opspringens toe,

[en] zich verheugen, als zij het graf

vinden.
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23. Aan den man, wiens weg verbor-

gen is, «en dien God overdekt heeft?
a Job 19 : 8.

24. Want voor mijn brood komt mij-

ne zuchting; en myne brullingen wor-

den uitgestort als water;

25. Want ik vreesde eene vreeze, en
zij is mij aangekomen; en wat ik

schroomde, is mij overkomen;
26. Ik was niet gerust, en was niet

stille, en rustte niet; en de beroering is

gekomen.

HET IV KAPITTEL.

loen antwoordde É'liphaz, de Théma-
niet, en zeide:

2. Zoo wij een woord opnemen tegen

u, zult gij verdrietig zijn? Nochtans
wie zal zich van woorden kunnen ont-

houden?
3. Zie, gij hebt velen onderwezen, en

gij hebt slappe handen gesterkt.

4. Uwe woorden hebben den strui-

kelende opgericht, en de krommende
knieën hebt gij vast gesteld.

5. Maar nu komt het aan u, en gij

zijt -verdrietig; het raakt tot u, en gij

wordt beroerd.

6. Was niet uwe vreeze [Gods] uwe
hope, en de oprechtigheid uwer wegen
uwe verwachting?

7. Gedenk toch : wie is de onschuldi-

ge, die vergaan zij, en waar zijn de op-

rechten verdelgd?
8. [Maar] gelijk als ik gezien heb:

«die ondeugd ploegen, en moeite zaaien,

maaien diezelve. a Job 15:35. Ps. i: 15.

Spr. 22: 8. Jes. 59: 4. Hos. 10: 13. Gal. 6; 7, 8.

9. «Van den adem Gods vergaan zij,

en van het geblaas van zijnen neus
worden zij verdaan. a Jes. ii : 4.

10. De brulling des leeuws, en de
stemme des feilen leeuws, en de tan-

den der jonge leeuwen worden verbro-

ken.
11. De oude leeuw vergaat, omdat

er geen roof is, en de jongen eens oud-

achtigen leeuws worden verstrooid.

12. Voorts is tot mij een woord hei-

melijk gebracht, en mijn oor heeft een
weinigsken daarvan gevat.

13. Onder de gedachten van de ge-

zichten des nachts, als diepe slaap valt

op de menschen,
14. Kwam mij schrik en beving over,

en verschrikte de veelheid mijner been-
deren.

15. Toen ging voorbij mijn aangezicht
een geest; hij deed het haar mijns
vleesches te berge rijzen.

16. Hij stond, doch ik kende zijne
gedaante niet; eene beeltenis was voor
mijne oogen; er was stilte, en ik hoorde
eene stemme, [zeggende] :

17. Zoude een mensch rechtvaardiger
zijn dan God? Zoude een man reiner
zijn dan zijn Maker?

18. Zie, «op zijne knechten zoude Hij
niet vertrouwen; hoewel Hij in zyne
engelen klaarheid gesteld heeft;

a Job 15: 15. 2 Petr. 2: 4.

19. Hoe veel te min [op] degenen,
die leemen huizen bewonen, welker
grondslag in het stof is ? Zij worden
verbrijzeld voor de motten.

20. Van den morgen tot den avond
worden zij vermorzeld ; zonder dat men
er acht op slaat, vergaan zij in eeuwig-
heid.

21. Verreist niet hunne uitnemend-
heid met hen? Zij sterven, maar niet
in wijsheid.

HET V KAPITTEL.

Reoep nu, zal er iemand zijn, die u
antwoorde? en tot wien van de heili-

gen zult gij u keeren?
2. Want den dwaze brengt de toor-

nigheid om, en de ijver doodt den
domme.

3. «Ik heb gezien eenen dwaas wor-
telende; doch terstond vervloekte ik

zijne woning. a Ps. 37: 36.

4. Verre waren zijne sonen van heil;

en zij werden verbrijzeld in de poorte,

en er was geen verlosser;

5. Wiens oogst de hongerige verteer-

de, dien hij ook tot uit de doornen ge-

haald had; de struikroover slokte hun
vermogen in.

6. Want uit het stof komt het ver-

driet niet voort, en de moeite spruit

niet uit de aarde;
7. Maar de mensch wordt tot moeite

geboren; gelijk de spranken der vurige
kolen zich verheffen [tot] vliegen.

8. Doch ik zoude naar God zoeken,
en tot God mijne aanspraak richten;

9. «Die groote dingen doet, die men
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nieü doorzoeken kan; wonderen, die

men niet tellen kan.
a Job 9: 10. Ps. 72: 18. Rom. 11: 33.

10. Die den regen geeft op de aarde,

en water zendt op de straten;

11. aOin de vernederden te stellen

in het hooge ; dat de rouwdragenden
door heil verheven worden.

o 1 Sam. 2: 7. Ps. 113: 7, 8,

12. «Hij maakt te niet de gedachten
der arglistigen; dat hunne handen niet

een ding uitrichten. a Neh. 4: 15.

Ps. 33: 10. Jes. 8: 10.

13. «Hij vangt de wijzen in hunne
arglistigheid ; dat de raad der verdraai-

den zich verloopt. a l Cor. 3: 19.

14. «Des daags ontmoeten zij de duis-

ternisse, en gelijk des nachts tasten zij

in den middag. a Deut. 28: 29.

15. Maar Hij verlost den behoeftige

van het zwaard, van hunnen mond, en
van de hand des sterken.

16. «Zoo is voor den arme verwach-
ting; en de boosheid stopt haren mond
toe. a Ps. 107: 42.

17. «Zie, gelukzalig is de mensch,
denwelken God straft; daarom verwerp
de kastijding des Almachtigen niet.

a Spr. 3: 11, 12.

Hebr. 12: 5. .Tac. 1: 12. Openb. 3: 19.

18. «Want Hij doet smart aan, en
Hij verbindt; Hij doorwondt, en zijne

handen heelen. a Deut. 32: 39.

1 Sam. 2: 6. Hos. 6: 1.

19. «In zes benauwdheden zal Hij u
verlossen, en in de zevende zal u het
kwaad niet aanroeren, a Ps. 9i: 3, enz.

20. In den honger zal Hij u verlos-

sen van den dood, en in den oorlog

van het geweld des zwaards.
21. Tegen den geesel der tong zult

gij verborgen wezen; en gij zult niet

vreezen voor de verwoesting, als zij

komt.
22. Tegen de verwoesting en tegen

den honger zult gij lachen; en voor
het gedierte der aarde zult gij niet vree-

zen.

23. "Want met de steenen des velds
zal uw verbond zijn; «en het gedierte

des velds zal met u bevredigd zijn.

rt Ho3. 2: 7.

24. En gij zult bevinden, dat uwe
tente in vrede is; en gij zult uwe wo-
ning verzorgen, en zult niet feilen.

25. Ook zult gij bevinden, dat uw zaad

menigvuldig wezeji zal, en uwe sprui-
ten als het kruid der aarde.

26. Gij zult in ouderdom ten grave
komen, gelyk de korenhoop te zyner
tijd opgevoerd wordt.

27. Zie dit, wij hebben het doorzocht,
het is alzoo; hoor het, en bemerk gij

het voor u.

HET VI KAPITTEL.

Mcaar Job antwoordde en zeide :

2. Och of mijn verdriet recht gewo-
gen wierd, en men mijne ellende samen
in eene weegschaal ophief;

3. Want het zoude nu zwaarder zijn

dan «het zand der zeeën ; daarom wor-
den mijne woorden opgezwolgen.

« Spr. 27: 3.

4. «Want de pijlen des Almachtigen
zijn in mij, welker vurig venijn mijn
geest uitdrinkt; de verschrikkingen
Gods rusten zich tegen mij.

a Ps. 38 : 2, 3.

5. Ruchelt ook de woudezel bij het
ionge gras? Loeit de os bij zijn voe-

der?
6. Wordt ook het onsmakelijke ge-

geten zonder zout? Is er smaak in het
witte des dooiers?

7. Mijne ziele weigert {uwe;\iüoordm'\

aan te roeren; die zijn als mijne laffe

spijze.

8. Och of mijne begeerte kwame, en
dat God mijne verwachting gave;

9. En dat het Gode beliefde, dat Hij

mij verbrijzelde, zijne hand losliet, en
een einde met mij maakte.

10. Dat zoude nog mijn troost zijn,,

en ik zoude mij verkwikken in den
weedom, \zoo\ Hij niet spaarde; want
ik heb de reden des Heiligen niet

verborgen gehouden.
11. Wat is mijne kracht, dat ik ho-

pen zoude? Of welk is mijn einde, dat

ik mijn leven verlengen zoude?
12. Is mijne kracht steenen kracht?

Is mijn vleesch staal?

13. Is dan mijne hulpe niet in mij?
En is de wijsheid uit mij verdreven?

14. Aan hem, die versmolten is, zoude
van zijnen vriend weldadigheid geschie-

den; of hij zoude de vreeze des Al-

machtigen verlaten.

15. Mijne broeders hebben trouwe-

looslijk gehandeld als een beek; als
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de vloeiing der beken gaan zij door;

16. Die verdonkerd zijn van het ijs,

[en] in dewelke de sneeuw zich ver-

bergt.

17. Ten tijde, als zij van hitte ver-

vlieten, worden zij iiitgedelgd; als zij

warm worden, verdwijnen zij uit hare
plaats.

18. De gangen haars wegs wenden
zich ter zijde af; zij loopen op in het

woeste, en vergaan.
19. De reizigers van Thema zien ze

;

de wandelaars van Schéba wachten op
haar.

20. Zij worden beschaamd, omdat elk-

een vertrouwde ; als zij daartoe komen,
zoo worden zij schaamrood.

21. Voorwaar [alzoo] zijt gijlieden [my]
nu niets geworden; gy hebt gezien de
ontzetting, en gij hebt gevreesd.

22. Heb ik gezegd: Brengt mij, en
geeft geschenken voor mij van uw ver-

mogen
;

23. Of bevrijdt mij van de hand des
verdrukkers, e^^. verlost mij van de hand
der tirannen?

24. Leert mij, en ik zal zwijgen, en
geeft mij te verstaan, waarin ik ge-

dwaald heb.

25. O hoe krachtig zyn de rechte re-

den ! Maar wat bestraft het bestraffen,

[dat] van ulieden is?

26. Zult gij, om te bestraffen, woor-
den bedenken? En zullen de reden des
mismoedigen voor wind zijn?

27. Ook werpt gij u op eenen wees;
en gij graaft tegen uwen vriend.

28. Maar nu, belieft het u, wendt u
tot mij, en het zal voor uli'eder aange-
zicht zijn, of ik liege.

29. Keert toch weder, laat er geen
onrecht wezen; ja keert weder, nog
zal mijne gerechtigheid daarin zijn.

30. Zoude onrecht op mijne tong we-
zen? Zoude mijn gehemelte niet de el-

lenden te verstaan geven?

HET VII KAPITTEL.

a,eeft niet de mensch eenen strijd op
de aarde, en zijn zijne dagen niet als

de dagen des daglooners?
2. Gelijk de dienstknecht hijgt naar

de schaduw, en gelijk de daglooner ver-

wacht zijn werkloon;
3. Alzoo zijn mij maanden der ijdel-

heid ten erve geworden, en nachten
der moeite zijn mij voorbereid.

4. Als ik te slapen lig, dan zeg ik:

Wanneer zal ik opstaan, en Hij den
avond afgemeten hebben ? En ik word
zat van woelingen, tot aan den sche-

mertijd.

5. Mijn vleesch is met het gewormte
en met het gruis des stofs bekleed;
mijne huid is gekliefd en verachtelijk

geworden.
6. Myne dagen zijn lichter geweest

dan eene weversspoel, en zijn vergaan
zonder verwachting.

7. Gedenk, dat mijn leven «een wind
is; mijn oog zal niet wederkomen, om
het goede te zien. a Job 8: 9; 14: l, 2, 3;

16: 22. Ps. 90: 5, 6, 9; 102: 12; 103: 15;

144; 4. Jes. 40: 6. Jac. 4: 14. 1 Petr. 1: 24.

8. Het oog desgenen, die mij [nu] ziet,

zal mij niet zien; uwe oogen zullen op
mij zijn, maar ik zal niet [meer] zijn.

9. Eene wolk vergaat en vaart he-

nen; alzoo die in het graf daalt, zal

niet [weder] opkomen.
10. Hij zal niet meer wederkeeren

tot zijn huis, en zijne plaatse zal hem
niet meer kennen.

11. Zoo zal ik ook mijnen mond niet

wederhouden; ik zal spreken in be-

nauwdheid mijns geestes; ik zal klagen
in bitterheid mijner ziele.

12. Ben ik dan eene zee, of walvisch,

dat Gij om mij wachten zet?

13. Wanneer ik zeg: Mijne bedstede
zal mij vertroosten, mijn leger zal van
mijne klacht [ivat] wegnemen;

i4. Dan ontzet Gij mij met droomen,
en door gezichten verschrikt Gij mij.

15. Zoodat mijne ziele de verworging
kiest; den dood meer dan mijne been-

deren.

16. Ik versmaad ze, ik zal toch in

der eeuwigheid niet leven. Houd op
van mij, want «mijne dagen zijn ijdel-

heid, a Ps. 62: 10; 144: 4.

17. «Wat is de mensch, dat Gij hem
groot acht, ën dat Gij uw hart op hem
zet, a Ps. 8: 5; 144: 3. Hebr. 2: 6.

18. En dat Gij hem bezoekt in eiken
morgenstond, dat Gij hem in eiken
oogenbhk beproeft?

19. Hoe lang keert Gij U niet af van
mij, [en] laat niet van mij af, totdat
ik mijn speeksel inzwelge?

20. Heb ik gezondigd, wat zal ik U
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doen, o Menschenhoeder? Waarom hebt

GÜ mij U tot eenen tegenloop gesteld,

dat ik mijzelven tot eenen last zij ?

21. En waarom vergeeft Gij niet mij-

ne overtreding, en doet mijne onge-

rechtigheid niet weg? Want nu zal ik

in het stof liggen; en Gij zult mij vroeg
zoeken, maar ik zal niet zijn.

HET VIII KAPITTEL.

loen antwoordde Bildad, deSühiet, en
zelde :

2. Hoe lang zult gij deze dingen spre-

ken, en de reden uws monds een ge-

weldige wind zijn?

3. «Zoude dan God het recht verkee-
ren, en zoude de Almachtige de gerech-
tigheid verkeeren?
a Deut. 32 : 4. 2 Kron. 19 : 7. Dan. 9: 14.

4. Indien uwe kinderen gezondigd
hebben tegen Hem, Hij heeft ze ook
in de hand hunner overtreding gewor-
pen.

5. a[Maar] indien gij naar God vroeg
zoekt, en tot den Almachtige om gena-
de bidt; a Job 22: 23.

6. Zoo gij zuiver en recht zijt, ge-

wisselijkzal Hij nu opwaken, om uwent-
wille, en Hij zal de woning uwer ge-

rechtigheid volmaken.
7. Uw beginsel zal wel gering zijn;

maar uw laatste zal zeer vermeerderd
worden.

8. «Want vraag toch naar het vorige
geslacht, en bereid u tot de onderzoe-
king hunner vaderen ; a Deut. 4 : 32.

9. «Want wij zijn van gisteren, en
weten niet; dewijl onze dagen op de
aarde «eene schaduw zijn.

a Gen. 47: 9. 1 Kron. 29: 15. Job 7: 5, 6, 7.

Ps. 39: 13; 144: 4. b Ps. 102: 12; 144 : 4.

10. Zullen die u niet leeren, tot u
spreken, en uit hun hart reden voort-

brengen ?

11. Verheft zich de bieze zonder slijk ?

Groeit het rietgras zonder water?
12. «Als het nog in zijne groenigheid

is, [hoewel] het niet afgesneden wordt,
nochtans verdort het vóór alle gras.

a Ps. 129 : 6. Jer. 17 : 6.

13. Alzoo zijn de paden van allen,

die God vergeten ; en «de verwachting
des huichelaars zal vergaan.
o Job 11: 20; 18: 14. Ps. 112: 10. Spr. 10:28.

14. Van denwelken zijne hooe wal-

gen zal; en zijn vertrouwen zal zyn
een huis der spinnekop.

15. Hij zal op zijn huis lenen, maar
het zal niet bestaan ; hij zal zich daar-
aan vasthouden, maar het zal niet
staande blijven.

16. Hij is sappig voor de zon, en zij-

ne scheuten gaan over zynen hof uit.

17. Zijne wortelen worden bij de
springader ingevlochten ; hy ziet eene
steenige plaats.

18. [Maar] als [G-od] hem versiindt
uit zijne plaats, zoo zal zij hem loo-

chenen [zeggende] : Ik heb u niet ge-

zien.

19. Zie, dat is de vreugde zijns wegs;
en uit het stof zullen anderen voort-

spruiten.

20. Zie, God zal den oprechte niet

verwerpen ; Hij vat ook de boosdoeners
niet bij de hand;

21. Totdat Hij uwen mond met ge-

lach vervulle, en uwe lippen met ge-

juich.

22. Uwe haters zullen met schaamte
bekleed worden; en de tente der god-
deloozen zal niet [meer] zyn.

M.
HET IX KAPITTEL.

aar Job antwoordde en zeide:

2. Waarlijk ik weet, dat het zoo is
;

want hoe zoude «de mensch rechtvaar-

dig zijn bij God? a Ps. 143: 2.

3. Zoo hij lust heeft, om met Hem
te twisten, niet één uit duizend zal hij

Hem beantwoorden.
4. Hij is wijs van hart, en sterk van

kracht ; wie heeft zich tegen Hem ver-

hard, en vrede gehad?
5. Die de bergen verzet, dat zij het

niet gewaar worden; die ze omkeert in

zijnen toorn;

6. Die de aarde beweegt uit hare
plaatse, dat hare pilaren schudden;

7. Die de zonne gebiedt, en zij gaat
niet op; en verzegelt de sterren;

8. Die alleen «de hemelen uitbreidt;

en treedt op de hoogten der zee;
a Gen. 1 : 6.

9. Die den Wagen maakt, den Orion,

en het Zevengesternte, en de binnen-

kameren van het zuiden;

10. «Die groote dingen doet, die men
niet doorzoeken kan ; en wonderen, die

men niet tellen kan. a Job 5: 9.

Ps. 72: 18; 77: 15; 86: 10. Rom. 11: 33.
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11. Zie, Hij zal voor mij henengaan,
en ik zal Hem niet zien; en Hij zal

voorbijgaan, en ik zal Hem niet mer-
ken.

12. Zie, Hij zal rooven, wie zal het
Hem doen wedergeven? wie zal tot

Hem zeggen: Wat doet Gij?
13. Grod zal zijnen toorn niet af kee-

ren; onder Hem worden gebogen de
hoovaardige helpers.

14. Hoe veel min zal ik Hem ant-

woorden, en mijne woorden uitkiezen
tegen Hem?

15. Denwelken ik, zoo ik rechtvaar-

dig ware, niet zoude antwoorden; mij-

nen Rechter zal ik om genade bidden,

16. Indien ik roepe, en Hij mij ant-

woordt, ik zal niet gelooven, dat Hij

mijne stemme ter oore genomen heeft.

17. Want Hij vermorzelt mij door
een onweder, en vermenigvuldigt mijne
wonden zonder oorzaak.

18. Hij laat mij niet toe mijnen adem
te verhalen, maar Hij verzadigt mij met
bitterheden.

19. Zoo het aan de kracht [komt],

zie. Hij is sterk; en zoo het aan het
recht [komt], wie zal mij dagvaarden?

20. Zoo ik mij rechtvaardige, mijn
mond zal mij verdoemen; ben ik op-

recht. Hij zal mij toch verkeerd ver-

klaren.

21. Ben ik oprecht, zoo acht ik [toch]

mijne ziel niet; ik versmaad mijn le-

ven.

22. Dat is één ding; daarom zeg ik:

aDen oprechte en den goddelooze ver-

doet Hij. a Pred. 9: 2, 3. Mal. 3: 14.

23. Als de geesel haastelijk doodt,

bespot Hij de verzoeking der onschul-
digen.

24. De aarde wordt gegeven in de
hand des goddeloozen; Hij overdekt
het aangezicht harerrechteren ; zoo niet,

wie is hij dan?
25. «En mijne dagen zijn lichter ge-

weest dan een looper; zij zijn wegge-
vloden, zij hebben het goede niet ge-

zien, a Job 7: 6, 7.

20. Zij zijn voorbijgevaren met jacht-

schepen; gelijk een arend naar het aas
toevliegt.

27. Indien mijn zeggen is: Ik zal

mijne klacht vergeten, en ik zal mijn
gebaar laten varen, en mij verkwik-
ken;

28. Zoo schroom ik voor alle mijne
smarten

; ik weet, dat Gij mij niet on-
schuldig zult houden.

29. Ik zal [toch] goddeloos zijn ; waar-
om dan zal ik ijdellijk arbeiden?

30. «Indien ik my wassche met
sneeuwwater, en mijne handen zuivere
met zeep; « Jer. 2: 22.

31. Dan zult Gij mij in de gracht in-

duiken, en mijne kleederen zullen van
mij gruwen.

32. «Want Hij is niet een man,
als ik, dien ik antwoorden zoude, zoo
wij te zamen in het gericht kwamen.

a Pred. 6 : 10. Jer. 49 : 19.

33. Er is geen scheidsman tusschen
ons, [die] zijne hand op ons beiden leg-

gen mochte.
34. «Dat Hij van op mij zijne roede

wegdoe, en dat zijne verschrikking mij
niet verbaasd make ; a Job 13 : 20 ; 33 : 7.

35. Zoo zal ik spreken, en Hem niet

vreezen ; want zoodanig ben ik niet bij

mij.

HET X KA.PITTEL.

jjlijne ziele is verdrietig over mijn Ie"

ven; ik zal mijne klachte op mij la"

ten, ik zal spreken in bitterheid mijner
ziele.

2. Ik zal tot God zeggen : Verdoem
mij niet; doe mij weten, waarover Gij

met mij twist.

3. Is het U goed, dat Gij verdrukt?
Dat Gij verwerpt den arbeid uwer han-
den, en over den raad der goddeloozen
schijnsel geeft?

4. Hebt Gij vleeschelijke oogen? Ziet

Gij, gelijk een mensch ziet?

5. Zijn uwe dagen als de dagen van
een mensch? Zijn uwe jaren als de da-

gen eens mans,
6. Dat Gij onderzoekt naar mijne on-

gerechtigheid, en naar mijne zonde ver-

neemt ?

7. Het is in uwe wetenschap, dat ik

niet goddeloos ben ; nochtans is er nie-

mand, die uit uwe hand verlosse.

8. Uwe handen doen mij smarte aan,
hoewel zij mij gemaakt hebben ; te za-

men rondom [mij] zijn zij, en Gij ver-

slindt mij.

9. Gedenk toch, dat Gij mij «als leem
bereid hebt, en mij tot stof zult doen
wederkeeren, « Gen. 2: 7; 3: 19.
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10. «Hebt Gij mij niet als melk ge-

goten, en mij als eene kaas doen run-

nen ? a Ps. 139 : 15, 16.

11. Met vel en vleesch hebt Gij mij

bekleed ; met beenderen ook en zenu-

wen hebt Gij mij samengevlochten.
12. Benevens het leven hebt Gij wel-

dadigheid aan mü gedaan ; en uw op-

zicht heeft mijnen geest bewaard.
13. Maar deze dingen hebt Gij ver-

borgen in uw hart; ik weet, dat dit

bij U geweest is.

14. Indien ik zondig, zoo zult Gij mij

waarnemen, en van mijne misdaad zult

Gij mij niet onschuldig houden.
15. Zoo ik goddeloos ben, wee mij!

En ben ik rechtvaardig, ik zal mijn
hoofd niet opheffen. Ik ben zat van
schande; maar aanzie mijne ellende.

16. Want zij verheft zich; gelijk «een
felle leeuw jaagt Gij mij; Gij keert we-
der en stelt U wonderlijk tegen mij.

a Jes. 38: 13. Klaagl. 3: lÓ.

17. Gij vernieuwt uwe getuigen tegen-

over mij, en vermenigvuldigt uwen
toorn tegen mij; verwisselingen, ja een
heirleger. zijn tegen mij.

18. «En waarom hebt Gy mij uit de
baarmoeder voortgebracht? Och dat ik

den geest gegeven hadde, en geen oog
mij gezien hadde! a Job 3: ii.

19. Ik zoude zijn, als of ik niet ge-

weest ware; van [moeders] buik zoude
ik tot het graf gebracht zijn geweest.

20. Zijn mijne dagen niet weinige?
Houd op, zet van "mij af, dat ik mij
een weinig verkwikke;

21. Eer ik henenga (en niet weder-
kome) in een land der duisternisse en
der schaduwe des doods;

22. Een stikdonker land, als de duis-

ternisse zelve, de schaduwe des doods,
en zonder ordeningen, en het geeft
schijnsel als de duisternisse.

HET XI KAPITTEL.

loen antwoordde Zóphar, de Naama-
thiet, en zeide:

2. Zoude de veelheid der woorden
niet beantwoord worden ? En zoude een
klapachtig man recht hebben?

3. Zouden uwe leugenen de lieden
doen zwijgen? En zoudt gij spotten, en
niemand [u] beschamen?

4. Want gij hebt gezegd: Mijne leer

is zuiver, en ik ben rein in uwe
oogen.

5. Maar gewisselijk, och of God spra-

ke, en zijne lippen tegen u opende,

6. En u bekend maakte de verbor-
genheden der wijsheid, omdat zij dub-
bel zijn in wezen ! Daarom weet, dat
God voor u vergeet van uwe ongerech-
tigheid.

7. Zult gij het onderzoek van God
vinden ? Zult gij tot de volmaaktheid
toe den Almachtige vinden?

8. [Zij is als] de hoogten der heme-
len; wat kunt gij doen? dieper dan de
hel; wat kunt gij weten?

9. Langer dan de aarde is hare maat,
en breeder dan de zee.

10. Indien Hij voorbijgaat, opdat Hij

oveiievere of vergadere, wie zal dan
Hem afkeeren?

11. «Want Hij kent de ijdele lieden,

en Hij ziet de ondeugd; zoude Hij dan
niet aanmerken ?

a Ps. 10: 11, 14; 35: 22.

12. «Dan zal een verstandeloos man
kloekzinnig worden ; hoewel de mensch
[als] het veulen eens woudezels gebo-

ren is. a Job 5: 8; 22: 21. Pred. 3: 18.

18. Indien gij uw hart bereid hebt,

zoo breid uwe handen tot Hem uit.

14. Indien er ondeugd in uwe hand
is, doe die verre weg; en laat het on-

recht in uwe tenten niet wonen.
15. Want dan zult gij uw aangezicht

opheffen uit de gebreken, en zult vast

wezen, en niet vreezen.

16. Want gij zult de moeite vergeten,

[en harer]' gedenken als der wateren,
die voorbijgegaan zijn.

17. Ja [iiw] tijd zal klaarder dan de
middag oprijzen; gij zult uitvliegen;

als «de morgenstond zult gij zijn.

a Ps. 37: 6; 112: 4.

18. En gij zult vertrouwen, omdat er

verwachting zijn zal; en gij zult gra-

ven; agerustelijk zult gij slapen.
a Lev. 26: 5.

19. «En gij zult nederliggen, en nie-

mand zal [u] verschrikken; en velen

zullen uw aangezicht smeeken.
a Lev. 26: 6. Ps. 3: 6; 4: 9. Spr. 3: 24.

20. Maar «de oogen der goddeloozen
zullen bezwijken, en de toevlucht zal

van hen vergaan; en hunne verwach-
ting zal zijn de uitblazing der ziele.

o Job 8: 13, 14; 18: 14.
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HET XII KAPITTEL.

M^'a'i-' Job antwoordde en zeide:

2. Trouwens, omdat gijlieden het
volk zyt, zoo zal de wijsheid met ulie-

den sterven.

3. Ik heb ook een hart, even als gij-

lieden, ik zwicht niet voor u; en bij

wien zijn niet dergelijke dingen?
4. «Ik ben het, [die] zijnen vriend

een spot is, [maar] roepende tot G-od,

die hem verhoort. ^De rechtvaardige
[en] oprechte is een spot.
a Job lö: 10; 17: 2; 21: 3; 30: 1. öSpr. 14:2.

5. Hij is eene verachte fakkel, naar
de meening desgenen, die gerust is;

hij is gereed met den voet te struike-

len.

6. De tenten der verwoesters «heb-

ben rust, en die God tergen, hebben
verzekerdheden, om hetgene dat God
met zijne hand toebrengt, a Job 21 : 7.

Ps. 73: 11, 12. Jer. 12: 1. Hab. 1: 3, 4.

7. En waarlijk vraag toch de bees-

ten, en elk een van die zal het u lee-

ren; en het gevogelte des hemels, dat
zal het u te kennen geven.

8. Of spreek tot de aarde, en zij zal

het u leeren; ook zullen het u de vis-

schen der zee vertellen.

9. Wie weet niet uit alle dezen, dat

de hand des HEEREN dit doet?
10. I^ wiens hand de ziel is van al

wat leeft, en de geest van alle vleesch

des menschen.
11. «Zal niet het oor de woorden

proeven, gelijk het gehemelte voor zich

de spijze smaakt? « job è: 30 ; 34: 3.

12. In de stokouden is de wijsheid,

en in de langheid der dagen het ver-

stand.

18. Bij Hem is wijsheid en macht;
Hij heeft raad en verstand.

14. Zie, Hij breekt af, en het zal niet

herbouwd worden ; «Hij besluit iemand,
en er zal niet opengedaan worden.

a Job 9: 12; 11: 10. Openb 3: 7.

15. Zie, Hij houdt de wateren op, en
zij drogen uit; ook laat Hij ze uit, en
zij keeren de aarde om.

16. Bij Hem is kracht en wijsheid;

Zijns is de dwalende, en die doet dwalen.
17. «Hij voert de raadsheeren bedroefd

weg; ^en de rechters maakt Hij uitzin-

nig, a 2 Sara. 15 : 31 ; 17 : 14, 23. Jes. 19 : 12;

29 : 24. 2 Cor. 1 : 19. b 2 Sam. 15 : 31.

18. Den band der koningen maakt
Hij los; en Hij bindt den gordel aan
hunne lenden.

19. Hij voert de oversten beroofd weg,
en de machtigen keert Hij om.

20. «Hij beneemt den getrouwen de
spraak, en der ouden oordeel neemt
Hij weg. a Job 32: 9. Jes. 3: 2, 3.

21. «Hij giet \erachting over de prin-

sen uit, en Hij verslapt den riem der
geweldigen. « ps. io7: 40.

22. Hij openbaart de diepten uit de
duisternis, en des doods schaduwe
«brengt Hij voort in het licht.

a Matth. 10: 26. 1 Cor. 4: 5.

23. «Hij vermenigvuldigt de volkeren,
en verderft ze; Hij breidt de volkeren
uit, en leidt ze. a Ps. 107 : 38.

24. Hij neemt het hart van de hoof-

den des volks der aarde weg, en doet
ze «dwalen in het woeste, waar geen
weg is. a Ps. 107: 4, 40.

25. Zij tasten in de duisternis, waar
geen licht is; en Hij doét ze dwalen
als een dronkaard.

HET XIII KAPITTEL.

Zie, [dat] alles heeft mijn oog gezien,

mijn oor gehoord en verstaan.
2. Gelijk gijlieden [het] weet, weetik

het ook ; ik zwicht niet voor u.

3. Maar ik zal tot den Almachtige
spreken, en ben belust [mij] te verde-
digen voor God.

4. Want gewisselijk gij zijt leugen-
stoffeerders; gij allen zijt «nietige me-
dicijnmeesters. a Job i6: 2.

5. «Och of gij gansch stilzweegt! Dat
zoude ulieden voor wijsheid wezen.

a Spr. 17 : 28.-

6. Hoort toch mijne verdediging, en
merkt op de tv/istingen mijner lip-

pen.

7. «Zult gij voor God onrecht spre-

ken ? En zult gy voor Hem bedriegerij

spreken? a Job 17: 5; 32: 21; 36: 4.

8. Zult gij zijn aangezichte aanne-
men? Zult gij voor God twisten?

9. Zal het goed zijn, als Hij u zal

onderzoeken? Zult gij met Hem spot-

ten, gelijk men met een mensch spot?
10. Hij zal u gewisselijk bestraffen,

zoo gu in het verborgene het aange-
zicht aanneemt.

11. Zal u niet zijne hoogheid ver-

19*
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schrikken, en zijne vreeze over u val-

len?

12. Uwe gedachtenissen zijn gelijk

asch, uwe hoogten als hoogten van
leem.

13. Houdt stille van mij, opdat ik

spreke, en er ga over mij, wat hetzij.

14. Waarom zoude ik mijn vleesch

in mijne tanden nemen, en mijne ziele

in mijne hand stellen?

15. Ziet, [zoo] Hij mij doodde, «zoude
ik niet hopen? Evenwel zal ik mijne
wegen voorzyn aangezichte verdedigen.

a Ps. 23: 4. Spr. 14: 32.

16. Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn;

maar een huichelaar zal voor zijn aan-
gezichte niet komen.

17. Hoort naarstiglijk mijne rede, en
mijne aanwijzing met uwe ooren.

18. Ziet nu, ik heb het recht orde-

lijk gesteld ; ik weet, dat ik rechtvaar-
dig zal verklaard worden.

19. Wie is hij, die met mij zal twis-

ten? Wanneer ik nu zweeg, zoo zoude
ik den geest geven.

20. Alleenlijk «twee dingen doe niet

met mij; dan zal ik mij van uw aan-
gezichte niet verbergen.

a Job 9: 34; 33: 7.

21. Doe uwe hand verre van op mij,

en uwe verschrikking make mij niet

verbaasd.

22. Koep dan, en ik zal antwoorden;
of ik zal spreken, en geef mij ant-

woord.
23. Hoe vele misdaden en zonden

heb ik? Maak mijne overtreding en
mijne zonde mij bekend.

24. Waarom verbergt Gij uw aange-
zichte, en houdt mij «voor uwen vijand ?

a Job 16: 9; 19: 11; 83: 10. Klaagl. 2: 5.

25. Zult Gij een gedreven blad ver-

brijzelen? En zult Gij eenen drogen
stoppel vervolgen?

26. Want Gij schrijft tegen mij bit-

tere dingen; en Gij doet mij erven de
misdaden «mijner jonkheid.

a Ps. 25: 7.

27. Gij «legt ook mijne voeten in den
stok, en neemt waar alle mijne paden

;

Gij drukt U in de wortelen mijner voe-
ten, a Job 33: 11.

28. En hij veroudert als eene ver-
rotting, als een kleed, dat de mot op-
eet.

HET XIV KAPITTEL.

JJe mensch, van eene vrouw geboren,
is kort van dagen, en zat van on-
l'L^St- a Ps. 90: 5, 6, 9; 102: 12;

103: 15; 144: 4. Jac. 4: 14.

2. Hij komt voor als aeene bloem, en
wordt afgesneden; ^ook vlucht hij als

eene schaduw, en bestaat niet.
a Ps. 103 : 15 Jes. 40 : 6. 1 Petr. : 24.

h Job 8: 9. Ps. 90: 6, 10; 102: 12; i44 : 4.

3. «Nog doet Gij uwe oogen over zulk
eenen open

; en Gij betrekt mij in het
gericht met U. a Job 7: 17, 18; 10: 20.

4. «Wie zal eenen reine geven uit den
onreine ? Niet één. a Gen. 5: 3. Ps. 5i: 7.

Joh. 3: 6. Rom. 5: 12. Eph. 2: 3.

5. «Dewijl zijne dagen bestemd zijn

het getal zijner maanden bij U is, [en]

Gij zijne bepalingen gemaakt hebt, die

hij niet overgaan zal; a Job 7: i.

6. «Wend ü van hem af, dat hij rus-

te hebbe, totdat hij als een Maglooner
aan zijnen dag een welgevallen heb-

be. a Job 7: 16, 19; 10: 20. b Job 7: 1, 2.

7. Want voor eenen boom, als hij af-

gehouwen wordt, is er verwachting,
dat hij zich nog zal veranderen, en
zijne scheut niet zal ophouden.

8. Indien zijn wortel in de aarde ver-

oudert, en zijn stam in het stof ver-

sterft;

9. Hij zal van den reuk der wateren
[ivede?-] uitspruiten, en zal eenen tak

maken, gelijk eene plant.

10. Maar een man sterft, als hij ver-

zwakt is, en de mensch geeft den
geest ;

waar is hij dan ?

11. De wateren verloopen uit een
meer, en eene rivier droogt uit en wordt
dor

;

12. Alzoo ligt de mensch neder, en
staat niet op ; totdat de hemelen niet

meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch
uit hunnen slaap opgewekt worden.

18. Och of Gij mij in het graf ver-

staakt, mij verbergdet, totdat uw toorn

zich afkeerde; dat Gij mij eene bepa-

ling steldet, en mijner gedachtig waart!
14. Als een man gestorven is, zal

hij weder leven ? Ik zoude alle de da-

gen mijns strijds hopen, totdat mijne
verandering komen zoude;

15. Dat Gij zoudt roepen, en ik U
zoude antwoorden; dat Gij tot het werk
uwer handen zoudt begeerig zijn.
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16. «Maar nu telt Gij mijne treden;

Gij bewaart [mij] niet om mijner zon-

den wille. a Job. 31: 4; 34: 21.

Ps. 66: 9; 139: 2, 3, 4. Spr. 5: 21. Jer. 32:19.

17. Myne overtreding is in een bim-
delken verzegeld, en Gij pakt mijne on-

gerechtigheid opeen.

18. En voorwaar een berg, vallende,

vergaat, en eene rots wordt verzet uit

hare plaatse;

19. De wateren vermalen de steenen;

het stof der aarde overstelpt het ge-

was, dat vanzelf daaruit voortkomt ; al-

zoo verderft Gij de verwachting des
menschen.

20. Gij overweldigt hem in eeuwig-

heid, en hij gaat henen ; veranderende
zyn gelaat, zoo zendt Gij hem weg.

21. Zijne kinderen komen tot eere,

en hij weet het niet: of zij worden
klein, en hij let niet op hen.

22. Maar zijn vleesch, [nog] aan hem
zijnde, heeft smart; en zijne ziele, in

hem zijnde, heeft rouwe.

HET XV KAPITTEL.

loen antwoorde Éliphaz, de Théma-
niet, en zeide :

2. Zal een wijs man winderige we-
tenschap voor antwoord geven, en zal

hij zijnen buik vullen met oostenwind?
3. Bestraffende door woorden, [die]

niet baten, en door reden, met dewelke
hij geen voordeel doet?

4. Ja gij vernietigt de vreeze, en neemt
het gebed voor het aangezichte Gods
weg.

5. Want uw mond leert uwe onge-
rechtigheid, en gij hebt de tong der
arglistigen verkoren.

6. Uw mond verdoemt u, en niet ik
;

en uwe lippen getuigen tegen u.

7. Zijt gij de eerste een mensch ge-

boren? Of zijt gij vóór de heuvelen
voortgebracht?

8. «Hebt gij den verbergenen raad
Gods gehoord, en hebt gij de wijsheid

naar u getrokken ? a Rom. ii : 34.

9. Wat weet gij, dat wij niet weten?
[Wat] verstaat gij, dat bij ons niet is?

10. aOnder ons is ook een grijze, ja

een stokoude, meerder van dagen dan
uw vader. a Job 32: 7.

11. Zijn de vertroostingen Gods ute
klein? En schuilt er eenige zake bij u ?

12. Waarom rukt uw hart u weg ? En
waarom wenken uwe oogen,

13. Dat gij uwen geest keert tegen
God, en [zulke] reden uit uwen mond
laat uitgaan ?

14. «Wat is de mensch, dat hij zui-

ver zoude zijn ? En die geboren is van
eene vrouw, dat hij rechtvaardig zoude
zijn? alKon. 8: 46. 2Kron. 6: 39. Job 14:;4'.

Ps. 14: 3. Spr. 20 : 9. Pred. 7 : 20. 1 Joh. 1 : 8, 10.

15. «Zie, op zijne heiligen zoude Hij

niet vertrouwen, en i^de hemelen zyn
niet zuiver in zijne oogen;

a Job 4: 18. b Job 4: 18; 25: 5.

16. Hoeveel te meer is een man gru-

welijk en stinkende, die het onrecht
indrinkt als water?

17. Ik zal u wijzen ; hoor mij aan
;

en hetgene ik gezien heb, dat zal ik ver-

tellen ;

18. Hetwelk de wijzen verkondigd
hebben, en men voor hunne vaderen
niet verborgen heeft;

19. Denwelken alleen het land gege-

ven was, en door welker midden nie-

mand vreemds doorging.

20. Te allen dage doet de goddelooze
zichzelven weedom aan ; en [weinige]

jaren in getal zijn voor den tiran weg-
gelegd.

21. Het geluid der verschrikkingen
is in zijne ooren; «in den vrede zelven

komt de verwoester hem over.
a 1 Thess. 5: 3.

22. Hij gelooft niet uit de duisternis-

se weder te keeren, maar dat hij be-

loerd wordt ten zwaarde.
23. Hij zwerft heen en weder om

brood, waar het zijn mag; hij weet,
adat bij zijne hand gereed is de dag
der duisternisse. a Job 18: 12. Ps. 109 : 10.

24. Angst en benauwdheid verschrik-

ken hem; zij overweldigt hem, gelyk
een koning bereid ten strijde.

25. Want hij strekt tegen God zijne

hand uit, en tegen den Almachtige stelt

hij zich geweldelijk aan;
26. Hij loopt tegen Hem aan met den

hals, met zijne dikke, hoog verhevene
schilden

;

27. Omdat hij zijn aangezicht met zijn

vet bedekt heeft, en rimpelen gemaakt
om de weekdarmen

;

28. En heeft bewoond verdelgde ste-

den, [en] huizen, die men niet bewoonde.
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de, die gereed waren tot [siee»]hoopen

te worden.
29. Hij zal niet rijk worden, en zijn

vermogen zal niet bestaan; en hunne
volmaaktheid zal zich niet uitbreiden

op de aarde.

30. HlJ zal de duisternisse niet ont-

gaan ; de vlam zal zijnen scheut ver-

drogen ; «hij zal wyken door het geblaas
zyns monds. o Job 4: 9.

31. Hij betrouwe niet op ijdelheid,

[waardoor] hij verleid wordt; want ijdel-

heid zal zijne vergelding wezen.
32. «Als zijn dag nog niet is, zal zij

vervuld worden
; want zijn tak zal niet

groenen. a Job 22: 16. Ps. 55: 24.

33. Men zal zijne onrijpe druiven af-

rukken, als van eenen wijnstok, en zijn

bloeisel afwerpen, als van eenen olijf-

boom.
34. Want de vergadpring der huiche-

laren wordt eenzaam, en het vuur ver-

teert de tenten der geschenken.
35. «Zij ontvangen moeite, en baren

ydelheid, en hun buik richt bedrog aan.
a Ps. 7: 15. Jes. 59 : 4. Hos. 10: 13.

HET XVI KAPITTEL.

Maar Job antwoordde en zeide :

2. Ik heb vele dergelijke dingen ge-

hoord ; «gij allen zijt moeielijke ver-

troosters, a Job 13: 4.

3. Zal er een einde zijn aan de win-
derige woorden ? Of wat stijft u, dat
gij [alzoo] antwoordt.

4. Zoude ik ook, als gijlieden, spre-

ken, indien uwe ziele ware in mijner
ziele plaats? Zoude ik woorden tegen
u samenhoopen ? En zoude ik over u
met mijn hoofd schudden ?

5. Ik zoude u versterken met mijnen
mond, en de beweging mijner lippen
zoude zich inhouden.

6. Zoo ik spreek, mijne smart wordt
niet ingehouden ; en houd ik op, wat
gaat er van mij weg?

7. Gewisselijk, Hij heeft mij nu ver-

moeid ; Gij hebt mijne gansche verga-
dering verwoest.

8. Dat Gij mij rimpelachtig gemaakt
hebt, is tot een getuige ; en mijne ma-
gerheid staat tegen mij op ; zij getuigt
in mijn aangezichte.

9. «Zijn toorn verscheurt, en Hij haat
mij

; Hij knerst over mij met zijne tan-

den; mijn wederpartijder '-scherpt zijne

oogen tegen mij. « job lo : i6, iv. h job 13: 24.

10. Zij gapen met hunnen mond te-

gen mij ; zij slaan met smaadheid op
mijn kinnebakken ; zij *verzadigen zich

te zamen aan mij.

11. God heeft mij den verkeerden
overgegeven, en heeft mij afgewend in

de handen der goddeloozen,
12. Ik had ruste, maar Hij heeft mij

verbroken, en bij mijnen nek gegrepen,
en mij verpletterd; «en Hij heeft mij
zich tot een doelwit opgericht.

, a Job 7 : 20. Klaagl. 3 ; 12.

13. Zijne schutters hebben my om-
ringd ; Hij heeft mijne nieren doorsple-

ten, en niet gespaard; Hij heeft mijne
gal op de aarde uitgegoten.

14. Hij heeft mij gebroken met breu-

ke op breuke ; Hij is tegen mij aange-
loopen als een geweldige.

15. Ik heb eenen zak over mijne huid
genaaid, «ik heb mijnen hoorn in het
stof gedaan. « job 30 : i9.

16. Mijn aangezicht is gansch be-

modderd van weenen, en over mijne
oogleden is des doods schaduw;

17. Daar toch geen wrevel in mijne
handen is, en mijn gebed zuiver is.

18. O aarde, bedek mijn bloed niet;

en voor mijn geroep zij geene plaatse.

19. Ook nu, zie, in den hemel is

mijn getuige, en mijn getuige in de
hoogten.

20. Mijne vrienden zijn mijne be-

spotters; [doch] mijn oog druipt tot

God.
21. Och, mocht men «rechten voor

eenen man met God, gelijk een kind
des menschen voor zijnen vriend!

a Job 31: 35. Pred. 6: 10.

Jes. 45: 9. Rom. 9: 20.

22. Want [weinige] jaren in getal zul-

len er [nog] aankomen, en ik zal het

pad henengaan, [waardoor] ik niet zal

wederkeeren.

HET XVII KAPITTEL.

Mijn geest is verdorven, mijne dagen
worden uitgebluscht, de graven zijn

voor mij.

* In deStaten-overz.: zij vervullen zich;
wat blijkens de kantt. bedoeld is in den zin

van: zij doen zich aan mij te goed, zij

verzadigen zich aan mij.
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2. Zijn niet bespotters bij mij, en
overnaclit [niet] mi^jn oog in liunlieder

verbittering ?

3. Zet toch bij, stel mij een borg bij

U. Wie zal hij zijn ? Dat in mijne hand
geklapt worde.

4. Want him hart hebt Gij van kloek
verstand verborgen; daarom zult Gij

ze niet verhoogen.
5. Die met vleiing den vrienden [tvat]

aanzegt, ook zijner kinderen oogen zul-

len versmachten.
6. öDoch Hij heeft my tot een spreek-

woord der volkeren gesteld ; zoodat ik

een trommelslag ben voor [ieders] aan-

gezicht, a Job 30: 9.

7. Daarom is mijn oog door verdriet

verdonkerd, en alle mijne ledematen
zijn gelijk eene schaduw.

8. De oprechten zullen hierover ver-

baasd zijn, en de onschuldige zal zich

tegen den huichelaar opmaken.
9. En de rechtvaardige zal zijnen weg

vasthouden, en die rein van handen is,

y.al in sterkte toenemen.
10. «Maar toch gij allen, keert weder

«n komt nu; want ik vinde onder u
geenen wijze. a Job 6: 29.

11. «Mijne dagen zijn voorbijgegaan;
uitgerukt zijn mijne gedachten, de be-

zittingen mijns harten.
a Job 7 : 6 ; 9 : 25.

12. Den nacht *verkeeren zij in den
dag; het licht is nabij [den ondergang]
vanwege de duisternisse.

13. Zoo ik wacht, het graf zal mijn
huis wezen; in de duisternisse zal ik

mijn bed spreiden.
14. Tot de groeve roep ik: Gij zijt

mijn vader. Tot het gewormte: Mijne
moeder, en mijne zuster.

15. Waar zoude dan nu mijne ver-

wachting wezen ? Ja mijne verwachting,
wie zal ze aanschouwen?

16. Zij zullen nederdalen [met] de
handboomen des grafs, als er ruste te

-zamen «in het stof wezen zal.

a Job 3: 17, 18, 19; 30: 23, 24.

HET XVIII KAPITTEL.

loen antwoordde Büdad, de Sühiet, en
zeide:

2. Hoe lang is het, dat gijlieden een
einde van woorden zult maken ? Merkt
op, en daarna zullen wij spreken.

3. Waarom worden wij geacht als

beesten, en zijn onrein in iilieder

oogen?
4. «O gij, die zijne ziele verscheurt

door zijnen toorn, zal om uwentwille
de aarde verlaten worden? En zal eene
rots *verzet worden uit hare plaatse?

a Job 13: 14.

5. Ja het licht der goddeloozen zal
uitgebluscht worden, en de vonk zijns

vuurs zal niet glinsteren.

6. Het licht zal verduisteren in zijne

tente, en zijne lampe zal over hem uit-

gebluscht worden.
7. De treden zijner macht zullen be-

nauwd worden; en zijn raad zal hem
nederwerpen.

8. Want met zijne voeten zal hij in

het net geworpen worden, en zal in het
wargaren wandelen.

9. De strik zal [hem] bij de verzenen
vatten; «de struikroover zal hem over-
weldigen, rt Job 5 : 5.

10. Zijn touw is in de aarde verbor-

gen, en zijn val op het pad.

11. «De beroeringen zullen hem rond-
om verschrikken, en hem verstrooien
op zijne voeten. a Job 15: 21.

Jer. 6: 25; 46: 5; 49: 29.

12. Zijne macht «zal hongerig wezen;
en het verderf is bereid aan zijne zijde.

a Job 15: 23.

13. De eerstgeborene des doods zal

de grendelen zijner huid verteren, zijne

grendelen zal hij verteren.

14. «Zijn vertrouwen zal uit zijne tente
uitgerukt worden. Zulks zal hem doen
treden tot den koning der verschrik-

kingen, a Job 8: 13, 14; 11: 20. Spr. 10 : 28.

15. Zij zal wonen in zijne tente, daar
deze de zijne niet is; zijne woning zal

met zwavel overstrooid worden.
16. Van onder zullen zijne wortelen

verdorren, en van boven zal zijn tak
afgesneden worden.

17. «Zijne gedachtenisse zal vergaan
van de aarde, en hij zal geenen naam
hebben op de straten.

a Vs. 109: 13. Spr. 10: 7.

18. Men zal hem stoeten van het licht

» In de Staten-overz.: verstellen zij. Thans
I

« In de Staten-overz.: versteld worden,
niet meer gebruikelijk.

| Thans niet meer gebruikelijk.
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in de duisternisse, en men zal hem van
de wereld verjagen.

19. «Hij zal geenen zoon, noch *kinds-

kind hebben onder zijn volk; en nie-

mand 2al in zijne woningen overig zijn.

a Jes. 14: 22. Jes. 22: 30.

•20, Over zijnen dag zullen de nako-
melingen verbaasd zijn, en de ouden
met schrik bevangen worden.

21. Gewisselijk zoodanige zijn de wo-
ningen des verkeerden, en dit is de
plaatse [desgenen, die] God niet kent.

HET XIX KAPITTEL.

JiL^'a'r Job antwoordde en zeide:

2. Hoe lang zult gij lieden mijne ziele

bedroeven, en mij met woorden ver-

brijzelen?

3. Gij hebt nu tien maal mij schande
'aangedaan; gij schaamt u niet, gij ver-

hardt u tegen mij.

4. Maar ook het zij waarlijk, dat ik

gedwaald hebbe, mijne dwaling zal bij

mij vernachten.
5. Indien gijlieden waarlijk u ver-

heft tegen mij, en mijnen smaad tegen
mij drijft,

6. Weet nu, 'dat God mij heeft om-
gekeerd, en mij [met] zijn net omsin-
geld.

7. Ziet, ik roepe geweld, doch word
niet verhoord; ik schreeuw, doch er is

geen recht.

8. Hij heeft mijnen weg toegemuurd,
dat ik niet doorgaan kan, en over mijne
paden heeft Hij duisternisse gesteld.

9. Mijne eere heeft Hij van mij afge-

trokken, en de kroon mijns hoofds
heeft Hij weggenomen.

10. Hij heeft mij rondom afgebroken,
zoodat ik henenga, en heeft mijne ver-

wachting als eenen boom weggerukt.
11. Daartoe heeft Hij zijnen toorn

tegen mij ontstoken, en mij bij zich
ageacht als zijne vijanden.

a Job 13: 24; IG: 9; 33: 10. Klaagl. 2: 5.

12. Zijne benden zijn te zamen aan-
gekomen, en hebben tegen mij haren
weg gebaand, en hebben zich gelegerd
rondom mijne tente.

13. «Mijne broeders heeft Hij verre
van mij gedaan; en die mij kennen.

* In de Staten-overz. : neef; wat nog in de
17e eeuw kleinzoon beteekende.

zekerlijk zij zijn van mij vervreemd.
a Ps. si: 12; 88: 12; 69: 9; 88: 9.

14. Mijne nabestaanden houden op,

en mijne bekenden vergeten mij.

15. Mijne huisgenooten en mijne
dienstmaagden achten mij voor eenen
vreemde; een uitlander ben ik in hunne
oogen.

16. Ik riep mijnen knecht, en hij ant-

woordde niet; ik smeekte met mijnen
mond tot hem.

17. Mijn adem is mijner huisvrouwe
vreemd; en ik smeek om der wille

van de kinderen mijns buiks.

18. «Ook versmaden mij de jonge kin-

deren; sta ik op, zoo spreken zij mij

tegen. a Job 30 : 1.

19. «Alle menschen mijns heimelijken
raads hebben eenen gruwel aan mij;

en die ik liefhad, ziin tegen mij gekeerd.
a 'Ps. 41 : 10 ; 55 : 14, 15.

20. Mijn gebeente kleeft aan mijne
huid en aan mijn vleesch; en ik ben
ontkomen met de huid mijner tanden.

a Job 30: 30. Ps. 102: 6. Klaagl. 4: 8.

21. Ontfermt u mijner, ontfermt u
mijner, o gij, mijne vrienden! want de
hand Gods heeft mij aangeraakt.

22. Waarom vervolgt gij mij als God,
en wordt niet verzadigd van mijn
vleesch ?

23. Och of nu mijne woorden toch
opgeschreven wierden ! Och of zij in

een boek ook wierden ingeteekend ?

24. Dat zij met eene ijzeren griffie en
lood voor eeuwig in eene rots gehou-
wen wierden!

25. Want ik weet, mijn Verlosser
leeft; en Hij zal de laatste over het
stof opstaan;

26. En als zij na mijne huid dit door-

knaagd zullen hebben, zal ik uit mijn
vleesch God aanschouwen;

27. Denwelken ik voor mij aanschou-
wen zal, en mijne oogen zien zullen^

en niet een vreemde. Mijne nieren ver-

langen zeer in mijnen schoot.

28. Voorwaar gij zoudt zeggen: Waar-
om vervolgen wij hem? Nademaal de
wortel der zaak in mij gevonden
wordt.

29. Schroomt u vanwege het zwaard
;

want de grimmigheid is [over] de mis-

daden des zwaards ; opdat gij weet, dat
er een gericht is.
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HET XX KAPITTEL.

loen antwoordde Zóphar, de Naama-
thiet, en zeide:

2. Daarom doen mijne gedachten mij
antwoorden, en over zullvs is mijn ver-

haasten in mij.

3. Ik heb aangehoord eene bestraffing,

die mij schande aandoet; maar de geest
zal uit mijn verstand voor mij antwoor-
den.

4. Weet gij dit, van altoos af, van dat
[God] den mensch op de wereld gezet
heeft,

5. «Dat het gejuich der goddeloozen
van nabij geweest is, en de vreugde des
huichelaars voor een oogenblik?

a Ps. 37: 35, 36.

6. AVanneer zijn hoogheid tot den he-

mel toe opklomme, en zijn hoofd tot

aan de wolken raakte
;

7. Zal hy gelijk zijn drek in eeuwig-
heid vergaan. Die hem gezien hadden,
zullen zeggen : Waar is hij ?

8. Hij zal wegvliegen als een droom,
dat men hem niet vinden zal; en hij

zal verjaagd worden als een gezicht des
nachts.

9. Het oog, dat hem zag, zal het niet

meer doen; en zijne plaatse zal hem
niet meer aanschouwen.

10. Zijne kinderen zullen zoeken den
armen te behagen; en zijne handen
zullen zijn vermogen moeten wederuit-

keeren.
11. Zijne beenderen zullen vol van

zijne verborgene [zonde)i] zijn ; van wel-

ke elk een met hem op het stof neder-

liggen zal.

12. Indien het kwaad in zijnen mond
zoet is, hij dat verbergt onder zijne

tong,
13. Hij dat spaart, en het niet ver-

laat, maar dat in het midden van zijn

gehemelte inhoudt;
14. Zijne spijze zal in zijn ingewand

veranderd worden : gal der adderen zal

zij in het binnenste van hem zijn.

15. Hij heeft goed ingeslokt, maar zal

het uitspuwen; God zal het uit zijnen

buik uitdrijven.

16. Het vergift der adderen zal hij

zuigen, de tong der slang zal hem doe-

den.

17. De stroomen, rivieren, beken van
honig en boter zal hij niet zien,

18. Den arbeid zal hij wedergeven en

niet inslokken; naar het vermogen zij-

ner verandering, zoo zal hij van vreug-
de niet opspringen.

19. Omdat hij onderdrukt heeft, de
armen verlaten heeft, «een huis geroofd
heeft, dat hij niet opgebouwd had;

a Pred. 5: 12.

20. Omdat hij geene rust in zijnen
buik gekend heeft, zoo zal hij van zijn

gewenscht goed niet uitbehouden.
21. Er zal niets overig zijn dat hij

ete; daarom zal hij niet wachten naar
zijn goed.

22. Als zijne genoegzaamheid vol zal

zijn, zal hem bange zijn; alle hand des
ellendigen zal over hem komen.

23. Er zij [toat] om zijnen buik te

vullen, {[6rod] zal over hem de hitte

zijns toorns zenden, en over hem rege-

nen op zijne spijze.

24. Hij zij gevloden van de ijzeren

wapenen, de stalen boog zal hem door-

schieten.

25. Men zal [het zwaard] uittrekken;
het zal uit het lijf uitgaan, en glinste-

rende uit zijne gal voortkomen; ver-

schrikkingen zullen over hem zijn.

26. Alle duisternisse zal verborgen
zijn in zijne schuilplaatsen; een vuur,

dat niet opgeblazen is, zal hem verte-

ren; den overigen in zijne tente zal het
kwalijk gaan.

27. De hemel zal zijne ongerechtig-

heid openbaren, en de aarde zal zich

tegen hem opmaken.
28. De inkomste van zijn huis zal

weggevoerd worden ; het zal al henen-
vloeien in den dag zijns toorns.

29. Dit is het deel des goddeloozen
menschen van God, en de erve zijner

reden van God.

HET XXI KAPITTEL.

Maar Job antwoordde en zeide :

2. Hoort aandachtelijk mijne rede, en
laat dit zijn uwe vertroostingen.

3. Verdraagt mij, en ik zal spreken;

en nadat ik gesproken zal hebben, spot

[dan].

4. Is (mij aangaande) mijne klacht

tot den mensch? Doch of hefzoo wa-
re, waarom zoude mijn geest niet ver-

drietig zijn?

5. Ziet mij aan, en wordt verbaasd,

en legt de hand op den mond.
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6. Ja wanneer ik [daaraan] gedenk,
zoo word ik beroerd,: en mijn vleesch

heeft een gruwen gevat.

7. «Waarom leven de goddeloozen,
worden oud, ja worden geweldig in ver
mogen ?r/Pd. 17: 10;73:12.Jer. 12:1. Hab. l: 16

8. Hun zaad is bestendig met hen
voor hun aangezicht, en hunne spruiten

zijn voor hunne oogen.
9. Hunne huizen hebben vrede, zonder

vreeze ; en de roede Gods is op hen niet.

10. Zijn stier bespringt, en mist niet;

zijne koe kalft, en misdraagt niet.

11. Hunne jonge kinderen zenden zij

uit als eene kudde, en hunne kinderen
huppelen.

12. Zij heffen op met den trommel
en de harp, en zij verblijden zich op
het geluid des orgels.

13. In het goede verslijten zij hunne
dagen; en in een oogenblik dalen zij

in het graf.

14. «Nochtans zeggen zij tot God:
Wijk van ons, want aan de kennisse
uwer wegen hebben wij geenen lust.

a Job 22 : 17.

15. «Wat is de Almachtige, dat wij

Hem zouden dienen? En wat baat zul-

len wij hebben, dat wij Hem aanloopen
zouden ? a Ex. 5 : 2. Mal. 3 : 14.

16. [Doch] zie, hun goed is niet in

hunne hand ; «de raad der goddeloozen
is verre van mij. a Job 22: i8.

17. Hoe dikwijls geschiedt het, dat
de lampe der goddeloozen uitgebluscht

wordt, en hun verderf hun overkomt?
Dat [G-od hun] «smarten uitdeelt in zij-

nen toorn ? a Job 20 : 29. Ps. 11 : 6, 7.

18. Dat zij gelijk stroo worden voor
den wind, en gelijk kaf, dat de wervel-
wind wegsteelt?

19. Dat God zijn geweld weglegt voor
zijne' kinderen ? Hem vergeldt, dat hij

het gewaar wordt ?

20. Dat zijne oogen zijn ondergang
zien, en hij drinkt van de grimmigheid
des Almachtigen ?

21. Want wat lust zoude hij na zich

aan zijn huis hebben, als het getal zyner
maanden afgesneden is?

22. fflZal men God wetenschap lee-

ren. daar Hij de hoogen richt?
aJes. 40: 13. Rom. 11: 34. 1 Cor. 2: 16.

23. Deze sterft in de kracht zijner vol-

komenheid, daar hij gansch stille en
gerust was

;

24. Zijne melkvaten waren vol melk,
en het merg zijner beenderen was be-

vochtigd.

25. De ander daarentegen sterft met
eene bittere ziele, en hij heeft van het
•goede niet gegeten.

26. Zij liggen te zamen neder in het
stof, «en het gewormte overdekt ze.

a .Tob 17: 14.

27. Ziet, ik weet ulieder gedachten,
en de booze verdichtselen, [waarmede]
gij tegen mij 'geweld doet.

28. Want gij zult zeggen : Waar is

het huis van den prins? En waar is de
tente van de woningen der goddeloo-

zen ?

29. Hebt gij lieden niet gevraagd aan
de voorbijgaanden op den weg? En kent
gij hunne teekenen niet?

30. «Dat de booze onttrokken wordt
ten dage des verderfs; [dat s?)'] ten dage
dèr verbolgenheden ontvoerd worden.

a Spr. 16: 4.

31. Wie zal hem in het aangezicht
zijnen weg vertoonen ? Als hij [wat]

doet, wie zal hem vergelden?
32. Eindelijk wordt hij naar de gra-

ven gebracht, en is bestendig in den
aardhoop.

33. De kluiten des dals zijn hem zoet,

en hij trekt na zich alle menschen ; en
dergenen, die vóór hem geweest zijn,

is geen getal.

34. Hoe vertroost gij mij dan met
ijdelheid? Dewijl [in] uwe antwoorden
overtreding overig is?

T
HET XXII KAPITTEL.

oen antwoordde E'liphaz, de Théma-
niet, en zeide :

2. Zal ook een man Gode voordeelig

zijn? Maar voor zichzelven zal de ver-

standige voordeelig zijn.

3. Is het voor den Almachtige nut-

tigheid, dat gij rechtvaardig zijt? Of
gewin, dat gij uwe wegen volmaakt?

4. Is het om uwe vreeze, dat Hij u
bestraft? Dat Hij met u in het gerichte

komt ?

5. Is niet uwe boosheid groot, en
uwer ongerechtigheden geen einde?

6. Want «gij hebt uwen broederen
zonder oorzaak pand afgenomen, en de
kleederen der naakten hebt gij uitge-

togen. « Ex. 22: 26, 27.
peut. 24 : 6, 10, enz.
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7. Den moede hebt gij geen water te

drinken gegeven, en den hongerige hebt

gij het brood ontbonden.

8. Maar was er een man van geweld,

voor dien was het land, en een aanzien-

lijk persoon woonde daarin.

9. De weduwen hebt gij ledig weg-
gezonden, en de armen der weezen zijn

verbrijzeld.

10. Daarom zij-n strikken rondom u,

en vervaardheid heeft u haastelijk be-

roerd.

11. Of gij ziet de duisternisse niet,

en des waters overvloed bedekt u.

12. Is niet God [in] de hoogte der he-

melen ? Zie toch het opperste der ster-

ren aan, dat zij verheven zijn.

13. Daarom zegt gij : Wat weet er

Ood van? Zal Hij door de donkerheid
oordeelen ?

14. De wolken zijn Hem eene ver-

berging, dat Hij niet ziet ; en Hij be-

wandelt den ommegang der hemelen.

15. Hebt gij het pad der eeuw waar-
genomen, dat de ongerechtige lieden

betreden hebben?
16. Die rimpelachtig gemaakt zijn,

als het de tijd niet was ; een vloed is

[over] hunnen grond uitgestort;

17. «Die zeiden tot God: Wijk van
ons. En wat had de Almachtige hun
gedaan? a Job 21 : 14.

18. Hij had immers hunne huizen
met goed vervuld. «Daarom is de raad
der goddeloozen verre van mij.

a Job" 21 : 16.

19. «De rechtvaardigen zagen heten
waren blijde, en de onschuldige bespot-

te hen
; a Ps. 107: 42.

20. Dewijl onze stand niet verdelgd
is, maar het vuur hun overblijfsel ver-

teerd heeft.

21. Gewen u toch aan Hem, en heb
vrede; daardoor zal u het goede over-

komen.
22. Ontvang toch de wet uit zijnen

mond, en leg zijne reden in uw hart.

23. Zoo gij u «bekeert tot den Al-

machtige, gij zult gebouwd worden
;

doe het onrecht verre van uwe ten-

ten, a Job 8': 5, 6.

24. Dan zult gij goud op het stof

leggen, en het [goud van] O'phir bij den
rotssteen der beken ;

.

25. Ja de Almachtige zal uw over-

vloedig goud zijn, en u tot krachtig
zilver zijn:

26. Want dan zult gij u over den
Almachtige verlustigen, en gij zult tot

God uw aangezicht opheffen.
27. Gij zult tot Hem ernstelijk bid-

den, en Hij zal u verboeren; en gij

zult uwe geloften betalen.

28. Als gij eene zaak besluit, zoo zal

zij u bestendig zijn ; en op uwe wegen
zal het licht schijnen.

29. Als men [iemand] vernederen zal,

en gij zeggen zult: Het zij verhooging;
dan zal [God] den nederige van oogen
«behouden. « Spr. 29: 23.

30. [Ja] Hij zal dien bevrijden, die

niet onschuldig is; want hij wordt be-

vrijd door c'e zuiverheid uwer han-
den.

HET XXIII KAPITTEL.

Maar Job antwoordde en zeide:
2. Ook heden is mijne klacht weder-

spannigheid; mijne plage is zwaar bo-

ven mijn zuchten.
3. Och of ik wist, dat ik Hem vin-

den zoude! Ik zoude tot zijnen stoel

komen;
4. Ik zoude het recht voor zijn aan-

gezichte ordelijk voorstellen, en mijnen
mond zoude ik met verdedigingen ver-

vullen.

5. Ik zoude de reden weten, [die] Hij

mij antwoorden zoude, en verstaan, wat
Hij mij zeggen zoude.

6. Zoude Hij naar de grootheid [zijner]

macht met mjj twisten? Neen; maar
Hij zoude acht op mij slaan.

7. Daar zoude de oprechte met Hem
pleiten ; en ik zoude mij in eeuwigheid
van mijnen Rechter vrijmaken.

8. Zie, ga ik voorwaarts, zoo is Hij

er niet, of achterwaarts, zoo verneem
ik Hem niet.

9. Als Hij ter linkerhand werkt, zoo
aanschouw ik [Hem] niet; bedekt Hij

zich ter rechterhand, zoo zie ik [Hem]
niet.

10. Doch Hij kent den weg, [die] bij

mij is; Hij beproeve mij, als goud zal

ik uitkomen.
11. Aan zijnen gang heeft mijn voet

vastgehouden; zijnen weg «heb ik be-

waard, en ben niet afgeweken.
a Job 31 : 4, enz.
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12. Het gebod zijner lippen heb ik

ook niet weggedaan; de reden zijns

monds heb ik meer dan mijn beschei-

den deel weggelegd.

13. Maar is Hij tegen iemand, wie
zal dan Hem afkeeren? «Wat zijne

ziele begeert, dat zal Hij doen.
a Ps. 115: 3.

14. Want Hij zal volbrengen wat over
mij bescheiden is; en dergelijke dingen
zijn er vele bij Hem.

15. Hierom word ik voor zijn aange-
zichte beroerd, ik aanmerk het, en
vreeze voor Hem;

16. Want God heeft mijn hart week
gemaakt, en de Almachtige heeft mij
beroerd

;

17. Omdat ik niet uitgedelgd ben vóór
de duisternis, en dat Hij van voor mijn
aangezicht de donkerheid bedekt heeft.

HET XXIV KAPITTEL.

Wcaarom zouden van den Almachtige
de tijden niet verborgen zijn, dewijl zij,

die Hem kennen, zijne dagen niet

zien?

2. Zij atasten de landpalen aan; de
kudde rooven zij, en weiden ze.

a Deut. 19: 14; 27: 17. Spr. 22: 28; 23: 10.

3. Den ezel der weezen drijven zij

weg, den os eener weduwe nemen zij

te pand.
4. Zij doen de nooddruftigen wijken

van den weg; te zamen «versteken
zich de ellendigen des lands.

a Spr. 28: 28.

5. Zie, zij zijn woudezels in de woes-
tijn; zij gaan uit tot hun werk, ma-
kende zich vroeg op ten roof; het vlak-

ke veld is hem tot spijze, [ewj den jon-
gens.

6. Op het veld maaien zij zijn voe-

der, en den wijnberg des goddeloozen
lezen zij af.

7. Den naakte laten zij vernachten
zonder kleeding, die geen deksel [heeft]

tegen de koude.
8. Van den stroom der bergen wor-

den zij nat, en zonder toevlucht zijnde,

omhelzen zij de steenrotsen.
9. Zij rukken het weesken van de

borst; en [ivat] over den arme is, ne-
men zij te pand.

10. «Den naakte doen zij weggaan

zonder kleed, en hongerig, [die] garven
dragen. « Lev. 19: 13.

11. Tusschen hunne muren persen
zij olie uit, treden de wijnpersen, en
«zijn dorstig. a Deut. 25: 4. Jac. 5: 4.

12. Uit de stad zuchten de lieden, en
de ziele der verwonden schreeuwt uit;

nochtans beschikt God niets onge-
rijmds.

13. Zij zijn onder de wederstrevers
des lichts; zij kennen zijne wegen niet

j

en zij blijven niet op zijne paden.
14. Met het licht staat de moorder

op, «doodt den arme en den nooddruf-
tige ; en des nachts is hij als een dief.

a Ps. 10: 8, 9.

15. «Ook neemt het oog des overspe-

lers de schemering waar, zeggende:
&Geen oog zal mij zien; en hij legt

een deksel op het aangezicht.
a Spr. 7: 8, 9. 6 Ps. 10: 11.

16. In de duisternis doorgraaft hij

de hulzen, [die] zij zich des daags afge-

teekend hadden ; «zij kennen het licht

niet. a Job 38: 15. Joh. 3: 20.

17. Want de morgenstond is hun te

zamen de schaduw des doods; als men
ze kent, zijn zij [m] de schrikken van
des doods schaduw.

18. Hij is licht op het vlakke der wa-
teren ; vervloekt is hun deel op de aarde;

hij wendt zich niet tot den weg der
wijngaarden.

19. De droogte, mitsgaders de hitte,

nemen de sneeuwwateren weg
;
[alzoo]

het graf [degenen, die] gezondigd heb-

ben.

20. De baarmoeder vergeet hem; het
gewormte is hem zoet; zijns wordt niet

meer gedacht; en het onrecht wordt
gebroken als een hout.

21. De onvruchtbare, [die] niet baart,

*weidt hij af, en aan de weduwe doet

hij niets goeds.

22. Ook trekt hij de machtigen door
zijne kracht. S'taat hij op, zoo is men
des levens niet zeker.

23. Stelt hem [God] in gerustigheid,

zoo steunt hij daarop; nochtans zijn

zijne oogen op hunne wegen.
24. Zij zijn een weinig [tijds] verhe-

ven, daarna is er niemand van hen;

* Staten-overz. : teert hij af. Het is het-

zelfde woord, w.iarvoor in Ps. 49: 15 en 80: 14,

a fweid en gezet is.
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zij worden nedergedrukt; gelijk alle

[anderen] worden zij besloten; engelijk
de top eener are worden zij afgesne-

den.

25. Indien het nu zoo niet is, wie zal

mij leugenachtig maken, en mijne rede
tot niet brengen?

T
HET XXV KAPITTEL.

oen antwoordde Bildad, de Sühiet,

en zeide:

2. Heerschappij en vreeze zijn bij

Hem; Hij maakt vrede in zijne hoog-
ten.

3. Is er een getal zijner benden ? En
over wien staat zijn licht niet op?

4. Hoe zoude dan een mensch «recht-

vaardig zijn bij God ? En ^hoe zoude hij

zuiver zijn, die van eene vrouw gebo-

ren is? a Job 4: 17, 18,19;
15: 14, 15, 16. b Job 15: 14.

5. Zie, tot de maan toe, «en zij zal

geen schijnsel geven, en de sterren
zijn niet zuiver in zijne oogen.

a Job 15: 15.

6. «Hoe veel te min de maensch, [die]

eene made is, en des menschen kind,

[die] een ^worm is. a Job 4: 19.

b Ps. 22: 7.

M.
HET XXVI KAPITTEL.

_aar Job antwoordde en zeide:

2. Hoe hebt gij geholpen dien, die

zonder kracht is, [en] behouden den
arm, [die] zonder sterkte is?

3. Hoe hebt gij hem geraden,' die

geene wijsheid heeft, en de zake, gelijk

zij is, ten volle bekend gemaakt?
4. Aan wien hebt gij [die] woorden

verhaald ? En wiens geest is van u uit-

gegaan ?

5. De dooden zullen geboren worden
van onder de wateren, en hunne inwo-
ners,

6. De hel is «naakt voor Hem, en
geen deksel is er voor het verderf.

a Ps. 139: 8, 11. Spr. 15: 11. Hebr. 4: 13.

7. «Hij breidt het noorden uit over
het woeste; Hij hangt de aarde aan
een niet. a Pe. 104 : 2.

8. Hij bindt de wateren in zijne wol-
ken; nochtans scheurt de wolke daar-

onder niet.

9. «Hij houdt het vlakke [zijns] troons
vast; Hij spreidt zijne wolke daarover.

a Job 9: 8. Ps. 104: 2. 3.

10. «Hij heeft een gezet perk over
het vlakke der wateren rondom afge-
teekend. Hot aan de voleinding toe des
lichts met de duisternis. « job 38: 8.

Ps. 33: 7; 104: 9.

Jer. 5: 22. ö Gen. 1: 9. Job 38: 8.

Ps. 33: 7; 104: 9. Spr. 8: 29. Jer. 5: 22.

11. De pilaren des hemels sidderen,
en ontzetten zich voor zijn schelden.

12. Door zijne kracht «klieft Hij de
zee, en door zijn verstand verslaat Hij
[tere] .verheffing. « jes. 5i : 15.

13. «Door zijnen Geest heeft Hij de
hemelen versierd; zijne hand heeft de
langwemelende slang geschapen.

a Pr. 33: 6.

14. Zie, dit zijn [maar] uiterste ein-

den zijner wegen; en wat een klein
stuksken der zaak hebben wij van Hem
gehoord! Wie zoude dan den donder
zijner mogendheden verstaan?

HET XXVII KAPITTEL.

E.n Job gmg voort zijne spreuk op te

heffen, en zeide:

2. [Zoo ivaaracJitig als] God leeft, die

mijn recht weggenomen heeft, en de
Almachtige, die mijner ziele bitterheid

heeft aangedaan
;

3. Zoolang als mijn adem in mij zal

zijn, en het geblaas Gods in mijnen
neus

;

4. Indien mijne lippen onrecht zullen

spreken, en indien mijne tong bedrog
zal uitspreken!

5. Het zij verre van mij, dat ik ulie-

den rechtvaardigen zoude;totdat ik den
geest zal gegeven hebben, zal ik mijne
oprechtigheid van mij niet wegdoen.

6. Aan mijne gerechtigheid zal ik

vasthouden, en zal ze niet laten varen
;

mijn hart zal [die] niet versmaden van
mijne dagen.

7. Mijn vijand zij als de goddelooze,
en die zich tegen mij opmaakt, als de
verkeerde.

8. «Want wat is de verwachting des
huichelaars, als hij zal gierig geweest
zijn, wanneer God zijne ziele zal uit-

trekken? a Matth, 16: 26. Luc. 12: 20.

9. «Zal God zijn geroep hooren, als

benauwdheid over hem komt?
a Job 35: 12. Ps. 18: 42; 109: 7. Spr. 1 : 28 ;

28 : 9. Jes. 1 : 15. Jer. 14: 12. Ezech. 8: 18.

Micha 3: 4. Joh. 9: 31. Jac. 4: 3.

10. Zal hij zich verlustigen in den
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Almachtige ? zal hij God aanroepen te

allen tijde?

11. Ik zal ulieden leeren van de hand
Gods : wat bij den Almachtige is, zal
ik niet verhelen.

12. Ziet, gijzelven allen hebt het ge-

zien ; en waarom wordt gij dus door
ydelheid verijdeld ?

13. «Dit is het deel des goddeloozen
menschen bij God, en de erve der ti-

rannen, [die] zij van den Almachtige
ontvangen zullen. « job 20 : 29.

14. Indien zijne kinderen vermenig-
vuldigen, «het is ten zwaarde; en zijne

spruiten zullen van brood niet verzadigd
worden. a Deut, 2S: 41. Hos. 9: 13.

15. Zijne overgeblevenen zullen in
den dood begraven worden; en «zijne
weduwen zullen niet weenen.

a Ps. 78 : 64.

16. Zoo hij zilver opgehoopt zal heb-
ben als stof, en kleeding bereid als

leem;
17. Hij zal ze bereiden, -«maar de

rechtvaardige zal ze aantrekken, en de
onschuldige zal hec zilver deelen.

a Spr. 28: 8. Pred. 2: 26.

18. Hij bouwt zijn huis als eene mot-
te, en als een hoeder de hutte maakt.

19. «Rijk ligt hij neder, en wordt niet
weggenomen; doet hij zijne oogen open,
zoo is hij er niet. a Ps. 49 : 18.

20. «Verschrikkingen zullen hem als

wateren aangrijpen ; des nachts zal hem
een wervelwind Avegstelen.

a Job 15: 21: 18: 11.

21. De oostewind zal hem wegvoeren,
dat hij henengaat, en zal hem wegstor-
men uit zijne plaatse.

22. En [God] zal [dit] over hem wer-
pen, en niet sparen ; van zijne hand zal

hij snellijk vlieden.

23. [Een ieder] zal over hem met
zijne handen klappen, en over hem
fluiten uit zijne plaatse.

HET XXVIII KAPITTEL.

(jewisselijk er is voor het [zilver een
uitgang, en eene plaats voor het goud,
dat zij smelten.

2. Het ijzer wordt uit stof genomen,
en [uit] steen wordt koper gegoten.

3. Het einde, [dat God] gesteld heeft
voor de duisternis, en al het uiterste
onderzoekt hij; het gesteente der don-
kerheid en der schaduw des doods.

4. Breekt er eene beek door bij den-
gene, die er woont, [de wateren], ver-

geten zijnde van den voet, worden van
den mensch uitgeput [en] gaan weg.

5. Uit de aarde komt het brood voort
;

en onder zich wordt zij veranderd, als-

of zij vuur ware.

6. Hare steenen zijn de plaats van
den Saffier, en zij heeft stofkeus van
goud.

7. De roofvogel heeft het pad niet

gekend, en het oog der kraai heeft het
niet gezien.

8. De jonge hoogmoedige dieren heb-
ben het niet betreden ; de felle leeuw
is daarover niet henengegaan.

9. Hij legt zijne hand aan de keiach-

tige [rots] ; hij keert de bergen van den
woitel om.

10. In de rotssteenen houwt hij stroo- J

men uit, en zijn oog ziet al het koste- \
lijke.

11. Hij bindt de rivieren toe, dat niet

een traan uitkomt; en het verborgene
brengt hij uit in het licht.

12. Maar de wijsheid, vanwaar zal zij

gevonden worden? en waar is de plaat-

se des verstands?

13. De mensch weet hare waarde
niet, en zij wordt niet gevonden in

het land der levenden.

14. «De afgrond zegt: Zij is in mij

niet; en de zee zegt: Zij is niet bij |
mij. a Job 28 : 22. *

is. «Het gesloten goud kan voor haar
niet gegeven worden, en met zilver

kan haar prijs niet worden opgewo-
gen, a Spr. 3: 14; 8: 11, 19; 16: 16.

16. Zij kan niet geschat worden te-

gen fijn goud van O'phir, tegen den kos-

telijken Schóham, of den Saffier.

17. Men kan het goud of het kristal

haar niet gelijk waardeeren ; ook is zij

[niet] te verwisselen voor een kleinood

van dicht goud.
18. De Ramoth en Gabisch zal niet

gedacht worden; want de trek der
wijsheid is meerder 'dan der Robijnen.

19. Men kan den Topaas van Moo-
renland haar niet gelijk waardeeren; en
bij het fijn louter goud kan zij niet ge-

schat worden.
20. «Die wijsheid dan, vanwaar komt

zij ? en waar is de plaatse des verstands?
a Job 28: 12.
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21. Want zij is verholen voor de
oogen aller levenden, en voor het ge-

vogelte des hemels is zij verborgen.
22. «Het verderf en de dood zeggen:

Haar gerucht hebben wij met onze ooren
gehoord. « job 28: i4.

23. God verstaat haren weg, en Hij
weet hare plaatse.

24. Want ,Hij schouwt tot aan de
einden der aarde; Hij ziet onder alle

de hemelen.
25. Als Hij den wind het gewicht

maakte, en «de wateren opwoog in
mate; a Spr. 8: 29.

26. Als Hij den regen eene gezette
orde maakte, en eenen weg voor het
weerlicht der donderen

;

27. Toen zag Hij haar, en vertelde
ze; Hij schikte ze, en ook doorzocht
H\j ze.

28. Maar tot den mensch heeft Hij
gezegd: Zie, «de vreeze des HEEREN
is de wijsheid, en van het kwade te

wijken is het verstand, a Ps. iii: lo.

Spr. 1 : 7 ; 9 : 10.

HET XXIX KAPITTEL.

En Job ging voort zijne spreuk op te

heffen, en zeide:

2. Och of ik ware, gelijk in de vori-

ge maanden, gelijk in de dagen, [toen]

God mij bewaarde!
3. Toen Hij zijne lampe deed schij-

nen over mijn hoofd, [en] ik bij zijn

licht de duisternis doorwandelde;
4. Gelijk als ik was in de dagen mij-

ner jonkheid, toen Gods verborgenheid
over mijne tente was;

5. Toen de Almachtige nog met mij
was, [en] mijne jongens rondom mij

;

6. Toen ik mijne gangen wiesch in

boter, en de rots bij mij oliebeken
uitgoot;

7. Toen ik uitging naar de poorte
door de stad, [toen] ik mijnen stoel op
de straat liet bereiden.

8. De jongeren zagen mij en versta-

ken zich, en de stokouden rezen op [ep]

stonden.
9. De oversten hielden de woorden

in, en leiden de hand op hunnen mond.
10. De stemme der vorsten verstak

zich, en hunne tong kleefde aan hun
gehemelte.

11. Als een oor [mij] hoorde, zoo hield

het mij gelukzalig; als [mij] een oog
zag, zoo getuigde het van mij.

12. «Want ik bevrijdde den ellendige,
die riep, en den wees, en die geenen
helper had. a Ps. 72: 12. fepr. 21 •. 13.

13. De zegen desgenen, die verloren
ging, kwam op mij; en het hart der
weduwe deed ik vroolijk zingen.

14. «Ik bekleedde mij met gerechtig-
heid, en zij bekleedde mij ; mijn oor-
deel was als een mantel en vorstelijke
hoed. a Jes, 59 : 17.

Eph. 6: 14. enz. 1 ïhess. 5: 8.

15. Den blinde was ik [tot] oogen, en
den kreupele was ik [tot] voeten.

16. Ik was den nooddruftigen een
vader; en het geschil, [dat] ik niet wist,
dat onderzocht ik.

17. En ik verbrak de baktanden des
verkeerden, en wierp den roof uit zijne

tanden.
18. En ik zeide: Ik zal in mijn nest

den geest geven, en ik zal de dagen
vermenigvuldigen als het zand.

19. Mijn wortel was uitgebreid aan het
water, en dauw vernachtte op mijnen
tak.

20. Mijne heerlijkheid was nieuw bij

mij, en mijn boog veranderde zich In
mijne hand.

21. Zij hoorden mij aan, en wacht-
ten, en zwegen op mrjnen raad.

22. Na mijn woord spraken zij niet
weder, en mijne rede drupte op hen.

23. Want zij wachtten naar mij, ge-

lijk [naar] den regen, en sperden hun-
nen mond open, [als] naar den spaden
regen.

24. Lachtte ik hun toe, zij geloofden
het niet; en het licht mijns aangezichts
deden zij niet nedervallen.

25. Verkoos ik hunnen weg, zoo zat
ik bovenaan, en woonde als een koning
onder de benden ; als een, die treuri-

gen vertroost.

HET XXX KAPITTEL,

Maar nu lachen over mij minderen
dan ik van dagen, welker vaderen ik

versmaad zoude hebben, [om bij de
honden mijner kudde te stellen.

2. Waartoe zoude mij ook geweest
zijn de kracht hunner handen ? Zij was
[door] ouderdom in hen vergaan.

3. Die door gebrek en honger een-
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zaam waren, vliedende naar dorre plaat-

sen, [m het] donkere, woeste en ver-

woeste.
4. Die ziltige kruiden plukten bij de

struiken, en welker spijze was de wor-
tel der jeneverstruiken.

5. Zij werden uit het midden uitge-

dreven (men jouwde over hen, als [ovei']

eenen dief)
;

6. Opdat zij wonen zouden in de klo-

ven der dalen, de holen des stofs en
der steenrotsen.

7. Zij schreeuwden tusschen de strui-

ken; onder de netelen vergaderden zij

zich.

8. Zij waren kinderen der dwazen,
en kinderen van geenen naam ; zij wa-
ren geslagen uit den lande.

9. «Maar nu ben ik hun snarenspel
geworden, en ik ben hun tot een spreek-
woord, a Job 17 : 6.

Ps. 69;: 13. Klaagl. 3: 14, 63.

10. «Zij hebben eenen gruwel aan mij,

zij maken zich verre van mij, ja zij

onthouden het speeksel niet van mijn
aangezicht. a Job 19 : 19.

11. Want hij heeft mijn zeel losge-

maakt, en mij bedrukt; daarom heb-

ben zij den breidel voor mijn aange-
zicht afgeworpen.

12. Ter rechterhand staat de jeugd
op, stooten mijne voeten uit, en banen
tegen mij hunne verderfelijke wegen.

13. Zij breken mijn pad af, zij be-

vorderen mijne ellende ; zij hebben gee-

nen helper [van doen].

14. Zij komen aan, als door eene
wijde breuk; onder de verwoesting rol-

len zij aan.

15. Men is [met] verschrikkingen te-

gen mij gekeerd ; elkeen vervolgt als een
wind mijne edele [ziele]; en mijn heil

is als eene wolk voorbijgegaan.
16. Daarom stort zich nu mijne ziele

in mij uit; de dagen des druks grijpen
mij aan.

17. Des nachts doorboort Hij mijne
beenderen in mij, en mijne polsaderen
rusten niet.

18. Door de veelheid der kracht is

mijn kleed veranderd ; Hij omgordt mij
als de kraag mijns roks.

19. Hij heeft mij in het slijk gewor-
pen, en ik ben gelijk geworden als stof
en assche.

20. Ik schreie tot U, maar Gij ant-

woordt mij niet; ik sta, maar Gij acht
[niet] op mij.

21. Gij zijt veranderd in eenen wree-
de tegen mij ; door de sterkte uwer hand
wederstaat Gij mij hatelijk.

22. Gij heft mij op in den wind; Gij

doet mij [daaro})] rijden; en Gij versmelt
mij het wezen.

23. Want ik weet, «dat Gij mij ter

dood brengen zult, en tot het huis der
samenkomst aller levenden.

a Hebr. 9: 27.

24. Maar Hij zal tot den aardhoop
de hand niet uitsteken; is er bij hen-
lieden geschrei m zijne verdrukking?

25. «Weende ik niet over hem, die

harde dagen had? Was mijne ziele niet

beangst over den nooddruftige?
a Ps. 35: 13, 14. Rom. 12: 15.

26. [Nochtans] toen ik het goede ver-

wachtte, zoo kwam het kwade; toen
ik hoopte naar het licht, zoo kwam de
donkerheid.

27. Mijn ingewand ziedt, en is niet

stille; de dagen der verdrukking zijn

mij voorgekomen.
28. Ik ga zwart daarhenen, niet van

de zon; opstaande schreeuw ik in de
gemeente.

29. «Ik ben den draken een broeder
geworden, en een metgezel der jonge
struisen. a Ps. i02: 7.

30. «Mijne huid is zwart geworden
over mij, en mijn gebeente is ontsto-

ken van dorrigheid. a Ps. ii9: 83.

Klaagl. 4: 8; 5: 10.

31. Hierom is mijne harp tot eene
rouwklage geworden, en mijn orgel tot

eene stemme der weenenden.

HET XXXI KAPITTEL.

ik heb een verbond gemaakt met mijne
oogen; hoe zoude ik dan acht gegeven
hebben op eene maagd?

2. Want wat is het deel Gods van
boven, of de erve des Almachtigen uit

de hoogten?
3. Is niet het verderf voor den ver-

keerde, ja wat vreemds voor de wer-

kers der ongerechtigheid?

4. «Ziet Hij niet mijne wegen, en
telt Hij niet alle mijne treden?

a 2 Kron. ]6: 9. Job 34: 21.

Spr. 5: 21; 15: 3. Jer. 32: 19.

5. Zoo ik met ijdelheid omgegaan
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heb, en mijn voet gesneld heeft totbe-

driegerij
;

6. Hij wege mij op, in eene rechte
weegschaal, en God zal mijne oprech-
tigheid weten.

7. Zoo mijn gang uit den weg ge-

weken is, en mijn hart mijne oogen
nagevolgd is, en aan mijne handen iets

aankleeft;

8. Zoo moet ik zaaien, maar een an-

der eten, en mijne spruiten moeten ui t-

geworteld worden.
9. «Zoo mijn hart verlokt is geweest

tot eene vrouw, of ik aan mijns naas-

ten deur geloerd heb; a Job 24: 15.

Spr. 7: 25.

10. Zoo moet mijne huisvrouwe met
een ander malen, en anderen zich over
haar krommen.

11. Want dat is eene schandelijke
daad, en het is eene misdaad [hij] de
rechters.

12. Want dat is een vuur, hetwelk
tot de verderving toe verteerd, en al

mijn inkomen uitgeworteld zoude heb-

ben.

13. Zoo ik versmaad heb het recht
mijns knechts of mijner dienstmaagd,
als zij geschil hadden met mij;

14. (Want wat zoude ik doen, «als

God opstond? En als Hij bezoeking
deed, wat zoude ik Hem antwoorden?

a Ps. 44: 22.

15. «Heeft Hij niet,- die mij in den
buik maakte, hem [ook] gemaakt? en
één ons in de baarmoeder bereid ?)

a Job 34: 16. Spr. 14: 31; 17: 5.

16. Zoo ik den armen [hunne] begeerte
onthouden heb, of de oogen der wedu-
we heb laten versmachten,

17. En mijne bete alleen gegeten heb,
zoodat de wees daarvan niet gegeten
heeft;

18. (Want van mijne jonkheid af is

hij bij mij opgetogen, als [hij] een va-

der, en van mijns moeders buik af heli

ik haar geleid;)

19. Zoo ik iemand heb zien omko-
men, omdat hij zonder kleeding was,
en dat de nooddruftige geen deksel
had

;

20. Zoo zijne lendenen mij niet ge-

zegend hebben, toen hij van de vellen

mijner lammeren verwarmd werd;
21. Zoo ik mijne hand tegen den

wees bewogen heb, omdat ik in de
poorte mijne hulpe zag;

22. Mijn schouder valle van hetschou-
derbeen, en mijn arm breke van zijne
pijp af.

23. Want het verderf Gods was bij

mij een schrik, en ik vermocht niet
vanwege zijne hoogheid.

24. Zoo ik het goud «tot mijne hope
gezet heb, of tot het fijne goud gezegd
hebt: Gij zijt mijn vertrouwen;

a Marc. 10: 24. 1 Tim. 6: 17.

25. «Zoo ik blijde ben geweest, om-,
dat mijn vermogen groot was, en om-
dat mijne hand geweldig veel verkregen
had

; a Ps. 62: 11.

26. «Zoo ik het licht aangezien heb,
wanneer het scheen, of de maan heer-
lijk voortgaande, « Deut. 4: 19.

27. En mijn hart verlokt is geweest
in het verborgene, dat mijne hand mij-
nen mond gekust heeft;

28. Dat ware ook eene misdaad [hij]

den rechter; want ik zoude den God
van boven verzaakt hebben.

29. «Zoo ik verblijd ben geweest in
de verdrukking mijns haters, en mij
opgewekt heb, als het kwaad hem vond!

a Spr. 17 : 5.

30. (Ook heb ik mijn gehemelte niet
toegelaten te zondigen, «met door eenen
vloek zijne ziel te begeeren.)

a Matth. 5: 44. Kom. 12: 14.

31. Zoo de lieden mijner tente met
hebben gezegd: Och of wij van zijn

vleesch hadden ! wij zouden niet verza-
digd worden !

32. «De vreemdeling overnachtte niet
op de straat; mijne deuren opende ïk
naar den weg. a Hebr. 13 : 2. 1 Petr. 4; 9.

33. Zoo ik, gelijk Adam, mijne over-
tredingen bedekt heb, door eigenliefde
mijne misdaad verbergende!

34. Zeker ik kon wel eene groots
menigte geweldelijk onderdrukt hebben;
maar de verachtste der huisgezinnen
zoude mij afgeschrikt hebben; zoodat
ik gezwegen zoude hebben, en ter deure
niet uitgegaan zijn.

35. Och of ik eenen hadde, die mij
hoorde! Zie, mijn oogmerk is, dat de
Almachtige mij antwoorde, en dat mijne
tegenpartij een boek schrijve.

36. Zoude ik het niet op mijnen schou-
der dragen ? Ik zoude het op mij binden
[als] eene kroon.
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37. Het getal mijner treden zoude ik

hem aanwijzen ; als een vorst zoude ik

tot hem naderen.

38. Zoo mijn land tegen mij roept,

en zijne voren te zamen weenen;
39. Zoo ik zijn vermogen gegeten heb

zonder geld, en de ziel zijner akkerlie-

den heb doen hijgen;

40. Dat voor tarwe distelen voortko-
men, en voor gerst stinkkruid!
De woorden van Job hebben een

einde.

HET XXXII KAPITTEL.

loen hielden die drie mannen op van
Job te antwoorden, dewijl hij in zijne

oogen rechtvaardig was.
2. Zoo ontstak de toorn van Elïhu,

den zoon van Banicheël, den Büziet,

van het geslacht van Ram. Tegen Job
werd zijn toorn ontstoken, omdat hij

zijne ziele meer rechtvaardigde dan
God.

3. Zijn toorn ontstak ook tegen zijne

drie vrienden, omdat zij, geen antwoord
vindende, nochtans Job verdoemden.

4. Doch Elïhu had gewacht op Job
in het spreken, omdat zij ouder van
dagen waren dan hij.

5. Als dan Eli'hu zag, dat er geen
antwoord was in den mond van die

drie mannen, ontstak zijn toorn.

6. Hierom antwoordde Elihu, de zoon
van Banicheël, den Büziet, en zeide:

Ik ben minder van dagen, maar gijlie-

den zijt «stokouden; daarom heb ik ge-

schroomd en gevreesd ulieden mijn ge-

voelen te vertoonen. a Job i5: lO;

boven, vs. 4; onder vs. 7.

7. Ik zeide: Laat de dagen spreken,
en de veelheid der jaren wijsheid te

kennen geven.
8. «Zekerlijk de Geest, die in den

mensch is, en de inblazing des Almach-
tigen maakt henlieden verstandig.

a Job 12: 13; 38; 36. Spr. 2; 6.

Pred. 2. 26. Dan. 1: 17; 2: 21.

9. «De groeten zijn niet wijs, en de
ouden verstaan het recht [niet].

a Job 12: 12.

10. Daarom zeg ik: hoor naar mij;
ik zal mijn gevoelen ook vertoonen.
n. Ziet, ik heb gewacht op ulieder

woorden; ik heb het oor gewend tot
ulieder aanmerkingen, totdat gij reden
uitgezocht hadt.

12. Als ik nu acht op u gegeven heb,
ziet, er is niemand, die Job overreedde,
die uit ulieden zijne reden beantwoord-
de;

13. Opdat gij niet zegt: Wij hebben
de wijsheid gevonden- God heeft hem
nedergestooten, geen mensch.

14. Nu heeft hij tegen mij geene
woorden gericht, en met uheder woor-
den zal ik hem niet beantwoorden.

15. Zij zijn ontzet, zij antwoorden
niet meer, zij hebben de woorden van
zich verzet.

16. Ik heb dan gewacht, maar zij

spreken niet; want zij staan stil, zij

antwoorden niet meer.
17. Ik zal mijn deel ook antwoorden;

ik zal mijn gevoelen ook vertoonen.
18. Want ik ben der woorden vol;

de geest mijns buiks benauwt mij.

19. Zie, mijn buik is als de wijn, [die]

niet geopend is; gelijk nieuwe lederen
zakken zoude hij bersten.

20. Ik zal spreken, opdat ik voor mij
lucht krijge; ik zal mijne lippen ope-

nen, en zal antwoorden.
21. Och, dat ik niemands aangezicht

aanneme, en tot den mensch geene bij-

namen gebruike!
22. Want ik weet geene bijnamen te

gebruiken; in kort zoude mijn Maker
mij wegnemen.

HET XXXIII KAPITTEL.

rjn gewisselijk, o Job, hoor toch mijne
reden, en neem alle mij n« woorden ter

oore.

2. Zie nu, ik heb mijnen mond open-

gedaan; mijne tong spreekt onder mijn
gehemelte.

3. Mijne reden zullen de oprechtig-

heid mijns harten, en de wetenschap
mijner lippen, wat zuiver is, uitspre-

ken.

4. De Geest Gods heeft mij gemaakt,
en de adem des Almachtigen heeft mij

levend gemaakt.
5. Zoo gij kunt, antwoord mij ; schik

u voor mijn aangezicht, stel u.

6. «Zie, ik ben Godes, gelijk gij; uit

het leem ben ik ook afgesneden.
a Job 9: 35; 23: 10.

7. Zie, mijne verschrikking zal u niet

beroeren, en mijne hand zal over u niet

zwaar zijn.
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8. Zeker, «gij hebt gezegd voor mijne
ooren, en ik heb de stemme der woor-
den gehoord: a job lO: 7;

16: 17; 23: 10, 11; 27: 5.

9. Ik ben rein,zonder overtreding; ik

ben zuiver, en heb geene misdaad;
10. Zie, Hij vindt oorzaken tegen mij;

aHi] houdt mij voor zijnen vijand;
a Job 13: '24; 16: 9; 19: 11.

11. «Hij legt mijne voeten in den stok;

iHij neemt alle mijne paden waar.
a Job 13: 27. & Job 14: 16.

12. Zie, hierin zijt gij niet rechtvaar-

dig, antwoord ik u; want God is meer-

der dan een mensch.
18. Waarom hebt gij tegen Hem ge-

twist? Want Hij antwoordt niet van alle

zijne daden.

14. Maar God spreekt eens of twee
maal; doch men let niet daarop.

15. In den droom, [door] het gezicht

des nachts, als eene diepe slaap op de

lieden valt, in de sluimering op het

leger :

16. Dan openbaart Hij het voor het

oor der lieden, en Hy verzegelt hunne
kastijding;

17. Opdat Hij den mensch afwende
[van zijn] werk, en van den man de
hoovaardij verberge;

18. Dat Hij zijne ziele van het ver-

derf afhoude; en zijn leven, dat het door
het zwaard niet doorga.

19. Ook wordt hij gestraft met smart
op zijn leger, en de sterke menigte zy-

ner beenderen;

20. «Zoodat zijn leven het brood zelf

verfoeit, en zijne ziele de begeerlijke

spijze; a Ps. 107: 18.

21. Dat zijn vleesch verdwijnt uit het
gezicht, en zijne beenderen, [die] niet

gezien werden, uitsteken;

22. En zijne ziel nadert ten verderve,

en zijn leven tot de dingen, die doo-

den.

28. Is er dan bij hem een gezant,

een uitlegger, één uit duizend, om den
mensch zijnen rechten plicht te ver-

kondigen;
24. Zoo zal Hij hem genadig zyn, en

zeggen : Verlos hem, dat hij in het ver-

derf niet nederdale. Ik heb verzoening
gevonden.

25. Zijn vleesch zal frisscher worden,
dan het was in de jeugd; hij zal tot

de dagen zijner jonkheid wederkee-
ren.

26. Hij zal tot God ernstelijk bidden,
«die in hem een welbehagen nemen
zal, en zijn aangezicht met gejuich
aanzien; want Hij zal den mensch
zijne gerechtigheid wedergeven.

« Ps. 50: 15. Jes. 58: 9.

27. Hy zal de menschen aanschou-
wen, en zeggen : Ik heb gezondigd, en
het recht verkeerd, hetwelk mij niet

heeft gebaat;
28. [Maar God] heeft mijne ziele ver-

lost, dat zij niet voere in het verderf,

zoüdat mijn leven het licht aanziet.

29. Zie, dit alles werkt God twee [of\

drie maal met eenen man;
30. «Opdat hij zijne ziele afkeere van

het verderf, en hij verlicht worde met
het licht der levenden. a Ps. 56: 14.

81. Merk op, o Job, hoor naar my;
zwijg, en ik zal spreken.

32. Zoo er reden zijn, antwoord mij;

spreek, want ik heb lust u te rechtvaar-

digen.

33. Zoo niet, hoor naar mij; zwijg,

en ik zal u wijsheid leeren.

HET XXXIV KAPITTEL.

Voorts antwoordde Ehhu en zeide:

2. Hoort, gij wijzen, mijne woorden,
en gij verstandigen, neigt de poren naar
mij.

3. «Want het oor proeft de woorden,
gelijk het gehemelte de spijze smaakt.

a Job 12: 11.

4. Laat ons kiezen voor ons wat
recht is; laat ons kennen onder ons
wat goed is.

5. Want Job heeft gezegd: Ik ben
rechtvaardig, en «God heeft mijn recht
weggenomen

; a Job 27 : 2.

6. Ik moet liegen in mijn recht; «mijn
pyl is smartelijk zonder overtreding.

a Job 6: 4.

7. Wat man is er, gelijk Job? Hij

drinkt de bespotting in als water;
8. En gaat over weg in gezelschap

met de werkers der ongerechtigheid,

en wandelt met goddelooze lieden?

9. Want hij heeft gezegd: Het baat
een man niet, als hij welbehagen heeft

aan God.
10. Daarom, gij lieden van verstand,

hoort naar mij : verre «zij God van god-
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deloosheid, en de Almachtige van on-

recht, a Deut. 32: 4. 2 Kron. 19: 7.

Job 8: 3; 36: 23. Ps. 92: 16. Eom. 9: 14.

11. «Want [naar] het werk des men-
schen vergeldt Hij hem, en naar eens
ieders weg doet Hij het hem vinden.

a Ps. 62: 13. Spr. 24: 12. Jer. 17: 10;
32: 19. Ezech. 7: 27; 33: 20. Matth. 16: 27.

Rom. 2 : 6. 1 Cor. 3 : 8. 2 Cor. 5 : 10.

Eph. 6: 8. Col. 3: 25. 1 Petr. 1: 1 7. Openb. 22: 12.

12. Ook waarlijk God handelt niet

goddelooslijk, en de Almachtige verkeert
het recht niet.

13. Wie heeft Hem gesteld over de
aarde? En wie heeft de gansche we-
reld geschikt?

14. «Indien Hij zijn hart tegen hem
zette, zijnen geest en zijnen adem zoude
Hij tot zich vergaderen:

a Ps. 104: 29. Pred. 12: 7.

15. Alle vleesch zoude tegelijk den
geest geven, en de mensch zoude «tot

stof wederkeeren. o Gen. 3: 19.

Pred. 12: 7.

16. Zoo er dan verstand [bij u] is,

hoor dit; neig de ooren tot de stemme
mijner woorden.

17. «Zoude hij ook, die het recht haat,

[den gewonde] ^verbinden? Enzoudtgij
den zeer rechtvaardige verdoemen?

a Gen. 18: 25. Job 8: 3;
21: 22. Rom. 3: 5. 5 Job 5: 18.

18. Zoude men tot eenen koning zeg-

gen : Gij Bélial ; tot de prinsen : gij god-
deloozen ?

19. [Hoe dan tot Dien], die het aan-
gezicht der vorsten «niet aanneemt, en
den rijke voor den arme niet kent?
Want zij zijn allen zijner handen werk.

a Deut. 10: 17. 2 Kron. 19: 7. Job 37: 24.

Hand. 10: 34. Rom. 2: 11. Gal. 2: 6.

Eph. 6: 9. Col. 3 : 25. 1 Pet. 1: 17.

20. In een oogenblik sterven zij ; zelfs

te middernacht wordt een volk geschud,
dat het doorgaat; en de machtige wordt
weggenomen zonder hand.

21. Want «zijne oogen zijn op ieders

wegen, en Hij ziet alle zijne treden.
a 2 Kron.' 16: 9. Job 31: 4. Ps. 34: 16.

Spr. 5 : 21 ; 15 : 3. Jer. 16 : 17 ; 32 : 19.

22. «Er is geene duisternisse, en er

is geene schaduwe des doods, dat al-

daar de werkers der ongerechtigheid
zich verbergen mochten.

a Ps. 139: 12. Amos 9: 2, 3. Hebr. 4: 13.

2o. Gewisselijk Hij legt den mensch
niet te veel op, dat hij tegen God in
het gericht zoude mogen treden.

24. Hij vermorzelt de geweldigen,
dat men het niet doorzoeken kan, en
stelt anderen in hunne plaats.

25. Daarom [dat] Hij hunne werken
kent, zoo keert Hij ze des nachts om,
en zij worden verbrijzeld.

26. Hij klopt ze te zamen alsgodde-
loozen, in eene plaatse, [icaar] aan-
schouwers zijn;

27. Daarom dat zy van achter Hem
afgeweken zijn, «en geene zijner wegen
verstaan hebben; a Ps. 28: 5. Jes. 5: 12.

28. Opdat Hij op hem het geroep des
armen brenge, en het geroep der ellen-

digen verhoore.

29. Als Hij stilt, wie zal dan beroe-
ren? Als Hij het aangezichte verbergt,
wie zal Hem dan aanschouwen, zoo-

wel voor een volk, als voor eenen
mensch alleen?

30. Opdat de huichelachtige mensch
niet [meer] regeere, [en] geene strikken
des volks zijn.

31. Zekerlijk, heeft hij tot God gezegd:
Ik heb [mve straf] verdragen, ik zal het
niet verderven;

32. Behalve [ivat] ik zie, leer Gij mij
;

heb ik onrecht gewrocht, ik zal het
niet meer doen?

33. Zal het van u zijn, hoe Hij iets

vergelden zal, dewijl gij [Hem] ver- 1

smaadt? Zoudt gij "dan verkiezen, en 1

niet Ik ? Wat weet gij dan ? spreek.
'

34. De lieden van verstand' zullen

met mij zeggen, en een wijs man zal

naar mij hooren:
35. [Bat] Job niet met wetenschap

gesproken heeft, en zijne woorden niet

met kloek verstand geweest zijn.

36. Mijn Vader, laat Job beproefd
worden tot het einde toe, om [zijner]

antwoorden wille onder de ongerechtige
lieden.

37. Want tot zijne zonde zoude hij

nog overtreding bijvoegen; hij zoude
onder ons in de handen klappen; en ^
hij zoude zijne reden vermenigvuldigen
tegen God.

HET XXXV KAPITTEL.

ijjlihu antwoordde voorts en zeide: . jl

2. Houdt gij dat voor recht, [dat] gij
'

gezegd hebt: Mijne gerechtigheid is

meerder dan Gods?
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3. Want agij hebt gezegd : Wat zoude
zij u baten? Wat meer voordeel zal ik

[daannecle] doen, dan met mijne zonde?
a Job 34: 9.

4. Ik zal u antwoord geven, en uwen
vrienden met u.

5. Bemerk den hemel en zie; en aan-
schouw de bovenste wolken, zij zijn

hooger dan gij.

6. Indien gij zondigt, wat bedrijft gij

tegen Hem? indien uwe overtredingen
menigvuldig zijn, wat doet gij Hem?

7. «Indien gij rechtvaardig zijt, wat
geeft gij Hem? Of wat ontvangt Hij

uit uwe hand? « job 22: 2.

Ps. 16: 2. Kom. 11: 35.

8. Uwe goddeloosheid zoude zijn te-

gen eenen man, gelijk gij zijt, en uwe
gerechtigheid voor eens menschen
kind.

9. Vanwege [hunne] grootheid doen
zij de onderdrukten roepen; zij schreeu-

wen vanwege den arm der groeten.

10. Maar niemand zegt: Waar is God,
mijn Maker, die de psalmen geeft in

den nacht?
11. Die ons geleerder maakt dan de

beesten der aarde, en ons 'wijzer maakt
dan het gevogelte des hemels.

12. Daar roepen zij ; «maar Hij ant-

woordt niet, vanwege den hoogmoed
der boozen. « Job 27: 9. Spr. 1:28; 15:29.

Jes. 1: 15. Jer. 11: 11. Joh. 9: 31.

13. Gewisselijk zal God de ijdelheid

niet verboeren, en de Almachtige zal

die niet aanschouwen.

14. Dat gij ook gezegd hebt: Gij zult

Hem niet aanschouwen ; er is [nochtans]

gericht voor zijn aangezicht; wacht gij

dan op Hem.
15. «Maar nu, dewijl het niets is, dat

zijn toorn [Job] bezocht heeft, en hij

[Hem] niet zeer in overvloed doorkend
heeft; a Job ll: 6.

16. Zoo heeft Job in ijdelheid zijnen

mond geopend, [en] zonder wetenschap
woorden vermenigvuldigd.

HET XXXVI KAPITTEL.

Eilihu ging nog voort en zeide.

2. Verbeid mij een weinig, en ik zal

u aanwijzen, dat er nog reden voor

God zijn.

3. Ik zal mijn gevoelen van verre

ophalen, en mijnen Schepper gerechtig-

heid toewijzen.

4. Want voorwaar mijne woorden
zullen geene valschheid zijn: een, die

oprecht is van gevoelen, is bij u.

5. «Zie, God is geweldig, nochtans
versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in

kracht des harten. a Job 9: 4,

12: 13, 16; 37: 23; Kap. 38, enz.

6. Hij laat den goddelooze niet leven,

en het recht der ellendigen beschikt
Hij.

7. «Hij onttrekt zijne oogen niet van
den rechtvaardige, maar met de konin-
gen zijn ZIJ m den troon; Maar zet Hij

ze voor altoos, en zij worden verheven.
a Ps. 33: 18; 34: 16. b Ps. 113; 8.

8. En zoo zij, gebonden zijnde in

boeien, vast gehouden worden in ban-
den der ellende;

Q. Dan geeft Hij hun hun werk te

kennen, en hunne overtredmgen,. om-
dat zij de overhand genomen hebben;

10. En Hij openbaart het [voor] hun-
lieder oor ter tucht, en zegt, dat zij

zich van de ongerechtigheid bekeeren
zouden.

11. Indien zij hooren, en [Hem] die-

nen, zoo zullen zij hunne dagen eindi-

gen in het goede, en hunne jaren in

liefelijkheden.

12. Maar zoo zij niet hooren, zoo gaan
zij door het zwaard door, en zij geven
den geest zonder kennis.

13. En die met het hart huichelachtig

zijn, leggen toorn op; zij roepen niet,

als Hij ze gebonden heeft.

14. «Hunne ziel zal in de jonkheid
sterven, en hun leven onder de schand-
jongens. o Job 22: 16.

35. Hij zal den ellendige in zijne el-

lende vrijmaken, en in de onderdruk-
king zal Hij het [voor] hunlieder oor

openbaren.
16. Alzoo zoude Hij ook u afgekeerd

hebben van den mond des angstes [tot]

de ruimte, onder dewelke geene benau-

wing zoude geweest zijn; en «het ge-

recht uwer tafel zoude vol vettigheid

geweest zijn. a Ps. 23: 5.

17. Maar gij hebt het gericht des god-

deloozen vervuld; het gericht en het

recht houden [u] vast.

18. Omdat er grimmigheid is, [wacht

u], dat Hij u misschien niet met eenen
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klop wegstoote; zoodat u een groot
rantsoen er niet zoude afbrengen.

19. Zoude Hij uwen rijkdom achten,
[dat] gij niet in benauwdheid zoudt
zyn , of eenige versterkingen van
kracht ?

20. Haak niet naar dien nacht, [als]

de volkeren van hunne plaats opge-
nomen worden.

21. Wacht u, wend u niet tot onge-
rechtigheid, overmits gij ze m dezen
verkoren hebt, uit oorzake van de el-

lende,

22. Zie, God verhoogt door zijne

kracht, wie is een Leeraar, gelijk Hij?
23. «Wie heeft Hem gesteld over zij-

nen weg? Of wie heeft gezegd: ^Gi.i

hebt onrecht gedaan? a Job 34: 13.

b Deut. 32: 4. 2 Kron. 19: 7.

Job 8- 3; 34. 10. Kom. 9: 14.

24. Gedenk, dat gij zijn werk groot
maakt, hetwelk de lieden aanschou-
wen.

25. Alle menschen zien het aan; de
mensch schouwt [het] van verre.

26. Zie, God is groot, en wij begrij-

pen het niet; «er is ook geene onder-
zoeking van het getal zijner jaren.

a Ps, 90: 2, 92: 9; 93: 2; 102: 13.

Jes. 63 : 16. Klaagl. 5 : 19. Dan. 6: 27. Hebr. 1:12.

27. Want Hij trekt de druppelen der
wateren op, die den regen na zijnen
damp uitgieten;

28. Welken de wolken uitgieten, [e72]

over den mensch overvloediglijk afdrui-
pen.

29. Kan men ook verstaan de uit-

breidingen der wolken, [en] de krakin-
gen zijner hutte ?

30. Zie, Hij breidt over hem zijn licht

uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.

31. «Want daardoor richt Hij de vol-

keren; Hij geeft spijze in, overvloed.
a Job 37 : 13.

82. Met handen bedekt Hij het licht,

en doet daaraan verbod door degene,
die tusschen doorkomt.

33. Daarvan verkondigt zijn geklater,

[671] het vee; ook van den opgaanden
[damj)].

HET XXXVII KAPITTEL.

Uok beeft hierover mijn hart, en springt
op uit zijne plaats.

2. Hoort met aandacht «de beweging

zijner stemme, en het geluid, [rfa/f] uit

zijnen mond uitgaat a Ps. 29: 3.

3. Dat zendt Hij rechtuit onder den
ganschen hemel, en zijn licht over de
einden der aarde.

4. Daarna brult Hij met de stemme,
Hij dondert met de stemme zijner hoog-
heid, en stelt die dingen niet uit, als
zijne stemme zal gehoord worden.

5. God dondert met zijne stemme zeer
wonderlijk, «Hij doet groote dingen, en
wij begrijpen ze niet.

« Job 5: 9; 9 : 10; 36: 26.

6. «Want Hij zegt tot de sneeuw :

Wees op de aarde; en [^o/] den piasre-
gen des regens; dan is er de piasregen
zijner sterke regens. « Ps. 147 : ie.

7. [Dan] zegelt Hij de hand van ieder
mensch toe, opdat iiij kenne alle de
lieden zijns werks.

8. En het gedierte gaat in leerplaat-

sen, en blijft in zijne holen.

9. Uit de binnenkamer komt de wer-
velwind, en van de verstrooiende [tuin-

den] de koude.
10. «Door [zijn] geblaas geeft God de

vorst, zoodat de breede wateren verstijfd

worden. a Job 38: 29, 30. Ps. 147: 17, 18.

11. Ook vermoeit Hij de dikke wolk
[door] klaarheid; Hij verstrooit de wolk
zijns lichts.

12. Die keert zich dan naar zijnen

wijzen raad [door] ommegangen, dat
zij doen al wat Hij ze gebiedt, op het
vlakke der wereld, op de aarde;

13. Hetzij dat Hij die tot «eene roe-

de, of tot zijn land, of tot weldadigheid
beschikt. a Ex. 9 : 18, 23.

1 Sam. 12 : 18, 19. Ezra 10 : 9. Job 36 : 31.

14. Neem dit, o Job, ter oore ; sta,

en aanmerk de wonderen Gods.
15. Weet gij, wanneer God over deze

orde stelt, en het licht zijner wolk laat

schijnen?
16. Hebt gij wetenschap van de op-

wegingen der dikke wolken; de won-
derheden desgenen, die volmaakt is in

wetenschappen ?

17. Hoe uwe kleederen warm worden,
als Hij de aarde stil maakt uit het zui-

den?
18. Hebt glJ met Hem de hemelen

uitgespannen, die vast zi.in, als een ge-

goten spiegel ? a Gen. 1 : 6.

19. Onderricht ons, wat wij Hem zeg-

gen zullen
;
[ivant] wij zullen niets orde-
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lijk' voorstellen kunnen vanwege de
duisternis.

20. Zal het Hem verteld worden, als

ik [zoo] zoude spreken? Denkt iemand
[dat], gewisselijk hij zal verslonden wor-
den.

21. En nu ziet men het licht niet,

[als het] helder is in den hemel, als de

wind doorgaat en dien zuivert;

22. [Als] van het noorden het goud
komt

;
[maar] bij God is eene vreese-

lijke majesteit.

23. Den Almachtige, Dien kunnen wij

niet uitvinden; Hij is «groot van kracht;
doch [door] gericht en groote gerechtig-

heid verdrukt Hij niet.

a Job 9 : 4 ; 12 : 13, Ifi ; 36 : 5. Ps. 99 : 4.

24. Daarom vreezen Hem de lieden
;

Hij ziet geene wijzen van harte aan.

HET XXXVIII KAPITTEL.

Daarna antwoordde de HEEKE Job
uit een onweder, en zeide:

2. «Wie is hij, die den raad verduis-

tert met woorden zonder wetenschap ?

a Job 42 : 3.

3. Gord nu, als een man, uwe len-

denen; zoo zal Ik u vragen, en onder-
richt Mij.

4. Waar waart gij , «toen Ik de aar-

de grondde? Geef het te kennen, in-

dien gij kloek van verstand zijt.

a Spr. 8: 29.

5. Wie heeft hare maten gezet ; want
gij weet het; of wie heeft over haar
een richtsnoer getrokken?

6. Waarop zijn hare grondvesten ne-

dergezonken; of wie heeft haren hoek-
steen gelegd ?

7. Toen de morgensterren te zamen
vroolijk zongen, en alle de kinderen
Gods juichten.

8. Of [loie] «heeft de zee met deuren
toegesloten, toen zij uitbrak, [en] uit de
baarmoeder voortkwam ?

a Gen.' 1 : 9. Job 26 : 10.

Ps. 33 : 7 ; 104 : 9. Spr. 8 : 29. Jer. 5 : 22.

9. Toen Ik de wolk [tot] hare klee-

ding stelde, en de donkerheid [tot] ha-

ren windeldoek;
10. Toen ik voor haar [met] mijn be-

sluit [de aarde] doorbrak, en zette gren-

del en deuren,

11. En zeide : Tot hiertoe zult gij

komen en niet verder; en hier zal hij

zich stellen tegen den hoogmoed uwer
golven.

12. Hebt gij van uwe dagen den mor-
genstond geboden ? Hebt gij den dage-

raad zijne plaats gewezen;
13. Opdat hij de einden der aarde vat-

ten zoude; en de goddeloozen uit haar
uitgeschud zouden worden;

14. Dat zij veranderd zoude worden
gelijk zegelleem ; en zij gesteld worden
als een kleed

;

15. En dat van de goddeloozen hun
licht geweerd worde, en de hooge arm
worde gebroken?

16. Zijt gij gekomen tot aan de oor-

sprongen der zee; en hebt gij in het

onderste des afgronds gewandeld?
17. Zijn u de poorten des doods ont-

dekt; en hebt gij gezien de poorten
van de schaduw des doods?

18. Zijt gij met uw verstand gekomen
tot aan de breedten der aarde? Geef
het te kennen, indien gij dit alles weet.

19. Waar is de weg, [loaar] het licht

woont? En de duisternisse, waar is ha-

re plaatse ?

20. Dat gij dat brengen zoudt tot zij-

ne pale, en dat gij merken zoudt de pa-

den zijns huizes?
21. Gij weet het, want gij waart toen

geboren, en uwe dagen zijn vele in ge-

tal.

22. Zijt gij gekomen tot de schatka-

meren der sneeuw; en hebt gij de schat-

kameren des hagels gezien?
23. Dien ik ophoude tot den tijd der

benauwdheid, tot den dag des strijds en
des oorlogs.

24. Waar is de weg, [tvaar] het licht

verdeeld wordt, [en] de oostenwind zich

verstrooit op de aarde ?

25. Wie deelt voor den stortregen

eenen waterloop uit, en eenen weg voor
het weerlicht der donderen;

26. Om te regenen op het land, [waar]

niemand is, [op] de woestijn, waarin
geen mensch is;

27. «Om het woeste en het verwoeste

te verzadigen, en om het uitspruitsel

der grasscheutkens te doen wassen?
a Ps. 107 : 35.

28. Heeft de regen eenen vader? Of
wie baart de druppelen desdauws?

29. Uit wiens buik komt het ijs voort?

En wie baart den rijm des hemels?
30. Als met eenen steen verbergen
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zich de wateren, en het vlakke des af-

gronds wordt omvat.
31. Kunt gij de liefelijkheden «van

het Zevcngesternte binden; of de stren-

gen des On'ons losmaken?
a Job 9 : 9. Amos 5 : 8.

32. Kunt gij de Mazzaroth voortbren-

gen op zijn tijd; en den Wagen met zij-

ne kinderen leiden?
S3. «Weet gij de ordeningen des he-

mels ; of kunt gij zijne heerschappij op
de aarde bestellen? a Jer. si: 35.

34. Kunt gij uwe stemme tot de wol-
ken opheffen, opdat een overvloed van
water u bedekke ?

35. Kunt gij de bliksemen uitlaten,

dat zij henenvaren, en tot u zeggen:
Zie, [kier] zijn wij?

36. «Wie heeft de wijsheid in het
binnenste gezet; of wie heeft den zin

het verstand gegeven ? a Job 32 : 8.

Pred. 2: 26. Dan. 1: 17.

37. Wie kan de wolken met wijsheid
tellen ? En wie kan de flesschen des
hemels nederleggen

;

38. Als het stof doorgoten is tot vas-

tigheid, en de kluiten samenkleven?

Z
HET XXXIX KAPITTEL.

uit gij voor den ouden leeuw roof
jagen, «of de graagheid der jonge leeu-

wen vervullen, « ps. io4: 21.

2. Als zij nederbukken in de holen,
[en] in den kuil zitten, ter loering?

3. Wie bereidt «de raaf haren kost,

als hare jongen tot God schreeuwen,
[als] zij dwalen, omdat er geen eten is?

a Ps. 147 : 9. Matth. 6: 26.

4. Weet gij den tijd van het baren
der steengeiten? «Hebt gij waargeno-
men den arbeid der hinden ? « Ps. 29 : 9.

5. Zult gij de maanden tellen, [die]

zij vervullen? En weet gij den tijd van
haar baren,

6. Als zij zich krommen, hare jon-
gen met versplijting voortbrengen, ha-
re smarten uitwerpen?

7. Hare jongen worden kloek, wor-
den groot door het koren ; zij gaan uit,

en keeren niet weder tot haar.
8. Wie heeft den woudezel vrij he-

nengezonden, en wie heeft de banden
des wilden ezels gelost

;

9. «Wien Ik de wildernis tot zijn huis
besteld heb, en het ziltige tot zijne wo-
ningen? a Job 24: 5. Jei'. 2: 24.

10. Hij belacht het gewoel der stad;

het menigerlei getier des drijvers hoort
hij niet.

11. Wat hij uitspeurt op de bergen,
is zijne weide; en hij zoekt allerlei groen-
sel na.

12. Zal de eenhoorn u willen die-

nen ? Zal hij vernachten aan uwe krib-

be?
13. Zult gij den eenhoorn met zijn

touw aan de voren binden? Zal hij de
laagten achter u eggen?

14. Zult gij op hem vertrouwen, om-
dat zijne kracht groot is; en zult gij

uwen arbeid op hem laten?
15. Zult gij hem gelooven, dat hij uw

zaad zal wederbrengen en vergaderen
[tot] uwen dorschvloer?

16. Zijn [va7i u] de verheugelijke vleu-

gelen der pauwen ? Of de vederen des
ooievaars, en des struisvogels?

17. Dat zij hare eieren in de aarde
laat, en in het stof die verwarmt,

18. En vergeet, dat de voet die druk-

ken kan, en de dieren des velds die

vertrappen kunnen ?

19. Zij verhardt zich tegen hare jon-

gen, alsof zij de hare niet waren; haar
arbeid is te vergeefs, [omdat] zij zonder
vreeze is;

20. Want God heeft haar van wijsheid

ontbloot, en heeft hË,ar des verstands
niets medegedeeld.

21. Als het tijd is, verheft zij zich

in de hoogte; zij belacht 'het paarden
zijnen rijder.

22. Zult gij het paard sterkte geven?
Kunt gij zijnen hals met donder be-

kleeden?
23. Zult gij het beroeren als eenen

sprinkhaan? De pracht van zijn gesnuif

is eene verschrikking.

24. Het graaft in den grond, en het

is vroolijk in zijne kracht; en trekt

uit, den geharnaste te gemoet.
25. Het belacht de vreeze en wordt

niet ontsteld, en keert niet wederom
vanwege het zwaard.

26. Tegen hem aan ratelt de pijlko-

ker, het vlammig ijzer der spies en der

lans.

27. Met schudding en beroering slokt

het de aarde op, en gelooft niet, dat

het is het geluid der bazuin.

28. In het volle geklank der bazuin
zegt het: Heah! en riekt den krijg van



JOB XXXIX, XL. CO"

verre, den donder der vorsten en het
gejuich.

29. VUegt de sperwer door uw ver-

stand, [en] breidt hij zijne vleugelen uit

naar het zuiden?

30. Is het naar uw bevel, dat de arend
zich omhoog verheft, «en dat hij zijn

nest in de hoogte maakt?
a Jer. 49: 16. Obadja vs. 4.

31. Hij woont en vernacht in de steen-

rots, op de scherpte der steenrots en
der vaste plaatse.

32. Van daar speurt hij de spijze op
;

zijne oogen zien van verre af.

33. Ook zuipen zijne jongen bloed; en
«waar verslagenen zijn, daar is hij.

a Matth. 24: 28. Luc. 17: 37.

34. En de HEERE antwoordde Job
en zeide :

35. Is het twisten met den Almach-
tige onderrichten? Wie God bestraft,

die antwoorde daarop.

36. Toen antwoordde Job den HEERE
en zeide:

37. Zie, ik ben te gering; wat zoude
ik U antwoorden? «Ik leg mijne hand
op mijnen mond. a Ps. 39: lo.

38. Eenmaal heb ik gesproken, maar
zal niet antwoorden; of twee maal,
maar zal niet voortvaren.

HET XL KAPITTEL.

Jin de HEERE antwoordde Job uit een
onweder, en zeide:

2. Gord nu als een man uwe lende-

nen; Ik zal u vragen, en onderricht

Mij.

3. Zult gij ook «mijn oordeel te niete

maken? Zult gij Mij verdoemen, opdat
gij rechtvaardig zijl? a Ps. 5i: 6.

Rom. 3: 4.

4. Hebt gij eenen arm, gelijk God ?

En kunt gij gelijk Hij met de stemme
donderen ?

5. Versier u nu met voortreffelijk-

heid en hoogheid, en bekleed u met
majesteit en heerlijkheid.

6. Strooi de verbolgenheden uws
toorns uit, en zie allen hoogmoedige,
en verneder hem.

7. Zie allen hoogmoedige, [en] breng
hem ten onder; en verpletter de god-

deloozen in hunne plaats.

8. Verberg ze te zamen in het stof;

verbind hunne aangezichten in het ver-

borgen.
9. Dan zal Ik ook u loven, omdat

uwe rechterhand u zal verlost heb
ben.

10. Zie nu. Behemoth, welken Ik ge-

maakt heb nevens u; hij eet hooi, ge-

lijk een rund.
11. Zie toch, zijne kracht is in zijne

lendenen, en zijne macht in den navel
zijns buiks.

12. Als het hem lust, zijn staart is

als een ceder; de zenuwen zijner schaa/"-

te zijn doorvlochten.
13. Zijne beenderen zijn [als] vast

koper; zijne gebeenten zijn als ijzeren

handboomen.
14. Hij is een hoofdstuk der wegen

Gods; die hem gemaakt heeft, heeft

[hem] zijn zwaard aangehecht.
15. Omdat de bergen hem voeder

voortbrengen, daarom spelen alle die-

ren des velds aldaa'-.

16. Onder schaduwachtige boomen
ligt hij neder, in eene schuilplaats des
riets en des slijks.

17. De schaduwachtige boomen be-

dekken hem, elkeen met zijne schaduw;
de beekwilgen omringen hem.

18. Zie, hij doet de rivier geweld aan,

[en] haast zich niet; hij vertrouwt, dat

hij den Jordaan in zijnen mond zoude
kunnen intrekken.

19. Zoude men hem voor zijne oogen
kunnen vangen ? Zoude men [hejn] met
strikken den neus doorboren kunnen?

20. Zult gij den Leviathan met den
angel trekken, of zijne tong met een
koord, [dat] gij laat nederzinken?

21. Zult gij hem eene bieze in den
neus leggen, of met een doorn zijne

kaak doorboren?
22. Zal hij aan u vele smeekingen

maken? Zal hij zachtkens tot u spreken?

23. Zal hij een verbond met u ma-
ken ? Zult gij hem aannemen tot eenen
eeuwigen slaaf?

24. Zult gij met hem spelen, gelijk

[met] een vogelken? Of zult gij hem
binden voor uwe jonge dochters?

25. Zullen de metgezellen over hem,
eenen maaltijd bereiden? Zullen zij hem
deelen onder de kooplieden?

26. Zult gy zijne huiij met haken vul-

len, of met een visscherskrauwel zy nen
kop ?
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27. Leg uwe hand op hem; gedenk
des strijds; doe het niet meer.

28. Zie, zyne hoop zal feilen; zal hij

ook voor zijn gezicht nedergeslagen
worden?

HET XLI KAPITTEL.

J\ iemand is [zoo] koen, dat hij hem
opwekken zoude; wie is dan hij, die

zich voor mijn aangezichte stellen zou-
de?

2. aWie is Mij voorgekomen, dat Ik
[hem] zoude vergelden ? ^Wat onder den
ganschen hemel is, is mijne.

a Hom. 11: 15. b Ex. 19: 5.

Deut. 10: 14. Ps. 24: 1; 50: 12. 1 Cor. 10: 26, 28.

8. Ik zal zijne leden niet verzwijgen,
noch het verhaal [zijner] sterkte, noch
de bevalligheid zijner gestaltenis.

4. Wie zoude het opperste zijns kleeds
ontdekken? Wie zoude met zijnen dub-
belen breidel [he^n] aankomen?

5. Wie zoude de deuren zijns aange-
zichts opendoen? Rondom zijne tanden
is verschrikking.

• 6. Zeer uitnemend zijn zijne sterke
schilden ; elkeen gesloten [als] met een
nauwdrukkend zegel.

7. Het eene is [zóó] na aan het an-
dere, dat de wind daar niet kan tusschen
komen.

8. Zij kleven aan malkanderen, zij

vatten zich samen, dat zij zich niet
scheiden.

9. Eikeene zijner niezingen doet een
licht schijnen; en zijne oogen zijn als
de oogleden des dageraads.

10. Uit zijnen mond gaan fakkelen;
vurige vonken raken er uit.

11. Uit zijne neusgaten komt rook
voort, als [uit] eenen ziedenden poten
ruimen ketel.

12. Zijn adem zoude kolen doen vlam-
men, en eene vlam komt uit zijnen
mond voort.

18. In zijnen hals herbergt de sterk-
te; voor hem springt zelfs de droefheid
van vreugde op.

14. De stukken van zijn vleesch kleven
samen; elkeen is vast in hem, het
wordt niet bewogen.

15. Zijn hart is vast, gelijk een steen
;

ja vast, gelijk e«n deel van den onder-
sten [molensteen].

16. Van zijn verheffen schromen de

sterken ; om [zijner] doorbrekingen wille
ontzondigen zij zich.

17. Raakt hem iemand met het
zwaard, dat zal niet bestaan, spies,

schicht noch pantsier.

18. Hij acht het ijzer voor stroo, en
het staal voor verrot hout.

19. De pijl zal hem niet doen vlieden;
de slingersteenen worden hem in stop-
pelen veranderd.

20. De werpsteenen worden [van hem]
geacht als stoppelen, en hij belachtde
drilling der lans.

21. Onder hem zijn scherpe scher-
ven; hij spreidt zich op het puntachti-
ge, [als] op slijk.

22. Hij doet de diepte zieden, gelijk

een pot; hij stelt de zee als eene apo-
thekerskokerij.

28. Achter zich verlicht hy ' het pad ;

men zoude den afgrond voor grijzigheid

houden.
24. Op de aarde is niets met hem te

vergelijken; die gemaakt is, om zonder
schrik te wezen.

25. Hij aanziet alles, wat hoog is; hij

is een koning over alle jonge, hoog-
moedige dieren.

HET XLII KAPITTEL.

Toen antwoordde Job den HEERE en
zeide :

2. Ik weet, dat Gij alles vermoogt,
en dat geene van uwe gedachten kan
afgesneden worden.

3. «Wie is hij, [zegt Gij,] die den raad
verbergt zonder wetenschap? Zoo heb
ik dan verhaald hetgene ik niet ver-

stond, Mingen, die voor mij te wonder-
baar waren, die ik niet wist.

a Job 38: 2. b Ps. 40: 6; 131: 1; 139: 6.

4. Hoor toch, en ik zal spreken; ik

zal U vragen, en onderricht Gij mij.

5. Met het gehoor des oors heb ik

U gehoord, maar nu ziet U mijn oog.

6. Daarom verfoei ik [mij], en ik heb
berouw in stof en assche.

7. Het geschiedde nu, nadat de HEE-
RE die woorden tot Job gesproken had,

dat de HEERE tot E'liphaz, den Thé-
maniet, zeide: Mijn toorn is ontstoken
tegen u, en tegen uwe twee vrienden

;

want gijlieden hebt niet recht van
Mij gesproken, gelijk als mijn knecht
Job.
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8. Daarom neemt nu voor alieden
zeven varren en zeven rammen, en gaat
henen tot mijnen knecht Job, en offert
brandoffer voor uheden, en laat mynen
knecht Job voor ulieden bidden; want
zekerlijk, Ik zal zijn aangezicht aanne-
men, opdat Ik aan ulieden niet doe naar
uwe dwaasheid; want gijlieden hebt
niet recht van Mij gesproken, gelijk
mijn knecht Job.

9. Toen gingen E'liphaz, de Thema-
niet, en Bi'ldad, de Sühiet, [en] Zóphar,
de Naamathiet, henen en deden, gelijk
als de HEERE tot hen gesproken had

;

en de HEERE nam het aangezicht van
Job aan.

10. En de HEERE wendde de gevan-
genis van Job, toen hij gebeden had
voor zijne vrienden ; en de HEERE ver-
meerderde al hetgene Job gehad had,
tot dubbel zooveel.

11. Ook kwamen tot hem alle zijne
broeders, en alle zijne zusters, en al-

len, die hem tevoren gekend hadden,
en aten brood met hem in zijn huis,
en beklaagden hem, en vertroostten
hem over al het kwaad, dat de HEE-

RE over hem gebracht had; en zij ga-
ven hem een iegelijk een stuk gelds,
een iegelijk ook een gouden voorhoofd-
siersel.

12. En de HEERE zegende Jobs laat-
ste meer dan zijn eerste; want hij had
veertien duizend schapen, en zes dui-
zend kemelen, en duizend juk runde-
ren, en duizend ezelinnen.

13. Daartoe had hij zeven zonen en
drie dochteren.

14. En hij noemde den naam der
eerste Jemima, en den naam der twee-
de Kezia, en den naam der derde Ké-
ren-happuch.

] 5. En er werden zoo schoone vrou-
wen niet gevonden in het gansche land,
als de dochteren van Job ; en haar va-
der gaf haar erfdeel onder hare broe-
deren.

16. En Job leefde na dezen honderd
en veertig jaar, dat hij zag zijne kin-
deren, en de kinderen zijner kinderen,
tot in vier geslachten.

17. En Job stierf, oud en der dagen
zat.

HET 'BOEK

DER

PSALMEN.
DE I PSALM.

VV^lgelukzahg is de man, «die niet
wandelt in den raad der goddeloozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters;

a Ps. 26: 4. Spr. 1: 10, 15;
4: 14, 15. 1 Cor. 15: 33. Eph. 5: 11.

* Alzoo noemt de Heere Christus dit Boek
Luc. XX: 42; en Petrus, Hand. I: 20.

2. «Maar zijn lust is in des HEEREN
wet, en hij overdenkt zijne wet dag en
nacht. a Deut. 6: 6, enz.; 17: 19.

Joz. 1 : 8. Ps. 119: 1, enz.

3. Want hij zal zijn als een «boom,
geplant aan waterbeken, die zijne vrucht
geeft op zijnen tijd, en welks blad niet
afvalt

; en al wat hij doet, zal wel ge-
lukken. aJer. 17:8.

4. Alzoo zijn de goddeloozen niet,

20
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maar als «het kaf, dat de wind henen-
drijft, a Job 21 : 18. Ps. 35: 5.

Jes. 17: 13; 29: 5. Hos. 13: 3.

5. Daarom zullen de goddeloozen niet

bestaan in het gericht, noch de zon-

daars in de vergadering der rechtvaar-

digen.

6. Want de HEERE kent den weg
der rechtvaardigen; maar de weg der

goddeloozen zal vergaan.

DE II PSALM.

Waarom woedende heidenen, en be-

denken de volken ijdelheid ?

a Hand. 4: 25.

2. De koningen der aarde stellen zich

op, en de vorsten beraadslagen te za-

men, tegen den HEERE, en tegen zij-

nen Gezalfde, [zeggende]:

3. Laat ons hunne banden verscheu-

ren, en hunne touwen van ons wer-

pen.

4. Die in den hemel woont, zal la-

chen ; de Heere zal ze bespotten.

5. Dan zal Hij tot hen spreken in

zijnen toorn, en in zijne grimmigheid
zal Hij ze verschrikken.

6. Ik toch heb mijnen Koning ge-

zalfd over Sion, den berg mijner hei-

ligheid.

7. Ik zal van het besluit verhalen:

De- HEERE heeft tot mij gezegd : «Gij

zijt mijn Zoon, heden heb Ik u gege-

nereerd, a Hand. 13: 33. Hebr. 1: 5; 5: 5.

8. Eisch van Mij, «en Ik zal de hei-

denen geven [tot] uw erfdeel, en de ein-

den der aarde [tot] uwe bezitting.
a Ps. 22: 28. 72: 8.

9. «Gij zult ze verpletteren met eenen
ijzeren schepter; gij zult ze in stukken
slaan als een pottenbakkersvat.

a Openb. 2: 27; 19: 15.

10. Nu dan, gij koningen, handelt
verstandiglijk ; laat u tuchtigen, gij rech-

ters der aarde.

11. Dient den HEERE met vreeze, en
verheugt u met beving.

12. Kust den Zoon, opdat hij niet toor-

ne, en gij [op] den weg vergaat, wanneer
zijn toorn maar een weinig zoude ont-

branden. «Welgelukzalig zijn allen, die

op hem betrouwen.
a Ps. 34: 9. Spr. 16: 20. Jes. 30: 18.

Jer. 17 : 7. Rom. 9: 33; 10 : 11. 1 Petr. 2: 6.

DE III PSALM.

JHjen psalm van David, als hy «vlood
voor het aangezicht van zijnen zoon
Absalom. „ 2 Sam. 15, 16, 17, 18.

2. O HEERE, hoe zijn mijne tegen-
partijders vermenigvuldigd ! Velen staan
tegen mij op;

3. Velen zeggen van mijne ziele: Hij
heeft geen heil bü God. Sela.

4. Doch Gij, HEERE zijt een schild
voor mij, mijne eere, en die mijn hoofd
opheft.

5. Ik riep met mijne stemme tot den
HEERE, en Hij verhoorde mij van den
berg zijner heiligheid. Sela.

6. «Ik lag neder en sliep; ik ont-
waakte, want de HEERE ondersteunde
mij. rt Ps. 4: 9.

7. «Ik zal niet vreezen voor tien dui-

zenden des volks, die zich rondom tegen
mij zetten. a Ps. 27 : 3.

8. Sta op, HEERE, verlos mij, mijn
God; want Gij hebt alle mijne vijanden
op het kinnebakken geslagen, de tan-

den der goddeloozen hebt Gij verbro-

ken.

9. «Het heil is des HEEREN ; uw ze-

gen is over uw volk. Sela.
a Spr. 21 : 81. Jes. 43 : 11.

Jer. 3: 23. Hos. 13: 4. Openb. 7: 10: 19: 1.

DE IV PSALM.

Jl/en psalm van David, voor den op-

perzangmeester, op Néginóth.
2. Als ik roep, verhoor mij, o God

mijner gerechtigheid ; in benauwdheid
hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij

genadig, en hoor mijn gebed.

3. Gij mannen, hoe lang zal mijne
eere tot schande zijn? [Hoe lang] zult

gij de ijdelheid beminnen, de leugen
zoeken? Sela.

4. Weet toch, dat de HEERE zich

eenen gunstgenoot heeft afgezonderd;
de HEERE zal hooren, als ik tot Hem
roep.

5. «Zijt beroerd, en zondigt niet;

spreekt in ulieder hart op uw leger,

en zijt stille. Sela. a Eph. 4: 26.

6. Offert «offeranden der gerechtig-

heid, en vertrouwt op den HEERE.
a Deut. 33: 19. Ps. 51: 21.

7. Velen zeggen: Wie zal ons het

goede doen zien ? Verhef Gy over ons
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het licht iiws aanschijns, o HEERE.
8. Gij hebt vreugde in mijn harte ge-

geven, meer dan ten tijde, als hun ko-

ren en hun most vermenigvuldigd zijn.

9. «Ik zal in vrede te zamen neder-
liggen en slapen; w^ant Gij, o HEERE,
alleen, zult mij ^doen zeker wonen.
a Ps, 3; 6. 6 Lev. 26: 5. Deut. 12: 10; 33:28.

DE V PSALM.

E<jen psalm van David, voor den opper-
zangmeester, op de Néchilöth.

2. O HEERE, neem mijne reden ter

core, versta mijne overdenking.
3. Merk op de stemme mijns geroeps,

o mijn Koning en mijn God ; want tot

U zal ik bidden.

4. Des morgens, HEERE, zult Gij mij-

ne stemme hooren; des morgens zal ik

[mij] tot U schikken, en wacht houden.
5. Want Gij zijt geen God, die lust

heeft aan goddeloosheid; de booze zal

bij U niet verkeeren.
6. De onzinnigen zullen voor uwe

oogen niet bestaan ; Gij haat alle wer-
kers der ongerechtigheid.

7. Gij zult de leugensprekers verdoen;
van den man des bloeds en bedrogs heeft

de HEERE eenen gruwel.
8. Maar ik zal door de grootheid

uwer goedertierenheid in uw Huis in-

gaan; ik zal mij buigen naar het pa-

leis uwer heihgheid, in uwe vreeze.

9. HEERE, leid mij in uwe gerech-

tigheid, om mijner verspieders wille;

richt uwen weg voor mijn aangezicht.
10. Want in hunnen mond is niets

rechts ; hun binnenste is enkel verder-
ving; «hunne keel is een open graf;

met hunne tong vleien zij.

a Ps. 34: 17; 94: 2Ó. Rom. 3: 13.

11. Verklaar ze schuldig, o God; laat

ze vervallen van hunne raadslagen;
drijf ze henen om de veelheid hunner
overtredingen; want zij zijn wederspan-
nig tegen U.

12. Maar laat verblijd zijn allen, die

op U betrouwen, tot in eeuwigheid;
laat ze juichen, omdat Gij ze overdekt;
en laat in U van vreugde opspringen,
die uwen naam liefhebben.

13. Want Gij, HEERE, zult den recht-

Taardige zegenen; Gij zult hem met
goedgunstigheid kronen, als met eene
rondas.

E
DE VI PSALM.

en psalm van David, voor den op-
perzangmeester, op Néginöth, op de
Schéminith.

2. O HEERE, «straf mij niet in uwen
toorn, en kastijd mij niet in uwe grim-
migheid, a Ps. 38: 2.

3. Wees mij genadig, HEERE, want
ik ben verzwakt; genees mij, HEERE,
want mijne beenderen zijn verschrikt;

4. Ja mijne ziele is zeer verschrikt
En Gij, HEERE, hoe lange?

5. Keer weder, HEERE; red mijne
ziel; verlos mij, om uwer goedertie-
renheid wille.

6. Want in den dood is Uwergeene
gedachtenisse; wie zal U loven in het
graf?

7. Ik ben moede van mijn zuchten;
ik doe mijn bed den ganschen nacht
zwemmen; ik doornat mijne bedstede
met mijne tranen.

8. Mijn oog is doorknaagd van ver-
driet, is veroud, vanwege alle mijne
tegenpartijders.

9. «Wijkt van mij, alle gij werkers
der ongerechtigheid; want de HEERE
heeft de stemme mijns geweens ge-
hoord, a Matth. 7: 23; 25: 41. Luc. 13: 27.

10. De HEERE heeft mijne smeeking
gehoord; de HEERE zal mijn gebed
aannemen.

11. Alle mijne vijanden zullen zeer
beschaamd en verbaasd worden; zij

zullen terugkeeren, zij zullen in een
oogenblik beschaamd worden.

DE VII PSALM.

Davids Schi'ggajón, dat hij den HEERE
gezongen heeft, over de woorden van
Cusch. den zoon van Jémini.

2. HEERE, mijn God, op U betrouw
ik; verlos mij van alle mijne vervolgers,
en red mij.

3. Opdat hij mijne ziel niet roove als

een leeuw, verscheurende, terwijl er
geen verlosser is.

4. HEERE, mijn God, indien ik dat
gedaan heb, indien er onrecht in myne
handen is;

5. Indien ik kwaad vergolden heb
dien, die vrede met mij had (ja ik heb
dien gered, die mij zonder oorzaak be-

nauwde) ;
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6. Zoo vervolge de vijand mijne ziel,

en achterhale ze, en vertrede mijn le-

ven ter aarde, doe myne eere in het

stof wonen. Sela.

7. Sta op, HEERE, in uwen toorn;

verhef U om de verbolgenheden mijner
benauwers, en ontwaak tot mij. Gij

hebt het gericht bevolen.

8. Zoo zal de vergadering der volken
U omsingelen; keer dan boven haar
weder in de hoogte.

9. De HEERE zal den volken recht

doen. Richt mij, HEERE, naar mijne
gerechtigheid, en naar mijne oprechtig-

heid, [die] bij mij is.

10. Laat toch de boosheid der god-

deloozen een einde nemen, maar beves-

tig den rechtvaardige, Gij die «harten
en nieren beproeft, o rechtvaardige God.

a 1 Kron. 28: 9. Jer. 11: 20;

17: 10; 20: 12. Openb. 2: 23.

11. Mijn schild is bij God, die de op-

rechten van harte behoudt.
12. God is een rechtvaardig Rechter,

©n een God, die te allen dage toornt.

13. Indien hij zich niet bekeert, zoo zal

Hij zijn zwaard wetten; Hy heeft zij-

nen boog gespannen, en dien bereid;

14. En heeft doodelijke wapenen voor
hem gereed gemaakt; Hij zal zijne pij-

len tegen de hittige vervolgers te werk
stellen.

15. Zie, ahij is in arbeid van onge-
rechtigheid, en is zwanger van moeite;
hij zal leugen baren.

o Job 15: 35. Jes. 59: 4.

16. «Hij heeft eenen kuil gedolven,
en dien uitgegraven; maar hij is ge-

vallen in de groeve, [die] hij gemaakt
heeft. o Job 4: 8. Ps. 9: 16; 10: 2.

Spr. 5: 22; 26: 27. Pred. 10: 8.

17. Zijne moeite zal op zijn hoofd
wederkeeren, en zijn geweld op zijnen

schedel nederdalen.

18. Ik zal den HEERE loven naar
zlJne gerechtigheid, en den naam des
HEEREN, des Allerhoogsten, psalmzin-
gen.

DE VIII PSALM.

Jbjen psalm van David, voor den op-

perzangmeester, op de Gitthith.

2. O HEERE, onze Heere, hoe heer-

lijk is uw naam op de gansche aarde !

GÜ, die uwe majesteit gesteld hebt bo-
ven de hemelen.

3. Uit «den mond der kinderkens en
der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrond-
vest, om uwer tegenpartijen wil; om
den vijand en wraakgierige te doen
ophouden. o Matth. 21: 16.

4. Als ik uwen hemel aanzie, het
werk uwer vingeren, de maan en de
sterren, die Gij bereid hebt;

5. «Wat is de mensch, dat Gij zijner

gedenkt, en de zoon des menschen,
dat Gij hem bezoekt?

a Job 7: 17. Ps. 144: 3. Hebr. 2: 6.

6. En hebt hem een weinig minder
gemaakt dan de engelen, en hebt hem
met eere en heerlijkheid gekroond?

7. Gij doet hem heerschen over de
werken uwer handen; ^Gij hebt alles

onder zijne voeten gezet:
a 1 Cor. 15: 27.

8. Schapen en runderen, alle die, ook
mede de dieren des velds;

9. Het gevogelte des hemels, en de
visschen der zee ; hetgene de paden der
zeeën doorwandelt.

10. O HEERE, onze Heere, hoe heer-

lijk is uw naam op de gansche aar-

de!

DE IX PSALM.

Jcjen psalm van David, voor den op-

perzangmeester, op Müth-Labbén.
2. Ik zal den HEERE loven met mijn

gansche hart; ik zal alle uwe wonderen
vertellen.

3. In U zal ik mij verblijden, en van
vreugde opspringen ; ik zal uwen naam
psalmzingen, o Allerhoogste.

4. Omdat mijne vijanden achterwaarts
gekeerd, gevallen en vergaan zyn van
uw aangezichte.

5. Want Gij hebt myn recht en mij-

ne rechtzaak afgedaan; Gij hebt geze-

ten op den troon, o Rechter der gerech-

tigheid.

6. Gij hebt de heidenen gescholden,

den goddelooze verdaan, hunnen naam
uitgedelgd, tot in eeuwigheid en al-

toos.

7. O vijand, zijn de verwoestingen
voleind in eeuwigheid, en hebt gij de
steden uitgeroeid? Hunlieder gedachte-

nisse is [met] hen vergaan.

8. Maar de HEERE zal in eeuwigheid
zitten; Hij heeft zijnen troon bereid ten
gerichte.



•PSALM IX, X. 613

9. «En Hij zelf zal de wereld richten

in gerechtigheid, en de volken oordee-

len in rechtmatigheden.
a Ps. 96: 13; '98: 9.

10. «En de HEERE zal een hoog ver-

trek zijn voor den verdrukte; een hoog
vertrek in tijden van benauwdheid.

a Ps. 37: 39; 46: 2; 91: 2.

11. En die uwen naam kennen, zul-

len op U vertrouwen, omdat Gij, HEE-
RE, niet hebt verlaten degenen, die U
zoeken.

12. Psalmzingt den HEERE, die te

Sion woont; verkondigt onder de vol-

ken zijne daden.

13. Want Hij zoekt de bloedstortin-

gen, Hij gedenkt derzelve; Hij vergeet
het geroep der ellendigen niet.

> 1-4. Wees mij genadig, HEERE, zie

mijne ellende aan, van mijne haters
[mij aangedaan], Gij, die mij verhoogt
uit de poorten des doods;

15. Opdat ik uwen ganschen lof in de
poorten der dochter Sions vertelle, dat
ik mij verheuge in uw heil.

16. ^^'De heidenen zijn gezonken in de
groeve, [die] zij gemaakt hadden ; hun-
lieder voet is gevangen in het net, dat
zij verborgen hadden. a Ps. 7: i6.

17. De HEERE is bekend geworden;
Hij heeft recht gedaan; de goddelooze
is verstrikt in het werk zijner handen.
Higgajon. Sela.

18. De goddeloozen zullen terugkee-

ren, naar de hel toe, alle Godvergeten-
de heidenen,

19. Want de nooddruftige zal niet

voor altoos vergeten worden, [noch] de
verwachting der ellendigen in eeuwig-
heid verloren zijn.

20. Sta op, HEERE; laat den mensch
zich niet versterken; laat de heidenen
voor uw aangezichte geoordeeld wor-
den.

21. O HEERE, jaag hun vreezeaan;
iaat de heidenen weten, [dat] zij men-
schen zijn. Sela.

DE X PSALM.

O HEERE, waarom staat Gij van ver-

re? [Waarom] verbergt Gij U in tijden

van benauwdheid?
2. De goddelooze vervolgt hittiglijk

in hoogmoed den ellendige. «Laat ze

gegrepen worden in de aanslagen, dia
zij bedacht hebben,

a Ps. 7: 16; 9: 16. Spr. 5: 22.
'

3. Want de goddelooze roemt over
den wensch zijner ziele; hij zegent den
gierigaard, hij lastert den HEERE.

4. De goddelooze, gelijk hij zijnen
neus omhoog steekt, onderzoekt niet;
«alle zijne gedachten zyn, dat er geen
God is. a Ps. 14: 1; 53": 2.

5. Zijne wegen maken te allen
tijde smarte. Uwe oordeelen zijn eene
hoogte, verre van hem. Alle zijne tegen-
par tij ders, die blaast hij aan.

6. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet
wankelen ; want [ik] zal van geslachte
tot geslachte in geen kwaad zijn.

7. «Zijn mond is vol van vloek, en
bedriegerijen, en list; onder zijne tong
is moeite en ongerechtigheid.

a Rom. 3: 14.

8. Hij zit in de achterlage der hoe-
ven ; in verborgene plaatsen doodt hij

den onschuldige; zijne oogen verbergen
zich tegen den arme.

9. Hij legt lagen in eene verborgene
plaats, gelijk een leeuw in zijn hol ; hij

legt lagen, om den ellendige te rooven;
hij rooft den ellendige, als hij hem
trekt in zijn net.

10. Hij duikt neder, hij buigt zich,

en de arme hoop valt in zijne sterke
[klauwen].

11. «Hij zegt in zijn hart: God heeft
het vergeten. Hij heeft zijn aangezichte
verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid.

a Ps. 94: 7.

12. sta op, HEERE God, hef uwe hand
op; vergeet de ellendigen niet.

13. Waarom lastert de goddelooze
God? Zegt in zijn hart: Gij zult het
niet zoeken?

14. Gij ziet het [immers]; want Gi[j

aanschouwt de moeite en het verdriet,

opdat men het in uwe hand geve. Op
U verlaat zich de arme; Gij zijt ge-

weest een helper van den wees.
15. Breek den arm des goddeloozen

en boozen; zoek zijne goddeloosheid,
[totdat] Gij haar niet vindt.

16. «De HEERE is Koning eeiiwiglijk

en altoos; de heidenen zijn vergaan uit

zijn land. a Ps. 29: 10; 145: 13;
146: 10. Jer. 10: 10. Klaagl. 5: 19,

|

Dan. 4: 3; 6: 27. 1 Tim. 1: 17,

17. HEERE, Gij hebt den wensch der
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zachtmoediger! gehoord; Gij zult hun
hart sterken ; uw oor zal opmerken

;

18. Om den wees en verdrukte recht

te doen; opdat een mensch van de

aarde niet meer voortvare geweld te

bedrijven.

DE XI PSALM.

l_JE&n psalm] van David, voor den
opperzangmeester.

Ik betrouw op den HEERE. Hoe zegt

gylieden tot mijne ziele : Zwerft he-

nen [naar] ulieder gebergte, [als] een

vogel ?

2. Want, zie, de goddeloozen span-

nen den boog, zij schikken hunne
pijlen op de pees, om in het donker
te schieten naar de oprechten van
harte.

3. Zekerlijk de fondamenten worden
omgestooten. Wat heeft de rechtvaar-

dige bedreven ?

4. De HEERE is in het paleis zijner

heiligheid, des HEEREN troon is in

den hemel ; zijne oogen aanschouwen,
zijne oogleden proeven de menschen-
kinderen.

5. De HEERE proeft den rechtvaar-

dige; maar den goddelooze, en dien,

die geweld liefheeft, haat zijne ziele.

6. Hij zal op de goddeloozen rege-

nen strikken, vuur en zwavel ; en een

geweldige stormwind zal het deel huns
bekers zijn.

7. Want de HEERE is rechtvaardig;

Hij heeft gerechtigheden lief; zijn aan-

gezicht aanschouwt den oprechte.

DE XII PSALM.

jjjen psalm van David, voor den opper-

zangmeester, op de Schéminith.

2. Behoud, o HEERE, want «de

goedertierene ontbreekt, want de ge-

trouwen zijn weinig geworden onder
de menschenkinderen. aJes. 57:i.

3. Zij spreken valschheid, een ieder

met zijnen naaste, [met] vleiende lip-

pen ; zü spreken met een dubbel hart.

4. De HEERE snijde af alle vleiende

lippen, de grootsprekende tong;
5. Die daar zeggen : Wij zullen de

overhand hebben met onze tong ; onze
lippen zijn onze ; wie is heere over
ons?

6. Om de verwoesting der ellendigen,

om het kermen der nooddruftigen, zal

Ik nu opstaan, zegt de HEERE; Ik

zal in behoudenisse zetten, dien hij

aanblaast.

7. «De reden des HEEREN zijn

reine reden, zilver, gelouterd in eene.n

aarden smeltkroes, gezuiverd zeven
maal. a2Sam. 22: 31. Pe. IS: 3l.

119: 140. Spr. ;<0 : ó.

8. Gij, HEERE, zult 7e bezwaren;
Gij zult ze behoeden voor dit geslacht,

tot in eeuwigheid.
9. De goddeloozen draven rondomme,

wanneer de snoodsien van des men-
schen kinderen verhoogd worden.

DE XIII PSALM.

Een psalm van David, voor den op-

perzangmeester.
2. Hoe lang, HEERE, zult Gij mij

steeds vergeten ? Hoe lang zult Gij

uw aangezichte voor mij verbergen?
3. Hoe lang zal ik raadslagen voor-

nemen in mijne ziele, droefenis in mijn
harte bij dag? Hoe lang zal mijn vij-

and over mij verhoogd zijn ?

4. Aanschouw, verhoor mij, HEERE
mijn God ; verlicht mijne oogen, opdat
ik [in] den dood niet ontslape;

5. Opdat niet mijn vijand zegge : Ik

heb hem overmocht ; «mijne tegen-

partijders zich verheugen, warmeer ik

zoude wankelen. a Ps. 25: 2.

6. Maar ik vertrouw op uwe goeder-

tierenheid ; mijn hart zal zich verheu-

gen in uw heil ; ik zal den HEERS
zingen, omdat Hij aan mij welgedaan
heeft.

DE XIV PSALM.

/^enpsaZw] van David, voor den
opperzangmeester.
«De dwaas zegt in zijn hart; Er is

geen God. Zij verderven het, zij maken
het gruwelijk [met hu7i] werk ;

* er is

niemand, die goed doet.

a Ps. 10 : 4 ; 53 : 2. 6 Rom. 3 : 10.

2. De HEERE heeft uit den hemel
nedergezien op de menschenkinderen^

om te zien, of iemand verstandig wa-

re, die God zocht.

8. Zij zijn allen afgeweken ; te za-

men zijn zij stinkende geworden; er
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is niemand, die goed doet, ook niet

één.

4. Hebben dan alle werkers der on-

gerechtigheid geene kennis, die mijn
volk opeten, [alsof] zy brood aten ?

Zy roepen den HEERE niet aan.

5. Aldaar zyn zij met veivaardheid
vervaard ; want God is bij het geslacht

des rechtvaardigen.

6. Gijlieden beschaamt den raad des
ellendigen, omdat de HEERE zijne

toevlucht is.

7. Och dat Israels verlossing uit

Sion [kivame]\ Als de HEERE de ge-

vangenen zijns volks zal doen weder-
keeren, [dan] zal zich Jakob verheu-

gen, Israël zal verblijd zijn.

DE XV PSALM.

E.jen psalm van David.

HEERE, wie zal verkeeren in uwe
tent? Wie zal wonen op den berg
uwer heiligheid ?

2. «Die oprecht wandelt, en gerech-

tigheid werkt, en die met zijn hart
de waarheid spreekt.

a Ps. 24: 4. Jes. 33: 15.

3. Die met zijne tong niet achter-

klapt, zijnen metgezellen geen kwaad
doet, en geene smaadrede opneemt
tegen zijnen naaste.

4. In wiens oogen de verworpene
veracht is, maar hij eert degenen, die

den HEERE vreezen. Heeft hij gezwo-
ren tot [zijne] schade, evenwel veran-

dert hij niet.

5. Die zijn geld niet geeft op woeker,
en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal

niet wankelen in eeuwigheid

DE XVI PSALM.

Een gouden kleinood van David.

Bewaar mij, o God, want ik betrouw
op U.

2. [O mijne ziele,] gij hebt tot den
HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE,
amijn e goedheid [raakt] niet tot U;
a Job 22 : 2 ; 35 : 7. Ps. 50 : 9, enz. Rom. 11 : 35.

3. [Maar] tot de heiligen, die op de

aarde zijn, en de heerlijken, in de wel-

ke al mijn lust is.

4. De smarten dergenen, die eenen
anderen [God] begiftigen, zullen ver-

menigvuldigd worden. Ik zal hunne
drankofferen van bloed niet offe-

ren, en hunne namen op mijne lippen
niet nemen.

5. «De HEERE is het deel myner
erve, en mijns bekers. Gij onderhoudt
mijn lot. «Klaagl. 3: 24.

6. De snoeren zijn mij in liefelijke

plaatsen gevallen, ja eene schoone er-

fenisse is mij geworden.
7. Ik zal den HEERE loven, die mij

raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht
onderwijzen mij mijne nieren.

8. «Ik stel den HEERE geduriglijk
voor mij ; omdat Hij aan mijne rech-
terhand is, zal ik niet wankelen.

a Hand. 2 : 25.

9. Daarom is mijn hart verblijd, en
mijne eere verheugt zich; ook zal mijn
vleesch zeker wonen.

10. «Want Gij zult mijne ziele in

de hel niet verlaten; Gij zult niet toe-

laten ; dat uw Heilige de verderving zie.

a Hand. 2 : 31 ; 13 : 35.

11. Gij zult mij het pad des levens
bekend maken ; verzadiging der vreug-
de is bij uw aangezichte ; liefelijkhe-

den zijn in uwe rechterhand, eeuwig-
lijk.

DE XVII PSALM.

Een gebed van David.
HEERE, hoor de gerechtigheid ; merk

op mijn geschrei; neem ter ooremijn
gebed, met onbedriegelijke lippen [ge-

sproken].

2. Laat mijn recht van voor uw aan-

gezichte uitgaan ; laat uwe oogen de
billijkheden aanschouwen.

3. Gij hebt mijn hart geproefd, des

nachts bezocht, Gij hebt mij getoetst,

Gij vindt niets
;

[hetgene] ik gedacht
heb, overtreedt mijn mond niet.

4. Aangaande de handelingen des

menschen, ik heb mij, naar het woord
uwer lippen, gewacht voor de paden
des inbrekers

;

5. Houdende mijne gangen in uwe
sporen, opdat mijne voetstappen niet

zouden wankelen.
6. Ik roep U aan, omdat Gij mij

verhoort, o God. Neig uw oor tot mij,

hoor mijne rede.

7. Maak uwe weldadigheden won-
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derbaar; Gij, die verlost degenen, die

[op l/] betrouwen, van degenen, die

tegen uwe rechterhand opstaan.

8. Bewaar mij als het zwart des

oogappels ; verberg mij onder de scha-

duw uwer vleugelen,

9. Voor het aangezicht der goddeloo-

zen. die mij verwoesten, mijner dood-
vijanden, die mij omringen.

10. Met hun vet besluiten zij [zich]
;

met hunnen mond spreken zij hoo-
vaardiglijk.

11. In onzen gang hebben zij ons
nu omsingeld ; zij zetten hunne oogen
[ojy ons], ter aarde nederbukkende.

12. Hij is gelijk als een leeuw, die

begeert te rooven, en als een jonge
leeuw, zittende in verborgene plaatsen.

13. Sta op, HEERE, kom zijn aan-

gezicht voor, vel hem neder ; bevrijd

mijne ziel met uw zwaard van den
go'ddelooze

;

14. Met uwe hand van de lieden,

o HEERE, van de lieden, die van de
wereld zijn, welker deel in dit leven

is, welker buik Gij vervult met uwen
verborgenen [schat]. De kinderen wor-
den verzadigd, en zij laten hun over-

schot hunnen kinderkens achter.

15. [Maar] ik zal uw aangezicht in

gerechtigheid aanschouwen ; ik zal ver-

zadigd worden met uw beeld, als ik

zal opwaken.

DE XVIII PSALM.

Voor den opperzangmeester, [een

2)salm] van David, den knecht des
HEEREN, die de woorden dezes lieds

tot den HEERE gesproken heeft, ten

dage, als hem de HEERE gered had
uit de hand van alle zijne vijanden,

en uit de hand van Saul.

2. Hij zeide dan : Ik zal U hartelijk

liefhebben, HEERE, mijne sterkte.

3. De HEERE is mijne steenrots, en
mijn burcht, en mijn uithelper ; mijn
God, mijne rots, op welken ik betrouw

;

mijn schild, en hoorn mijns heils, mijn
hoog vertrek.

4. Ik riep den HEERE aan, die te

prijzen is, en werd verlost van mijne
vi.ianden.

5. Banden des doods hadden mij
omvangen, en beken Bélials verschrik-
ten mij.

6. Banden der hel omringden mij
;

strikken des doods bejegenden mij.

7. Als mij bange was, riep ik den HEE-
RE aan, en riep tot mijnen God. Hij

hoorde mijne stemme uit zijn paleis,

en mijn geroep voor zijn aangezichte
kwam in zijne ooren.

8. Toen daverde en beefde de aarde,
en de gronden der bergen beroerden
zich en daverden, omdai Hij ontsto-

ken was.
9. Rook ging op van zijnen neus,

en een vuur uit zijnen mond verteer-

de ; kolen werden daarvan aangestoken.
10. En Hij boog den hemel, en daal-

de neder; en donkerheid was onder
zijne voeten.

11. En Hij voer op eenen Cherub, en
vloog; ja Hij vloog snellijk op de
vleugelen des winds.

12. Duisternisse zette Hij tot zijne

verberging; rondom Hem was zijne

tente, duisternisse der wateren, wolken
des hemels.

13. Van den glans, die voor Hem
was, dreven zijne wolken daarhenen;
hagel en vurige kolen.

14. En de HEERE donderde in den
hemel, en de Allerhoogste gaf zijne

stemme ; hagel en vurige kolen.

15. En Hij zond zijne pijlen uit, en
verstrooide ze ; en Hij vermenigvuldig-
de de bliksemen, en verschrikte ze.

16. En de diepe kolken der wateren
werden gezien, en de gronden der we-
reld werden ontdekt, van uw schelden,

o HEERE, van het geblaas des winds
van uwen neus.

17. Hij zond van de hoogte, Hij nam
mij. Hij trok mij op uit groote wa-

teren.

18. Hij verloste mij van mijnen ster-

ken vijand, en van mijne haters, om-
dat zij machtiger waren dan ik.

19. Zij hadden mij bejegend ten dage
mijns ongevals; maar de HEERE was
mij tot een steunsel.

20. En Hij voerde mij uit in de

ruimte; Hij rukte mij uit, want Hy
had lust aan mij.

2L De HEERE vergold my naar
mijne gerechtigheid; Hij gaf mij weder
naar de reinigheid mijner handen.

22. Want ik heb des HEEREN wegen
gehouden, en ben van mijnen God
niet güddelooslyk afgegaan.
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23. Want alle zijne rechten waren
voor mij ; en zijne inzettingen deed ik

niet van mij weg.
24. Maar ik was oprecht bij Hem

;

en ik wachtte mij voor mijne onge-
rechtigheid.

25. Zoo gaf mij de HEERE weder
naar mijne gerechtigheid, naar de rei-

nigheid mijner handen, voor zijne

oogen.
26. Bij den goedertierene houdt Gij

U goedertieren ; bij den oprechten man
houdt Gij U oprecht,

27. Bij den reine houdt Gij U rein
;

maar bij den verkeerde bewijst Gij U
eenen worstelaar.

28. Wam Gij verlost het bedrukte
volk; maar de hooge oogen vernedert
Gij.

29.- Want Gij doet mijne lampe
lichten ; de HEERE mijn God doet mijne
duisternisse opklai'en.

30. Want met U loop ik door eene
bende, en met mijnen God spring ik

over eenen muur.
31. Gods weg is volmaakt ; de rede

des HEEREN is doorlouterd ; Hij is

een schild allen, die op Hem betrou-

wen.
32. Want wie is God, behalve de

HEERE? en wie is een rotssteen, dan
alleen onze God ?

33. Het is God, die mij met kracht
omgordt; en Hij heeft mijnen weg vol-

komen gemaakt.
34. Hij maakt mijne voeten gelijk

als der hinden, en Hij stelt mij op
mijne hoogten.

35. Hij leert mijne handen ten strijde,

zoodat een stalen boog met mijne ar-

men verbroken is.

36. Ook hebt Gij mij het schild uws
heils gegeven, en uwe rechterhand
heeft mij ondersteund, en uwe zacht-

moedigheid heeft mij groot gemaakt.
37. Gij hebt mijnen voetstap ruim

gemaakt onder mij, en mijne enkelen
hebben niet gewankeld.

38. Ik vervolgde mijne vijanden, en
trof ze aan ; en ik keerde niet weder,
totdat ik ze verdaan had.

39. Ik doorstak ze, dat zij niet weder
konden opstaan ; zij vielen onder
mijne voeten.

40. Want Gij omgorddet mij met
kracht ten strijde ; Gij deedt onder mij

nederbukken, die tegen mij opstonden,
41. En Gij gaaft mij de nek mijner

vijanden ; en mijne haters, die ver-

nielde ik,

42. Zij riepen, maar er was geen
vejiosser; tot den HEERE, maar Hij
antwoordde hun niet.

43. Toen vergruisde ik ze als stof
voor den wind

; ik ruimde ze weg als
slijk der straten.

44. Gij hebt mij uitgeholpen van de
twisten des volks ; Gij hebt mij gesteld
tot een hoofd der heidenen; het volk,
[dcU] ik niet kende, heeft mij gediend.

45. Zoo haast als [hun] oor [vcüi mij]
hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd;
vreemden hebben zich mij geveinsdelijk
onderworpen. *

46. Vreemden zijn vervallen, en heb-
ben gesidderd uit hunne sloten.

47. De HEERE leeft, en geloofd zij

mijn Rotssteen; en verhoogd zij de
God mijns heils;

48. De God, die mij volkomene wra-
ke geeft, en de volken onder mij brengt;

49. Die mij uithelpt van mijne vijan-

den
;
ja Gij verhoogt mij boven degenen,

die. tegen mij opstaan ; Gij redt mij van
den man des gewelds.

50. Daarom zal ik U, o HEERE, lo-

ven onder de heidenen, en uwen naam
zal ik psalmzingen;

51. Die rie verlossingen zijns konmgs
groot maakt, en goedertierenheid doet
aan zijnen gezalfde, aan David en aan
zijn zaad, tot in eeuwigheid.

DE XIX PSALM.

Een psa m van David, voor den op-

perzangmeester.
2. De hemelen vertellen Gods eere,

en het uitspansel verkondigt zijner

handen werk.
3. De dag aan den dag stort over-

vloediglijk sprake uit, en de nacht aan
den nacht toont wetenschap.

4. Geene sprake, en geene woorden
zijn er, waar hunne stemme niet wordt
gehoord.

5. «Hun richtsnoer gaat uit over de
gansche aarde, en hunne reden aan
het einde der wereld. Hij heeft in hen
eene tente gesteld voor de zon.

a Rom. 10: 18.

20*
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6. En die is als een bruidegom, uit-

gaande uit zijne slaapkamer ; zij «is

vroolijk als een held, om het pad te

loopen. a Pred. 1 : 5.

7. Haar uitgang is van het einde des

hemels, en haar ommeloop tot aan de

einden daarvan ; en niets is verborgen
voor hare hitte.

8. «De wet des HEEREN is volmaakt,
bekeerende de ziele. De getuigenisse

des HEEREN is gewis, den onkundige
wijsheid gevende. d 2 Sam. 22 : si.

Vs. 18: 31.

9. De bevelen des HEEREN zijn recht,

verblijdende het hart. Het gebod des

HEEREN is zuiver, verlichtende de

oogen.
10; De vreeze des HEEREN is rein,

bestaande tot in eeuwigheid. De rech-

ten des HEEREN zijn waarheid, samen
zijn zij rechtvaardig.

11. «Zij zijn begeerlijker dan goud,

ja, dan veel fijn goud; en ^zoeterdan
honig en honigzeem, a Ps. 119 : 72, 127.

Spr. 8:11. b Ps. 119 : 103.

12. Ook wordt uw knecht daardoor
klaarlij k vermaand ; in het houden van
die is groote loon.

13. Wie zoude de afdwalingen ver-

staan? Reinig mij van de verborgene
[afdwalingen].

14. Houd uwen knecht ook terug van
trotschheden ; laat ze niet over mij

heerschen; dan zal ik oprecht zijn en
rein van gr-oote overtreding.

15. Laat de reden mijns monds en
de overdenking mijns harten welbeha-
gelijk zijn voor uw aangezichte, o HEE-
RE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser.

DE XX PSALM.

i^en psalm van David, voor den opper-

zangmeester.
2. De HEERE verhoore u in den dag

der benauwdheid; de naam van den
Grod Jakobs zette u in een hoog vertrek.

3. Hij zende uwe hulpe uit het Hei-

ligdom, en ondersteune u uit Sion.

4. Hij gedenke aller uwer spijsofferen,

en make uw brandoffer tot asch. Sela.

5. Hij geve u naar uw hart, en ver-

vuUe al uwen raad.

6. Wij zullen juichen over uw heil,

en de vaandelen opsteken in den naam
onzes Gods. De HEERE vervulle alle

uwe begeerten.

7. Alsnu weet ik, dat de HEERE
zijnen gezalfde behoudt. Hij zal hem
verhooren uit den hemel zijner heilig-

heid; het heil zijner rechterhand zal

zyn met mogendheden.
8. Deze [vermelden] van wagens, en

die van paarden; maar wij zullen ver-

melden van den naam des HEEREN
onzes Gods.

9. Zij hebben zich gekromd, en zijn

gevallen ; maar wij zijn gerezen en •

staande gebleven.

10. O HEERE, behoud. Die Koning
verhoore ons ten dage van ons roe-

pen.

DE XXI PSALM.

Jljen psalm van David, voor aen opper-

zangmeester.
2. O HEERE, de Koning is verblijd

over uwe sterkte; en hoezeer is hij

verheugd over uw heil!

3. Gij hebt hem zijns harten wensch
gegeven; en de uitspraak zijner lippen

hebt Gij niet geweerd. Sela.

4. Want Gij komt hem voor met
zegeningen van het goede; op zijn

hoofd zet Gij eene kroon van fijn goud.

5. Het leven heeft hij van U begeerd,

Gij hebt het hem gegeven ; lengte van
dagen, eeuwiglijk en altoos.

6. Groot is zijne eere door uw heil;

majesteit en heerlijkheid hebt Gij hem
toegevoegd.

7. Want Gij zet hem [tot] zegeningen
in eeuwigheid; Gij vervroolijkt hem
door vreugde met uw aangezicht.

8. Want de Koning vertrouwt op den
HEERE, en door de goedertierenheid

des Allerhoogsten zal hij niet wanke-
len.

9. Uwe hand zal alle uwe vijanden

vinden; uwe rechterhand zal uwe ha-

ters vinden.
10. Gij zult ze zetten als eenen vu-

rigen oven ten tijde uws [toornigen]

aangezichts; de HÊERE zal ze in zijnen

toorn verslinden, en het vuur zal ze

verteren.

11. Gij zult hunne vrucht van de

aarde verdoen, en hun zaad van de

kinderen der menschen.
12. Want zij hebben kwaad tegen U

aangelegd ; zij 'hebben eene schandelijke

daad bedacht; [doch] zullen niets ver-

mogen.
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13. Want Gij zult ze zetten tot een

wit; met uwe pezen zult Gij het op
hun aangezicht toeleggen.

14. Verhoog U, HEERE, in uwe
sterkte; zoo zullen wijzingen, en uwe
macht met psalmen loven.

DE XXII PSALM.

J^en psalm van David, voor den op-

perzangmeester, op Aije'leth hasscha-

char.

2. «Mijn God, mijn God, waarom hebt

GiJ mij verlaten ? verre zijnde van mij-

ne verlossing, [van] de woorden mijns
brullens. « Matth. 27 : 46. Mare. 15 : 34.

3. Mijn God, ik roep des daags, maar
Gij antwoordt niet, en des nachts, en
ik heb gecne stilte.

4. Doch Gij zijt heilig, wonende [on-

der] de lofzangen Israels.

5. Op U hebben onze vaderen ver-

trouwd; zij hebben vertrouwd, en Gij

hebt ze uitgeholpen.

6. Tot U hebben zij geroepen, en zijn

uitgered ; «op U hebben zij vertrouwd,
en zijn niet beschaamd geworden.

« Ps. 25: 3; 31 : 2. Jes. 49: 23. Rom. 9: 33.

7. Maar ik ben een worm, en geen
man; een smaad van menschen, en
veracht van het volk.

8. Allen, die mij zien, «bespotten
my; zij steken de lip uit, zij schudden
het hoofd, [zeggende]: [a Matth.' 27: so.

9. «HiJ heeft [het] op den HEERE
gewenteld, dat Hij hem [nu] uithelpe;

dat Hij hem redde, dewijl Hij lust aan
hem heeft. a Matth. 27 : 43.

10. Gij zijt het immers, die mij uit

den buik hebt uitgetogen ; die mij hebt
doen vertrouwen, zijnde aan mijner
moeders borsten.

11. Op U ben ik geworpen van de
baarmoeder af; van den buik mijner
moeder aan zijt Gij mijn God.

12. Zoo wees niet verre van mij,

want benauwdheid is nabij; want er

13 geen helper.

13. Vele varren hebben mij omsin-
geld ; sterke [stieren] van Basan hebben
mij omringd.

14. Zij hebben hunnen mond tegen
mij opgesperd, [als] een verscheurende
en brullende leeuw.

15. Ik ben uitgeslort als water, en
alle mijne beenderen hebben zich van-

een gescheiden; mijn hart is als was;
het is gesmolten in het midden mijns
ingewands.

16. Mijne kracht is verdroogd als

eene potscherf, en myne tong kleeft
aan mijn gehemelte; en Gij legt mij
in het stof des doods.

17. Want honden hebben mij omsin-
geld, eene vergadering der boosdoeners
heeft mij omgeven; «zij hebben mijne
handen en mijne voeten doorgraven.

a Matth. 27 : 35. Mare. 15 : 24.

Liic. 23: 33. Joh. 19: 23, 37; 20: 25,

18. Alle mijne beenderen zoude ik
kunnen tellen; zij schouwen het aan,
zij zien op mij.

19. «Zij deelen mijne kleederen onder
zich, en werpen het lot over mijn ge-

waad, a Lnc. 23 : 34. Joh. 19 : 24.

20. Maar Gij, HEERE, wees niet ver-

re; mijne Sterkte, haast U tot mijne
hulpe.

21. Red mijne ziel van het zwaard,
mijne eenzame van het geweld des
honds.

22. Verlos mij uit des leeuwen muil;
en verhoor mij van de hoornen der
eenhoornen.

23. Zoo «zal ik uwen naam mijnen
broederen vertellen; in het midden
der gemeente zal ik U prijzen.

a Hebr. 2 : 12.

24. Gij, die den HEERE vreest, piijst

Hem; al gij zaad Jakobs, vereert Hem;
en ontziet u voor Hem, al gij zaad Is-

raels.

25. Want Hij heeft niet veracht noch
verfoeid de verdrukking des verdruk-
ten, noch zijn aangezichte voor hem
verborgen; maar Hij heeft gehoord,
als die tot Hem riep.

26. Van U zal mijn lof zijn in eene
groote gemeente; ik zal mijne geloften

betalen in tegenwoordigheid dergenen,
die Hem vreezen.

27. De zachtmoedigen zullen eten en
verzadigd worden ; zij zullen den HEE-
RE prijzen, die Hem zoeken; ulieder

hart zal in eeuwigheid leven.

28. Alle «einden der aarde zullen
het gedenken, en zich tot den HEERE
bekeeren ; en alle geslachten der heide-

nen zullen voor uw aangezichte aan-
bidden, a Ps. 2: 8; 72: 11; 86: 9.

29. Want het koninkryk is des HEE-
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KEN, en Hij heerscht onder de hei-

denen.
30. Alle vetten op aarde zullen eten,

en aanbidden; allen, die in het stof

nederdalen, zullen voor zijn aangezichte
nederbukken; én die zijne ziele bij het

leven niet kan houden.
31. Het zaad zal Hem dienen; het

zal den HEERE aangeschreven worden
tot in geslachten.

32. Zij zullen aankomen, en zijne

gerechtigheid verkondigen den volke,

dat geboren w^ordt, «omdat Hij het
gedaan heeft. a Ps. 52: ii.

DE XXin PSALM.

Jcjon psalm van David.

«De HEERE is mijn herder; mij zal

niets ontbreken. a Jes. 40: ii.

Jer. 23 : 4. Ezech. 34 : 23.

Joh. 10 : 11. 1 Petr. 2 : 25. Openb. 7 : 17.

2. Hij doet mij nederliggen in gra-

zige weiden; Hij voert mij zachtkens
aan zeer stille wateren.

3. Hij verkwikt mijne ziele; Hij leidt

mij in het spoor der gerechtigheid, om
zijns naams wille.

4. "Al ging ik ook in een dal der
schaduwe des doods, ik zoude geen
kwaad vreezen; want Gij zij t met mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten

mij. o Ps. 3: 6; 118: 6.

5. Gij richt de tafel toe voor mijn
aangezicht, tegenover mijne tegenpar-

tijders; Gij maakt mijn hoofd vet met
olie; mijn beker is overvloeiende.

6. Immers zullen mij het goede en
de weldadigheid volgen alle de dagen
mijns levens; en ik zal in het Huis
des HEEREN blijven in lengte van
dagen.

DE XXIV PSALM.

Üjen psalm van David.
«De aarde is des HEEREN, mitsga-

ders hare volheid, de wereld, en die

daaiin wonen, a Ex. 19 : 5. Deut. 10 : 14.

Job 41 : 2. Ps. 50 : 12. 1 Cor. 10 : 26, 28.

2. "Want Hij heeft ze gegrond op de
zeeën, en heeft ze gevestigd op de ri-

vieren.

3. «Wie zal klimmen op den berg
ies HEEREN? En wie zal staan in

de plaatse zijner heiligheid?
a P.S. 15: 1. Jes. 33: 14, 15.

4. Die rein van handen, en zuiver
van hart is; die zijne ziele niet opheft
tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk

zweert.
5. Die zal den zegen ontvangen van

den HEERE, en gerechtigheid van den
God zijns heils.

6. Dat is het geslacht dergenen, die

naar Hem vragen, die uw aangezichte
zoeken; [dat] is Jakob. Sela.

7. Heft uwe hoofden op, gij poorten,
en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat
de Koning der eere inga.

8. Wie is de Koning der eere? De
HEERE, sterk en geweldig; de HEE-
RE, geweldig in den strijd.

9. Heft uwe hoofden op, gij poorten,
ja heft op, gij eeuwige deuren, opdat
de Koning der eere inga.

10. Wie is hij, deze Koning der eere?
De HEERE der heirscharen, die is de
Koning der eere. Sela.

DE XXV PSALM.

l_Ji/en psalm] van David.
Alej^h. Tot U, o HEERE, hef ik mij-

ne ziele op.

2. Beth. Mijn God, «op U vertrouw
,

ik, laat mij niet beschaamd worden;
j

laat mijne vijanden niet van vreugde !

opspringen over mij. 1

a Ps. 22 : 6 ; 31 : 2 ; 34 : 6. 1

3. Gimel. Ja, allen die U verwachten^ 'J

zullen niet «beschaamd worden; zij zul- \

len beschaamd worden, die trouweloos-
lijk handelen zonder oorzaak.

a Jes. 28: 17. Rom. 10: 11.

4. Daleth. HEERE, «maak mij uwe
uwe wegen bekend, leer mij uwe pa-

den, a Ps. 29: 11; 86: 11; 119.

5. He. Vau. Leid mij in uwe waar-

heid, en leer mij, want Gij zijt de God
mijns heils; U verwacht ik den gan-

schen dag.

6. Zain. Gedenk, HEERE, uwer barm-
hartigheden en uwer goedertierenheden,.,

want «die zijn van eeuwigheid.
a Ps.'lOS: 17: 106: 1;

107: 1; 117: 2; 136. Jer. 33: 11.

7. Cheth. Gedenk niet der zonden mij-J

ner jonkheid, noch mijner overtredin-

gen; gedenk mijner naar uwe goeder-
'

tierenheid, om uwer goedheid wille, o

HEERE.
8. Teth. De HEERE is goed en recht ;
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daarom zal Hij de zondaars onderwij-

zen in den weg.

9. Jod. Hij zal de zachtmoedigen lei-

den in het recht, en Hij zal den zacht-

moedigen zijnen weg leeren.

10. Caph. Alle paden des HEEREN
zijn goedertierenheid en waarheid, den-

genen, die zijn verbond en zijne getui-

genissen bewaren.
11." Lamed. Om uws naams wille,

HEERE, zoo 'vergeef mijne ongerech-

tigheid, want die is groot.

12. Mem. Wie is de man, die den
HEERE vreest ? Hij zal hem onderwijzen

in den weg, [dien] hij zal hebben te

verkiezen.

13. Niin. Zijne ziele zal vernachten
in het goede, en zijn zaad zal de aarde
beërven.

14. Samech. De verborgenheid des

HEEREN is voor degenen, die Hem
vreezen, en ziin verbond, om hun [die]

bekend te maken.
15. Ain. Mijne oogen zijn bestendiglijk

op den HEERE, want Hij zal mijne voe-

ten uit het net uitvoeren.

16. Pe. Wend U tot mij, en wees mij

genadig, want ik ben eenzaam en ellen-

- dig.

17. Tsade. De benauwdheden mijns
harten hebben zich wijd uitgestrekt;

voer mij uit nijne nooden.
18. Resell. Aanzie mijne ellende, en

mijne moeite; en neem weg alle mijne
rzonden.
;• 19. Resch. Aanzie mijne vijanden,

want zij vermenigvuldigen, en zij ha-

ten mij met eenen wreveligen haat.

•20. Schin. Bewaar mijne ziel, en red

mij-, laat mij niet beschaamd worden,
want ik betrouw op U.

21. Them. Laat oprechtigheid en vro-

migheid mij behoeden, want ik ver-

wacht U.
22. O God, verlos Israël uit alle zijne

benauwdheden.

DE XXVI PSALM.

[_ JE&n psalm] van David.

«Doe mij recht, HEERE, want ik

wandel in mijne oprechtigheid; en ik

vertrouw op den HEERE, ik zal niet

wankelen. « Ps. 7: 9.

2. Proef mij, HEERE, en verzoek mij;

toets mijne nieren en mijn hart.

3. AVant uwe goedertierenheid is voor
mijne oogen, en ik wandel in uwe waar-
heid.

4. «Ik zit niet bij ijdele lieden, en
met bedekte lieden ga ik niet om.

a Job 31 : 5. Ps. 1 : 1.

5. Ik haat de vergadering der boos-
doeners, en bij de goddeloozen zit ik

niet.

6. Ik wasch mijne handen in onschuld,
en ik ga rondom uw altaar, o HEERE;

7. Om te doen hooren de stemme des
lofs, en om te vertellen alle uwe won-
deren.

8. HEERE, ik heb lief de woning van
uw Huis, en de plaats des Tabernakels
uwer eere.

9. Raap mijne ziel niet weg met de
zondaren, noch mijn leven met de man-
nen des bloeds

;

10. In welker handen schandelijk be-

drijf is, en welker rechterhand vol ge-

schenken is.

11. Maar ik wandel in mijne oprech-
tigheid; verlos mij [dan], en wees mij
genadig.

12. Mijn voet staat op effen baan ; ik

zal den HEERE loven in de vergade-
ringen.

DE XXVII PSALM.

l_]^en psalm] van David.

«De Heere is mijn licht en mijn
heil; ^voor wien zoude ik vreezen? De
HEERE is mijns levenskracht; voor
wien zoude ik vervaard zijn?
a Jes. 10: 17; 60: 19, 20. Micha 7 : 8. Luc. 1:79.

Joh. 1: 4; 8: 12! Openb. 21: 23. b Ps. 118: 6.

2. Als deboozen, mijne tegenpartijen

en mijne vijanden tegen mij, tot mij na-

derden, om m.ijn vleesch te eten, stie-

ten zij zelven aan, en vielen.

3. Ofschoon mij een leger belegerde,

mijn hart zoude niet vreezen; ofschoon
een oorlog tegen mij opstond, zoo ver-

trouw ik hierop.

4. Één ding heb ik van den HEERE
begeerd, dat zal ik zoeken : Dat ik alle

de dagen mijns levens mocht wonen
in het Huis des HEEREN, om de liefe-

lijkheid des HEEREN te aanschouwen,
en te onderzoeken in zijnen Tempel.

o. Want Hij versteekt mij in zijne

hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt

mij in het verborgene zijner tente; Hij

verhoogt mij op eenen rotssteen.
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6. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd

worden boven mijne vijanden, die rond-

om mij zijn; en ik zal in zijne Tente

offeranden des geklanks offeren ; ik zal

zingen, ja psalmzingen den HEERE.
7. Hoor, HEERE, myne stemme, [als]

ik roep; en wees mij genadig, en ant-

woord mij.

8. Mijn hart zegt tot U: [Gij zegt:]

Zoek mijn aangezichte. Ik zoek uw aan-

gezichte, o HEERE.
9. Verberg uw aangezichte niet voor

mij; keer uwen knecht niet af in toorn.

Gij zijt mijne hulpe geweest; begeef

mij niet, en verlaat mij niet, o God
mijns heils.

10. Want mijn vader en mijne moe-
der hebben mij verlaten, maar de HEE-
RE zal mij aannemen.

11. HEERE, «leer mi,] uwen weg, en
leid mij in het rechte pad, om mijner

verspieders wille.
a Ps. 25: 4; 86: 11; 119.

12. Geef mij niet over in de begeerte

mijner tegenpartijders; want valsche

getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits-

gaders die wrevel uitblaast.

13. Zoo ik niet had geloofd, dat ik

het goede des HEEREN zoude zien in

het land der levenden, [ik ware ver-

gaan],
14. «Wacht op den HEERE; wees

sterk, en Hij zal uw harte versterken
;

ja wacht op den HEERE.
a Jes. 25: 9; 33: 2. Hab. 2: 3.

DE XXVIII PSALM.

I_jiden psalm] van David.

Tot U roep ik, HEERE; mijn Rots-

steen, houd U niet als doof van mij

af; aopdat ik niet, [zoo] Gij U van mij

stille houdt, vergeleken worde met &de-

genen die in den kuil nederdalen.
a Ps. 143: 7. h Ps. 30: 4.

2. Hoor de stemme mijner smeekin-
gen, als ik tot U roep; als ik mijne
handen ophef naar de aanspraakplaats
uwer heiligheid.

3. Trek mij niet weg met de godde-
loozen, en met de werkers der ongerech-
tigheid, adie van vrede spreken met
hunne naasten, maar kwaad is in hun
hart. « Ps- 12: 3. Jer. 9: 8.

4. Geef hun naar hun doen, en naar
de boosheid hunner handelingen; geef

hun naar hunner handen werk; doe
hunne vergelding tot hen wederkee-
ren.

5. Omdat zij niet letten op de daden
des HEEREN, noch op het werk zijner

handen, zoo zal Hij ze afbreken en zal

ze niet bouwen.
6. Geloofd zij de HEERE, want hij

heeft de stemme mijner smeekingen •

gehoord.
7. De HEERE is mijne sterkte en,

mijn schild ; op Hem heeft mijn hart
vertrouwd, en ik ben geholpen; dies

springt mijn hart van vreugde, en ik

zal Hem met mijn gezang loven.

8. De HEERE is hunlieder sterkte, en
Hij is de sterkheid der verlossingen

zijns Gezalfden.
9. Verlos uw volk, en zegen uwe er-

ve; en weid ze, en verhef ze tot in der

eeuwigheid.

DE XXIX PSALM.

Den psalm van David.

Geeft den HEERE, gij kinderen der

machtigen, «geeft den HEERE eereen
sterkte. a Ps. 96: 7, 8.

2. Geeft den HEERE de eere zijns

naams; aanbidt den HEERE in de heer-

lijkheid des heiligdoms.

3. De stemme des HEEREN is op de
wateren, «de God der eere dondert; de

HEERE is op de groote wateren.
a Ex. 9: 23.

4. De stemme des HEEREN is met
kracht; de stemme des HEEREN is met
heerlijkheid.

5. De stemme des HEEREN breekt

de cederen; ja de HEERE verbreekt de
cederen van den Libanon;

6. En Hij doet ze huppelen als een

kalf; den Libanon en Sirjon als een
jonge eenhoorn.

7. De stemme des HEEREN houwt
er vlammen vuurs uit.

8. De stemme des HEEREN doet de

woestijn beven; de HEERE doet de

woestijn Kades beven.

9. De stemme des HEEREN doet de
hinden jongen werpen, en ontbloot de

wouden; maar in zijnen Tempel zegt

[Hem] een iegelijk eere.

10. De HEERE heeft gezeten over

den watervloed; ja de HEERE zit, «Ko«

ning in eeuwigheid. a Ps. lO: i6.
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11. De HEERE zal zijnen volke sterkte
geven ; de HEERE zal zijn volk zegenen
met vrede.

DE XXX PSALM.

E.jen psalm, een lied der inwijding van
Davids huis.

2. Ik zal U verhoogen, HEERE, want
Gij hebt mij opgetrokken, en mijne vij-

anden over mij niet verblijd.

3. HEERE, mijn God, ik heb tot U
geroepen, en Gij hebt mij genezen.

4. HEERE, Gij hebt mijne ziele uit

het graf opgevoerd ; Gij hebt mij bij het
leven behouden, dat ik in den kuil niet

ben nedergedaald.
5. Psalmzingt den HEERE, gij zijne

gunstgenooten, en *zegt lof ter gedach-
tenis zijner heiligheid. a Ps. 97: 12. .

6. Want een oogenblik is er in zijnen

toorn, [maar] een leven in zijne goed-
gunstigheid; des avonds vernacht het
geween, maar des morgens is er ge-

juich.

7. Ik zeide wel in mijnen voorspoed:
Ik zal niet wankelen in eeuwigheid;

8. [Want], HEERE, Gij hadt mijnen
berg door uwe goedgunstigheid vastge-

zet; [maar toen] Gij uw aangézichte
verlsergdet, werd ik verschrikt.

9. Tot U, HEERE, riep ik, en ik

smeekte tot den HEERE:
10. Wat gewin is er in mijn bloed,

in mijn nederdalen tot de groeve? Zal
U het stof loven? Zal het uwe waar-
heid verkondigen?

il. Hoor, HEERE, en wees mij gena-
dig; HEERE, wees mij een helper.

12. Gij hebt mij mijne weeklage ver-

anderd in eenen rei; Gij hebt mijnen
zak ontbonden, en mij met blijdschap

omgord;
13. Opdat [mijne] eere U psalmzinge,

en niet zwijge. HEERE, mijn God, in

eeuwigheid zal ik U loven.

DE XXXI PSALM.

Een psalm van David, voor den op-

perzangmeester.
2. Op U, o HEERE, «betrouw ik, laat

mij niet beschaamd worden in eeuwig-

heid; help mij uit door uwe gerechtig-

heid, a Ps. 22: 6;
25: 2, 3; 71: 1, 2. Jes. 49: 23.

3. Neig uw oor tot mij, red mij haas-
telijk; wees mij tot eenen sterken rots-

steen, tot een zeer vast huis, om mij
te behouden.

4. Want Gij zijt mijne steenrots en
mijn burcht; leid mij dan, en voer mij,
om uws naams wille.

5. Doe mij uitgaan uit het net, dat
zij voor mij verborgen hebben, want
Gij zijt mijne sterkte.

6. «In uwe hand beveel ik mijnen
geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij

God der waarheid. a Luc. 23: 46.

7. Ik haat degenen, die op valsche
ijdelheden acht nemen, en ik betrouw
op den HEERE.

8. Ik zal mij verheugen en verblijden
in uwe goedertierenheid, omdat Gij" mij-
ne ellende hebt aangezien, [en] mijne
ziele in benauwdheden gekend,

9. En mij niet hebt overgeleverd in
de hand des vijands; Gij hebt mijne
voeten doen staan in de ruimte.

10. Wees mij genadig, HEERE, want
mij is bange; van verdriet is doorknaagd
mijn oog, mijne ziele en mijn buik.

11. Want mijn leven is verteerd van
droefenis, en mijne jaren van zuchten;
mijne kracht is vervallen door mijne
ongerechtigheid, en mijne beenderen zijn

doorknaagd.
12. Vanwege alle mijne wederpartij-

ders ben ik, «ook mijnen naburen, groo-
telijks tot eenen smaad geworden, en
mijnen bekenden tot eenen schrik; die

mij op de straten zien, vlieden van mij
weg. a Job 19: 13. Ps. 38: 12.

13. Ik ben uit het hart vergeten als

een doode; ik ben geworden als een
bedorven vat.

14. Want ik hoorde de naspraak van
velen; vreeze is van rondomme, dewijl
zij te zamen tegen mij raadslaan; zij

denken mijne ziel te nemen.
15. Maar ik vertrouw op U, o HEE-

RE; ik zeg: Gij zijt mijn God.
16. Mijne tijden zijn in uwe hand;

red mij van de hand mijner vijanden,
en van mijne vervolgers.

17. Laat uw aangézichte over uwen
knecht lichten; verlos mij door uwe
goedertierenheid.

18. HEERE, laat mij niet beschaamd
worden, want ik roep U aan. Laat de
goddeloozen beschaamd worden, laat ze
zwijgen in het graf.
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19. Laat de valsche lippen stom
worden, die hard spreken tegen den
rechtvaardige; in hoogmoed en ver-

achting.

20. «O hoe groot is uw goed, dat Gij

weggelegd hebt voor degenen, die ü
vreezen! [dat] Gij gewrocht hebt voor
degenen, die op U betrouwen, in de te-

genwoordigheid der menschenkinderen!
a Jes. 64: 4. 1 Cor. 2: 9.

2L Gij verbergt ze in het verborgene
uws aangezichts voor de hoogmoedig-
heden des mans; Gij versteekt ze in

eene hutte voor den twist der tongen.
22. Geloofd zij de HEERE, want Hij

heeft zijne goedertierenheid aan mij won-
derlijk gemaakt, [mij voerende als] in

eene vaste stad.

23. Ik zeide wel in mijn haasten :Ik

ben afgesneden van voor uwe oogen;

dan nog hoordet Gij de stemme mijner
smeekingen, als ik tot U riep.

24. Hebt den HEERE lief, gij alle

zijne gunstgenooten
; [z^an^!] de HEERE

behoedt de geloovigen, en vergeldt

overvloediglijk dengene, die hoogmoed
bedrijft.

25. aZijt sterk, en Hij zal ulieder hart
versterken, alle gij, die op den HEERE
hoopt. a Ps. 27: 14.

DE XXXII PSALM.

/../^ene onderwijzing van David.
aWelgelukzalig is hij, wiens overtre-

ding vergeven, wiens zonde bedekt is.

a Hom. 4: 6, 7.

2. Welgelukzalig is de mensch, wien
de HEERE de ongerechtigheid niet

toerekent, en in wiens geest geen be-

drog is.

3. Toen ik zweeg, werden mijne been-

deren verouderd, in mijn brullen den
ganschen dag.

4. Want uwe hand was dag en nacht
zwaar op mij; mijn sap werd veran-
derd in zoraerdroogten. Sela.

5. Mijne zonde maakte ik U bekend,
en mijne ongerechtigheid bedekte ik

niet. Ik zeide: Ik zal «belijdenis van
mijne overtredingen doen voor den
HEERE; en Gij vergaaft de ongerech-
tigheid mijner zonde. Sela.

a Spr. 28: 13. 1 Joh. 1: 9.

6. Hierom zal U ieder heilige aan-
bidden in vindenstijd; ja in eenen over-

loop van groote wateren, zullen zij hem
niet aanraken.

7. «Gij zijt mij eene verberging; Gy
behoedt mij voor benauwdheid ; Gij om
ringt mij met vroolijke gezangen van
bevrijding. Sela. a Ps. 27: 5; 31: 21.

8. Ik zal u onderwijzen, en uleeren
van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal

raad geven, mijn oog zal op u zijn.

9. Weest niet gelijk een paard, gelijk

een muilezel, hetwelk geen verstand
heeft, «welks muil men breidelt met
toom en gebit, opdat het tot u niet ge-

nake. « Spr. 26: 3. Jac. 3: 3.

10. De goddelooze heeft vele smar-
ten; maar die op den HEERE vertrouwt,
dien zal de goedertierenheid omrin-
gen.

11. Verblijdt u in den HEERE, en
verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt

vruolijk, alle gij oprechten van harte.

Dd XXXIII PSALM.

(jij rechtvaardigen, zingt vroolijk in

den HEERE; «lof betaamt den oprech-

ten, a Ps. 147: 1.

2. Looft den HEERE met de harp;
psalmzingt Hem met de duit [en] het
tiensHarig instrument.

3. «Zingt Hem een nieuw lied ; speelt

wel met vroolijk geschal. a Ps. 40: 4;
96: 1; 98: 1; 144: 9.

Jes. 42: 10. Openb. 5: 9; 14: 3.

4. AVant des HEEREN woord is recht,

en al zijn werk getrouw.

5. Hij heeft «gerechtigheid en gerich-

te lief; ''de aarde is vol van de goedertie-

renheid des HEEREN. a Ps. 45 : 8.

Hebr. 1 : 9. Z> Ps. 119: 64.

6. «Door het Woord des HEEREN zijn

de hemelen gemaakt, en door den Geest

zijns monds al hun heir, a Gen. i: 6, 7.

7. Hij vergadert de wateren der zee

als op eenen hoop; Hij stelt den afgron-

den schatkameren.
8. Laat de gansche aarde voor den

HEERE vreezen ; laat alle inwoners van
de wereld voor Hem schrikken.

9. Want Hij spreekt, en het is er; Hij

gebiedt, en het staat er.

10. «De HEERE vernietigt den raad

der heidenen; Hij breekt de gedachten

der volkeren. a Jes. 19 : 3.

11. [Maar] «de raad des HEEREN
bestaat in eeuwigheid, de gedachten
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zijns harten van geslachte tot geslachte.
a Spr. 19: 21; 21: 30. Jes. 46: 10.

12. «Welgelukzalig is het volk, wiens
God de HEERE is; het volk, dat Hij

zich ten erve verkoren heeft.
aPs. 65: 5; 144: 15.

13. De HEERE schouwt uit den he-

mel, en ziet allemenschenkinderen;
14. Hij ziet uit van zijne vaste woon-

plaats op alle inwoners der aarde
;

15. Hij formeert hun aller hart; Hij

let op alle hunne werken.
16. Een koning wordt niet behouden

door een groot heir; een held wordt
niet gered door groote kracht.

17.. Het paard feilt ter overwin-
ning, en bevrijdt niet door zijne groote

sterkte.

18. Zie, des HEEREN «oog is over
degenen, die Hem vreezen; op degenen,
die op zijne goedertierenheid hopen;

a Job 36: 7. Ps. 34: 16. 1 Petr. 3: 12.

19. Om hunne ziel van den dood te

redden, en om hen bij het leven te

houden in den honger.
20. Onze ziele verbeidt den HEERE;

Hij is onze hulpe en ons schild.

21. "Wan't ons hart is in Hem verblijd,

omdat wij op den naam zijner heilig-

heid vertrouwen.
22. Uwe goedertierenheid, HEERE, zij

over ons; gelijk als wij op U hopen.

DE XXXIV PSALM.

/ ^en psalm] van David, «als hij zijn

gelaat veranderd had voor het aange-

zicht van Abimélech, die hem wegjoeg,

dat hij doorging. a i Sam. 21 : 13, enz.

2. Aleph. Ik zal den HEERE loven

te allen tijde; zijn lof zal gedurigiijk

in mijnen mond zijn.

3. Beth. Mijne ziele zal zich beroe-

men in den HEERE ; de zachtmoedigen
zullen het hooren en verblijd zijn.

4. Gimel. Maakt den HEERE met mij

groot, en laat ons zijnen naam samen
verhoogen.

5. DaletJi. Ik heb den HEERE gezocht,

en Hij heeft mij geantwoord, en mij

uit alle mijne vreezen gered.

6. He. Vau. Zij hebben op Hem ge-

zien, ja [Hem] als een waterstroom aan-

geloopen, en hunne aangezichten zijn

niet schaamrood geworden.

7. Zain. Deze ellendige riep, en de

HEERE hoorde; en Hij verloste hem
uit alle zijne benauwdheden.

8. Cheth. De engel des HEEREN le-

gert zich rondom degenen, die Hem
vreezen, en rukt ze uit.

9. Teth. Smaakt en ziet, dat de HEE-
RE goed is; welgelukzalig is de man,
[die] op Hem betrouwt.

10. Jod. Vreest den HEERE, gij zijne

heiligen, want die Hem vreezen, heb-
ben geen gebrek.

11. Ca23h. «De jonge leeuwen lijden

armoede, en hongeren; maar die den
HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan
eenig goed. a Job 4: 11.

12. Lamed. Komt, gij kinderen, hoort
naar mij ; ik zal u des HEEREN vreeze
leeren.

13. Mem. «Wie is de man, die lust

heeft ten leven, die dagen liefheeft, om
het goede te zien ? ai Petr 3 : lO.

14. Nun. Bewaar uwe tong^'van het
kwade, en uwe lippen van bedrog te

spreken.

15. Samech. Wijk af van het kwade,
en doe het goede , zoek den vrede, en
«jaag dien na. a Hebr. I2:'i4.

16. Ain. «De oogen des HEEREN zijn

op de rechtvaardigen, en zijne ooren tot

hun geroep. a Job 36: 7,

Ps. 33 18. 1 Petr. 3: 12.

17. Pe. Het aangezichte des HEEREN
is tegen degenen, die kwaad doen, om
hunne gedachtenis van de aarde uit te

roeien.

18. Tsade. Zij roepen, en de HEERE
hoort, en hij redt ze uit alle hunne be-

nauwdheden.
19. KojJh. «De HEERE is nabij de ge-

brokenen van harte, en Hij behoudt de
verslagenen van geest, a 2 Tim. 3: 11.

20. Resell. «Vele zijn de tegenspoeden
des rechtvaardigen; maar uit alle die

redt hem de HEERE. a 2 Tim. 3: 12.

21. Schin. Hij bewaart alle zij nebeen-
deren; «niet één van die wordt gebro-

ken, a Joh. 19: 36.

22. Thau. De boosheid zal den god-

delooze doeden ; en die den rechtvaar-

dige haten, zullen schuldig verklaard

worden.
23. De HEERE verlost de ziele zijner

knechten ; en allen, die op Hem betrou-

wen, zullen niet schuldig verklaard wor-
den.
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DE XXXV PSALM.

I_]jjen psalm] van David.

Twist, HEERE, met mijne twisters;

strijd met mijne bestrijders.

2. Grijp het schild en de rondas, en
sta op tot mijne hulpe;

3. En breng de spies voort, en sluit

[den iveg] toe, mijnen vervolgers tege-

moet; zeg tot mijne ziele; Ik ben uw
heil.

4. «Laat ze beschaamd en te schande
worden, die mijne ziel zoeken; laat ze

achterwaarts gedreven en schaamrood
worden, die kwaad tegen mij beden-
ken. Ps. 40: 15; 70: 3.

5. Laat ze worden als «kaf voorden
wind ; en de engel des HEEREN drijve

ze weg. a Job 21: 18. Ps. 1 : 4.

Jes. 29: 5. Hos. 13: 3.

6. Hun weg zij duister en gansch
slibberig ; en de engel des HEEREN
vervolge ze.

7. Want zij hebben zonder oorzaak
de groeve van hun net voor mij ver-

borgen; zij hebben zonder ooizaak ge-

graven voor mijne ziel.

8. De verwoesting overkome hem,
dat hij het niet wete, en zijn net, dat
hij verborgen heeft, vange hemzelven

;

hij valle daarin met verwoesting.

9. Zoo zal mijne ziele zich verheugen
in den HEERE ; zij zal vrooUjk zijn in

zijn heil.

10. Alle mijne beenderen zullen zeg-

gen: HEERE, wie is U gelijk? U, die
den ellendige redt van dien, die ster-

ker is dan hij, en den ellendige en
nooddruftige van zijnen beroover.

11. Wrevelige getuigen staan er op :

hetgene ik niet weet, eischen zij van
mij.

12. Zij vergelden mij kwaad voor
goed, de berooving mijner ziel.

13. Mij aangaande daarentegen, als

zü krank waren, was een zak mijn
kleed, ik kwelde mijne ziel met vas-
ten, en mijn gebed keerde weder in

mijnen boezem.
14. Ik ging steeds, alsof het een

vriend, alsof het mij een broeder ge-
weest ware; ik ging gebukt in het
zwart, als een, die over [zijne] moeder
treurt.

15. Maar als ik hinkte, waren zij

verblijd, en verzamelden zich. Zij ver-

zamelden zich tot mij [als] geslagenen,,
en ik merkte niets; zij scheurden [/mw-
ne Jdeederen], en zwegen niet stille.

16. Onder de huichelende spotachti-
ge tafelbroeders knersten zij over mij
met hunne tanden.

17. Heere, hoe lang zult Gij toezien?
Breng mijne ziel weder van hunlieder
verwoestingen, mijne eenzame van de
jonge leeuwen.

18. «Zoo zal ik U loven in de groote
gemeente; onder machtig veel volks
zal ik U prijzen, a Ps 40: lO, ll; 111: 1.

19. Laat ze zich niet verblijden over
mij, die mij om valsche oorzaken vijand
zijn; [nocJi] wenken met de oogen,
«die mij zonder oorzaak haten.

a Joh. 15 : 25.

20. Want zij spreken niet van vrede,

maar zij bedenken bedriegelijke zaken
tegen de stillen in den lande.

21. En zij sperren hunnen mond wijd
open tegen mij; zij zeggen: Ha, ha!
ons oog heeft het gezien,

22. HEERE, Gij hebt het gezien, zwijg
niet; Heere, wees niet verre van mij.

23. Ontwaak en word wakker, tot

mijn recht; mijn God en Heere, tot

mijne twistzake.

24. Doe mij recht naar uwe gerech-

tigheid, HEERE, mijn God, en laat ze

zich over mij niet verblijden.

25. Laat ze niet zeggen in hun hart :

Heah, onze ziele! Laat ze niet zeggen:
Wij hebben hem verslonden!

26. Laat ze beschaamd en te zaraen
schaamrood worden, die zich in mün
kwaad verblijden; laat ze met schaam-
te en schande bekleed worden, die zich

tegen mij groot maken.
27. Laat ze vroolijk zingen en ver-

blijd zijn, die lust hebben tot mijne
gerechtigheid; en laat ze gedurigiijk

zeggen : Groot gemaakt zij de HEERE,
die lust heeft tot den vrede zijns-

knechts.
28. Zoo zal mijne tong vermelden

uwe gerechtigheid, [en] uwen lof den.

ganschen dag.

DE XXXVI PSALM.

l_E^vi psalm] van David, den knecht des-

HEEREN, voor den opperzangmeestei
2. De overtreding des goddeloozen
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spreekt in het binnenste van mijn
hart: Er is geene vreeze Gods voor

zijne oogen.
3. "Want hij vleit zichzelven in zijne

oogen, als men zijne ongerechtigheid

bevindt, [die] te haten is.

4. De woorden zijns mouds zijn on-

recht en bedrog; hij laat na te verstaan

tot weldoen.
5. Hij bedenkt onrecht op zijn leger

;

hij stelt zich op eenen weg, die niet

goed is; het kwaad verwerpt hij niet.

6. O HEERE, «uwe goedertierenheid

is [tot] in de hemelen; uwe waarheid
tot de bovenste wolken toe.

a Ps. 57 : 11 ; 108 : 5.

7. Uwe gerechtigheid is als de ber-

gen Gods; Qwe oordeelen zijn een groo-

te afgrond. HEERE, Gij behoudt men-
schen en beesten.

8. Hoe dierbaar is" uwe goedertieren-

heid, o God ! Dies nemen de menschen-
kinderen toevlucht onder de schaduw
uwer vleugelen.

9. Zij worden dronken van de vet-

tigheid uws huizes; en Gij drenkt ze

[uit] de beek uwer wellusten.

10. Want bij U is de fontein des le-

vens; in uw licht zien wij het licht.

11. Strek uwe goedertierenheid uit

over degenen, die U kennen, en uwe
gerechtigheid over de oprechten van
hart.

12. De voet der hoovaardigen kome
niet over mij, en de hand der godde-

loozen doe mij niet omzwerven.
13. Aldaar zijn de werkers der onge-

rechtigheid gevallen; zij zijn neder-

gestooten, en kunnen niet weder op-

staan.

DE XXXVH PSALM.

l_Een psalm] van David.
Aleph. «Ontsteek u niet over de boos-

doeners; benijd ze niet, die onrecht
doen. a Spr. 23: 17; 24: 1.

2. Want als gras zullen zij haast wor-
den afgesneden, en als de groene gras-

scheutkens zullen zij afvallen.

3. Beth. Vertrouw op den HEERE,
en doe het goede; bewoon de aarde,

en voed u [met] getrou wigheid;

4. En verlustig u in den HEERE
;

zoo zal Hij u geven de begeerten uws
harten.

5. Gimel. «Wentel uwen weg op den
HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal

het maken; a Ps. 22: 9; 55; 23. Spr. 16: 3.

Matth. 6: 25. Luc. 12: 22. 1 Petr. 5: 7.

6. En zal uwe gerechtigheid doen
voortkomen als het licht, en uw recht

als den middag.

7. Daleth. Zwijg 'den HEERE, en ver-

beid Hem; ontsteek u niet over den-
gene, wiens weg voorspoedig is; over
eenen man, die listige aanslagen uit-

voert.

8. He. Laat af van toorn, en verlaat
de grimmigheid; ontsteek u niet, im-
mers [niet] om kwaad te doen.

9. Want de boosdoeners zullen uit-

geroeid worden ; maar die den HEERE
verwachten, die zullen de aarde erfe-

lijk bezitten.

10. Vau. En nog een weinig, en de
goddelooze zal er niet zijn; en gij zult

acht nemen op zijne plaatse, maar hij

zal er niet wezen.

11. De zachtmoedigen daarentegen
zullen de «aarde erfelijk bezitten, en
zich verlustigen over grooten vrede.

a Matth. 5 : 5.

12. Zain. De goddelooze bedenkt lis-

tige aanslagen tegen den rechtvaardi-

ge, en hij knerst over hem met zijne

tanden.

13. De Heere belacht hem, want Hij

ziet, dat zijn dag komt.
14. Cheth. De goddeloozen hebben

het zwaard uitgetrokken, en hunnen
boog gespannen, om den ellendige en
nooddruftige neder te vellen; om te

slachten, die oprecht van weg zijn.

15. [ifaar] hun zwaard zal in hun-
lieder harte gaan; en hunne bogen zul-

len verbroken worden.
16. Teth. Het weinige, dat de recht-

vaardige heeft, is beter dan de over-

vloed veler goddeloozen.

17. Want de armen der goddeloozen
zullen verbroken worden; maar de HEE-
RE ondersteunt de rechtvaardigen.

18. Joel. De HEERE kent de dagen
der oprechten; en hunne erfenisse zal in

eeuwigheid blijven.

19. Zij zullen niet beschaamd wor-
den in den kwaden tijd, en in de da-

gen des hongers zullen zij verzadigd
worden.

20. Caph. Maar de goddeloozen zul-



G28 PSALM XXXVII, XXXVIII.

len vergaan, en de vijanden des HEE-
KEN zullen verdwijnen, als het kos-

telijkste der lammeren ; met den rook
zullen zij verdwijnen.

21. Lamed. De goddelooze ontleent
en geeft niet weder; maar de recht-

1^

vaardige ontfermt zich, en geeft.

22. AVant zijne gezegenden zullen de
aarde erfelijk bezitten; maar zijne ver-

vloekten zullen uitgeroeid worden.
23. Mem. De gangen [dezes] man wor-

den van den HEERE bevestigd ; en Hij

heeft lust aan zijnen weg.
24. Als hij valt, zoo wordt hij niet

weggeworpen; want de HEERE onder-
steunt zijne hand.

25. Nun. Ik ben jong geweest, ook
ben ik oud geworden, maar heb niet

gezien den rechtvaardige verlaten, noch
zijn zaad zoekende brood.

26. Den ganschen dag ontfermt hij

zich, en leent; en zijn zaad is tot ze-

gening.
27. Samech. Wijk af van het kwade,

en doe het goede, en woon in eeuwig-
heid.

28. Want de HEERE heeft het recht
lief, en zal zijne gunstgenooten niet

verlaten : in eeuwigheid worden zij be-

waard; maar het zaad der goddeloozen
wordt uitgeroeid.

29. De rechtvaardigen zullen de aarde
erfelijk bezitten, en in eeuwigheid
daarop wonen.

30. Pe. De mond des rechtvaardigen
vermeldt wijsheid, en zijne tong spreekt
het recht.

31. aDe wet zijns Gods is in zijn

hart; zijne gangen zullen niet slibbe-

ren, a Ps. 40: 9. Jes. 51; 7.

32. Tsade. De goddelooze loert op
den rechtvaardige, en zoekt hem te

dooden.
33. [Maar] de HEERE laat hem niet

in zijne hand; en Hij verdoemt hem
niet, als hij geoordeeld wordt.

34. Ko2oh. Wacht op den HEERE, en
houd zijnen weg, en Hij zal u verhoo-
gen, om de aarde erfelijk te bezitten.

Gij zult zien, dat de goddeloozen wor-
den uitgeroeid.

35. Resch. Ik heb gezien eenen ge-

welddrijvenden goddelooze, die zich
uitbreidde als een groene inlandsche
boom

;

36. Maar hij ging door, en zie, hy was

er niet [meer]; en ik zocht hem, maar
hij werd niet gevonden.

37. Schin. Let op den vrome, en zie

naar den oprechte, want het einde van
[dien] man zal vrede zijn.

38. Maar de overtreders worden te

zamen verdelgd; het einde der godde-
loozen wordt uitgeroeid.

39. Thau. Doch het heil der recht-
vaardigen is van den HEERE, hunne
Sterkte ten tijde van benauwdheid.

40. En de HEERE zal ze helpen, en
zal ze bevrijden; Hij zal ze bevrijden
van de goddeloozen, en zal ze behou-
den ; want zij betrouwen op Hem.

DE XXXVIII PSALM.

Een psalm van David, om te doen
gedenken.

2. «O HEERE, straf mij niet in uwen
groeten toorn, en kastijd mij niet in
uwe grimmigheid. a Ps. 6: 2.

3. Want uwe pijlen zijn in mij ge-

daald, en uwe hand is op mij neder-
gedaald.

4. Er is niets geheels in mijn vleesch,

vanwege uwe gramschap; er is geen
vrede in mijne beenderen, vanwege
mijne zonde.

5. Want mijne ongerechtigheden gaan
over mijn hoofd; als een zware last

zijn zij mij te zwaar geworden.
6. Mijne etterbuilen stinken; zij zijn

vervuild, vanwege mijne dwaasheid.
7. Ik ben krom geworden, ik ben

uitermate zeer nedergebogen; «ik ga
den ganschen dag in het zwart.

a Ps. 42: 10; 43: 2.

8. Want mijne darmen zijn vol van
eene verachtelijke [inlage], en er is niets

geheels in mijn vleesch.

9. Ik ben verzwakt, en uitermate

zeer verbrijzeld; ik brul van het ge-

ruisch mijns harten.

10. Heere, voor TJ is al mijne be-

geerte; en mijn zuchten is voor U niet

verborgen,
11. Mijn hart keert om en om; mij-

ne kracht heeft mij verlaten ; en het

licht mijner oogen, ook zijzelve zijn

niet bij mij.

12. Mijne liefhebbers en mijne vrien-

den staan van tegenover mijne plage,

en mijne nabestaanden staan van
verre.
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13. En die mijne ziel zoeken, leggen
[mij] strikken; en die mijn kwaad zoe-

ken, spreken verdervingen ; en zij over-

denken den ganschen dag listen.

14. Ik daarentegen ben als een doo-

ve, ik hoor niet; en als een stomme,
[die] zijnen mond niet opendoet.

15. Ja ik ben als een man, die niet

hoort, en in wiens mond geene tegen-

reden zijn.

16. Want op U, HEERE, hoop ik;

Gij zult verhooren, Heere mijn God.
17. Want ik zeide : Dat zij zich toch

over mij niet verblijden ! Wanneer mijn
voet zoude wankelen, zoo zouden zij

zich tegen mij groot maken.
18. Want ik ben tot hinken gereed,

en mijne smart is steeds voor mij.

19. «Want ik maak [ü] mijne on-

gerechtigheid bekend; ik ben bekom-
merd vanwege mijne zonde.

a Ps. 32 : 5.

20. Maar mijne vijanden zijn levende,

worden machtig; en die mij om val-

sche oorzaken haten, worden groot.

21. En die kwaad voor goed vergel-

den, staan mij tegen, omdat ik het
goede najaag.

22. Verlaat mij niet, o HEERE ; mijn
God, wees niet verre van mij.

23. Haast U tot mijne hulpe, Heere,
mijn Heil.

DE XXXIX PSALM.

,Cjen psalm van David, v^oor den opper-
zangmeester, voor Jedüthun.

2. Ik zeide: Ik zal mijne wegen be-

waren, dat ik niet zondige met mijne
tong; ik zal mijnen mond met eenen
breidel bewaren, terwijl de goddelooze
nog tegenover mij is.

3. Ik was verstomd [door] stilzwij-

gen; ik zweeg van het goede; maar
mijne smart werd verzwaard.

4. Mijn hart werd heet in mijn bin-

nenste, een vuur ontbrandde in mijne
overdenking

;
[toen] sprak ik met mij-

ne tong:

5. HEERE, maak mij bekend mijn
einde, en welke de mate mijner dagen
zij; dat ik wete, hoe vergankelijk ik

ben.

6. Zie, Gij hebt mijne dagen een
handbreed gesteld, en mijn leeftijd is

als niets voor U. Immers «is een ieder

mensch, [hoe] vast hij staat, enkel ijdel-

heid. Sela. a Ps. 62: 10; 144: 4.

7. Immers wandelt de mensch [als]

in een beeld ; immers woelen zij ijdel-

lijk; m^en brengt bijeen, en men weet
niet, wie het naar zich nemen zal.

8. En nu, wat verwacht ik, o HEE-
RE? Mijne hope, die is op U.

9. Verlos mij van alle mijne over-
tredingen; stel mij niet tot eenen smaad
des dwazen.

10. Ik ben verstomd, ik zal mijnen
mond niet opendoen, want Gij hebt
het gedaan.

11. Neem uwe plage van op mij weg;
ik ben bezweken van de bestrijding
uwer hand.

12. Kastijdt Gij iemand met straffin-

gen om de ongerechtigheid, zoo doet
Gij zijne bevalligheid smelten als eene
mot; immers is een ieder mensch ijdel-

heid. Sela.

13. Hoor, HEERE, mijn gebed, en
neem mijn geroep ter oore; zwijg niet
tot mijne tranen; want «ik ben een
vreemdeling bij U, een bijwoner, gelijk

alle mijne vaders. a Lev. 25 : 23.

1 Kron. 29; 15. Ps. 119: 19.

Hebr. 11 : 13. 1 Petr. 2 : 11.

14. Wend u van mij af, dat ik mij
verkwikke, eer dat ik henenga, en ik

niet [meer] zij.

DE XL PSALM.

JJavids psalm, voor den opperzang-
meester.

2. Ik heb den HEERE lang verwacht;
en Hij heeft zich tot mij geneigd, en
mijn geroep gehoord.

3. En Hij heeft mij uit eenen rui-

schenden kuil, uit modderig slijk op-

gehaald, en heeft mijne voeten op eenen
rotssteen gesteld. Hij heeft mijne gan-
gen vastgemaakt.

4. En Hij heeft een nieuw lied in

mijnen mond gegeven, eenen lofzang
onzen Gode. Velen zullen het zien, en
vreezen, en op den HEERE vertrou-

wen.
5. Welgelukzalig is de man, die den

HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en
niet omziet naar de hoovaardigen, en
die tot leugen afwijken.

6. Gij, o HEERE mijn God, hebt uwe
wonderen en uwe gedachten aan ons
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vele gemaakt; men kan ze niet in orde

bij U verhalen. Zal ik ze verkondigen
en uitspreken, zoo zijn zij menigvul-

diger dan dat ik ze zoude kunnen
vertellen.

7. «Gij hebt geenen lust gehad aan
slachtoffer en spijsofFer; Gij hebt mij

de ooren doorboord; brandoffer en zond-

cfif.r hebt Gij niet geëischt.
a Hebr. 10: 5.

8. Toen zeideik: Zie, ik kom; inde
roUe des Boeks is van mij geschre-

ven.

9. Ik heb lust, o mijn God, om uw
welbehagen te doen; en «uwe wet is

in het midden mijns ingewands.
a Ps. 37 : 31. Jes. 51 : 7.

10. Ik boodschap de gerechtighejd

in de «groote gemeente; zie, mijne
lippen bedwing ik niet; HEERE, Gij

weet het. a Ps. 35: 18; 111: 1.

11. Uwe gerechtigheid bedek ik niet

in het midden mijns harten ; uwe waar-
heid en uw heil spreek ik uit; uwe
weldadigheid en uwe trouw verheel ik

niet in de groote gemeente.

12. Gij, o HEERE, zult uwe barm-
hartigheden van mij niet onthouden;
laat uwe weldadigheid en uwe trouw
mij gestadiglijk behoeden.

13. Want kwaden, tot zonder getal

toe, hebben mij omgeven, mijne onge-

rechtigheden hebben mij aangegrepen,
dat ik niet heb kunnen zien; zij zijn

menigvuldiger dan de haren mijns
hoofds, en mijn hart heeft mij verla-

ten.

14. Het behage U, HEERE, mij te

verlossen; HEERE, haast U tot mijne
hulp e.

15. «Laat ze te zamen beschaamd
en schaamrood worden, die mijne ziel

zoeken, om die te vernielen; laat ze

achterwaarts gedreven worden, en te

schande worden, die lust hebben aan
mijn kwaad, a Ps. 35: 4, 26; 70: 3; 71:13.

16. Laat ze verwoest worden tot loon
hunner beschaming, die van mij zeggen:
Ha, ha!

17. Laat in U vroolijk en verblijd

zijn allen, die U zoeken; laat de lief-

hebbers uws heils bestendiglijk zeggen:
De HEERE zij groot gemaakt.

18. Ik ben wel ellendig en nooddruf-
tig, [maar] de HEERE denkt aan mij.

Gij zijt mijne hulpeen mijn bevrijder;

o mijn God, vertoef niet.

E
DE XLI PSALM.

en psalm van David, voor den opper-
zangmeester.

2. Welgelukzalig is hij, die zich ver-

standiglijk gedraagt jegens eenen ellen-

dige; de HEERE zal hem bevrijden
ten dage des kwaads.

3. De HEERE zal hem bewaren, en
zal hem bij het leven behouden; hij

zal op aarde gelukzalig gemaakt wor-
den. Geef hem ook niet over in zijner

vijanden begeerte.

4. De HEERE zal hem ondersteunen
op het ziekbed; in zijne krankheid
verandert Gij zijn gansche leger.

5. Ik zeide: O HEERE, wees mij
genadig; genees mijne ziele, want Ik
heb tegen U gezondigd.

6. Mijne vijanden spreken kwaad
van mij, [zeggende]: Wanneer zal hij

sterven, en zijn naam vergaan?
7. En zoo [iemand van -hen] komt,

om [mij] te zien, hij spreekt valsch-

heid; zijn hart vergadert zich onrecht;
gaat hij uit naar buiten, hij spreekt
er van.

8. Alle mijne haters mompelen te

zamen tegen mij, zij bedenken tegen
mij hetgene mij kwaad is, [zeggende]:

9. Een Bélialsstuk kleeft hem aan;
en hij, die nèderligt, zal niet weder
opstaan.

10. Zelfs de man mijns vredes, op
wien ik vertrouwde, «die mijn brood
at, heeft de verzenen tegen mij groo-

telij ks verheven. a Joh. 13 : is.

11. Maar Gij, o HEERE, wees mij
genadig, en richt mij op; en ik zal het
hun vergelden.

12. Hierbij weet ik, dat Gij lust aan
mij hebt, dat mijn vijand over mij

niet zal juichen.

13- Want mij aangaande, Gij onder-

houdt mij in mijne oprechtigheid, en
Gij stelt mij voor uw aangezichte in

eeuwigheid.
14. Geloofd zij de HEERE, de God

Israels, van eeuwigheid en tot in eeu-

wigheid. Amen, ja amen.

DE XLII PSALM,

rjene onderwijzing, voor den opper-
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zangmeester, onder de kinderen van
Kórah.

2. Gelijk een hert schreeuwt naar
de waterstroomen, alzoo schreeuwt
mijne ziele tot U, o God.

3. «Mijne ziele dorst naar God, naar
den levenden God; wanneer zal ik

, ingaan, en voor Gods aangezichte ver-

schijnen? a Ps. 63: 2.

4. «Mijne tranen zijn mij tot spijze

dag en nacht; omdat zij den gansclien

dag tot mij zeggen : Waar is uw God ?

a Ps. 80: 6.

5. Ik gedenk daaraan, en stort mij-

ne ziele uit in mij, omdat ik placht

henen te gaan onder de schare [en]

met hen te treden naar Gods Huis,

met eene stemme van vreugdegezang
en lof, [onder] de feesthoudende me-
nigte.

6. «Wat buigt gij u neder, o mijne
ziele, en zijt onrustig in mij ? Hoop
op God, want ik zal Hem nog loven
voor de verlossingen zijns aangezichts.

a Ps. 43 : 5.

7. O mijn God, mijne ziele buigt zich

neder in mij ; daarom gedenk ik Uwer
uit het land van den Jordaan, en [van]

Hermon, uit het klein gebergte.

8. De afgrond roept tot den afgrond,

bij het gedruisch uwer watergoten;
alle uwe baren en uwe golven zijn

over mij henengegaan.
9. [Maar] de HEERE zal des daags

zijne goedertierenheid gebieden, en des
nachts zal zijn lied bij mij zijn; het
gebed tot den God mijns levens.

10. Ik zal zeggen lot God; Mijne
Steenrots, waarom vergeet Gij mij *?

Waarom ga ik «in het zwart, vanwe-
ge des vijands onderdrukking?

a Ps. 35 : 14 ; 38 : 7 ; 43 : 2.

11. Met eenen doodsteek in mijne
beenderen hoonen mij mijne wederpar-
tijders, als zij den ganschen dag tot

mij zeggen: Waar is uw God?
12. Wat buigt gij u neder, o mijne

ziele, en wat zijt gij onrustig in mij ?

Hoop op God, want ik zal Hem nog
loven. Hij is de menigvuldige verlos-

sing mijns aangezichts, en mijn God.

DE XLIII PSALM.

Doe mij recht, o God, en twist Gij

mijne twistzake; bevryd mij van het

ongoedertieren volk, van den man des
bedrogs en des onrechts.

2. Want Gij zijt de God mijner sterk-
te; waarom verstoot Gij mij [dan]?
Waarom ga ik steeds «in het zwart,
vanwege des vijands onderdrukking?

a Ps. 35: 14; 38: 7; 42: 10.

3. Zend uw licht en uwe waarheid,
dat die mij leiden; dat zij mij brengen
tot den berg uwer heiligheid, en tot
uwe woningen;

4. En dat ik inga tot Gods altaar,

tot den God der blijdschap mijner ver-
heuging, en U met de harp love, o
God, mijn God.

5. «Wat buigt gij u neder, o mijne
ziele, en wat zijt gij onrustig in niij?

Hoop op God, want ik zal Hem nog
loven. Hij is de menigvuldige verlos-

sing mijns aangezichts, en mijn God.
a Ps. 42 : 6, 12.

DE XLIV PSALM.

Eene onderwijzing, voor den opper-
zangmeester, onder de kinderen van
Kórah.

2. O God, wij hebben het met onze
ooren gehoord, onze vaders hebben het
ons verteld; Gij hebt een werk ge-

wrocht in liunne dagen, in de dagen
van ouds.

3. Gij hebt de heidenen met uwe
hand uit de bezitting verdreven, maar
henlieden «geplant; Gij hebt de volken
geplaagd, henlieden daarentegen doen
VOOrtschieten. a Ex. 15 : 17. Ps. 80: 9.

4. Want zij hebben het land niet

geërfd door hun zwaard, en hun arm
heeft hun geen heil gegeven ; maar uwe
rechterhand, en uw arm, en het licht

uws aangezichts, omdat Gij een wel-
behagen in hen hadt.

5. Gijzelf zijt mijn Koning, o God;
gebied de verlossingen Jakobs.

6. Door U zullen wij onze weder-
partijders met hoornen stoeten; in

uwen naam zullen wij vertreden die

tegen ons opstaan.
7. Want ik vertrouw niet op mijnen

boog, en mijn zwaard zal mij niet
verlossen.

8. Maar Gij verlost ons van onze
wederpartijders, en Gij maakt onze
haters beschaamd.

9. In God roemen wij den ganschen
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dag, en uwen naam zullen wij loven

in eeuwigheid. Sela.

10. Maar [nu] hebt Gij ons «verstoe-

ten en te schande gemaakt, dewijl Gij

met onze krijgsheiren niet uittrekt.
a Fs. 60: 3; 74: 1; 89: 3<J; 108: 12.

11. Gi.i doet ons achterwaarts keeren
van den wederpartij der; en onze ha-

ters berooven [ons] voor zich.

12. Gij geeft ons over als schapen
ter spijze, en Gij verstrooit ons onder
de heidenen.

13. Gij verkoopt uw volk om geene
waardij, en Gij verhoogt hunnen pnjs
niet.

14. Gij stelt ons onzen naburen tot

«smaad, tot spot en schimp dengenen,
die rondom ons zijn.

a Ps. *79: 4; 80; 7. Jer. 24: 9.

15. Gij stelt ons tot een spreekwoord
onder de heidenen, tot eene hoofdschud-
ding onder de volkeren.

16. Mijne schande is den ganschen
dag voor mij, en de schaamte mijns
aangezichts bedekt mij

;

17. Om de stemme des hooners en
des lasteraars, vanwege den vijand en
den wraakgierige.

18. Dit alles is ons overkomen,
nochtans hebben wij U niet vergeten,

noch valschelijk gehandeld tegen uw
verbond.

19. Ons hart is niet achterwaarts
gekeerd, noch onze gang geweken van
uw pad.

20. Hoewel Gij ons verpletterd hebt
in eene plaatse der draken, en ons met
eene doodsschaduw bedekt hebt.

21. Zoo wij den naam onzes Gods
hadden vergeten, en onze handen tot

eenen vreemden God uitgebreid,

22. Zoude God zulks niet onderzoe-
ken? Want Hij weet de verborgenhe-
den des harten.

23. «Maar om uwentwille worden wij

den ganschen dag gedood ; wij worden
geacht als slachtschapen. a Rom. a : 36.

24. Waak op, waarom zoudt Gij sla-

pen, HEERE? Ontwaak, en verstoot
niet in eeuwigheid.

25. Waarom zoudt Gij uw aange-
zichte verbergen? Onze ellende en onze
onderdrukking vergeten ?

26. Want onze ziele is in het stof

nedergebogen
; onze buik kleeft aan de

aarde.

27. Sta op, ons ter hulpe. en verlos

ons om uwer goedertierenheid wille.

DE XLV PSALM.

Eene onderwijzing, een lied der liefde,

voor den opperzangmeester, onder de
kinderen van Kórah, op Schóschan-
nim

2. Mijn hart geeft eene goede rede
op; ik zeg mijne gedichten uit van
eenen Koning; mijne tong is eene pen-
ne eens vaardigen schrijvers.

3. Gij zijt veel schooner dan de men-
schenkinderen; genade is uitgestort in

uwe lippen; daarom heeft u God ge-

zegend in eeuwigheid.
4. Gord uw zwaard aan de heup, o

Held, uwe majesteit en uwe heerlijk-

heid.

5. En rijd voorspoediglijk [in] uwe
heerlijkheid, op het woord der waarheid
en rechtvaardige zachtmoedigheid; en
uwe rechterhand zal u vreeselijke din-

gen leeren.

6. Uwe pijlen zijn scherp ; volken
zullen onder u vallen; [zij treffen] in

het hart van des Konings vijanden.

7. «Uw troon, o God, is eeuwiglijk
en altoos; de schepter uws koninkrijks
is een schepter der rechtmatigheid.

a Hebr. 1 : 8.

8. Gij hebt gerechtigheid lief, en haat
goddeloosheid ; daarom heeft IJ, o God,
uw God gezalfd met vreugdeolie, boven
uwe medegenooten.

9. Alle uwe kleederen. zijn mirre, en
aloë, [en] kassie ; uit de elpenbeenen
paleizen, vanwaar zij u verblijden.

10. Dochters van koningen zijn onder
uwe kostelijke [staatsdochteren]; de ]s.o-

ningin staat aan uwe rechterhand, in

het fijnste goud van O'phir.

11. Hoor. o dochter, en zie, en neig

uw oor ; en vergeet uw volk en uws
vaders huis.

12. Zoo zal de Koning lust hebben
aan uwe schoonheid. Dewijl Hij uw
Heere is, zoo buig u voor Hem neder.

13. En de dochter van Tja-us, de rij-

ken onder het volk, zullen uw aange-

zicht «met geschenk smeeken.
a Ps. 72: 10.

14. Des konings dochter is geheel

verheerlijkt inwendig; hare kleeding is

van gouden borduursel.
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15. In gestikte kleederen zal zij tot

den Koning geleid worden ; de jonge
dochteren, [die] achter haar zijn, hare
medegezellinnen, zullen tot u gebracht
worden.

16. Zij zullen geleid worden met alle

blijdschap en verheuging; zij zullen

ingaan in des Konings paleis,

17. In plaats van uwe vaderen zul-

len uwe zonen zijn
;

gij zult ze tot

vorsten zetten over de gansche aarde.

18. Ik zal uws naams doen geden-
ken van elk geslacht tot geslacht;
daarom zullen u de volken loven eeu-

wiglijk en altoos.

DE XLVI PSALM.

E.jen lied op A'lamóth, voor den opper-
zangmeester, onder de kinderen van
Kórah.

2. God is ons eene toevlucht en sterkte;

Hij is krachtiglijk bevonden eene hulpe
in benauwdheden.

3. Daarom zullen wij niet vreezen,
al veranderde de aarde [hare plaats],

en al werden de bergen verzet in het
hart van de zeeën.

4. Laat hare wateren bruisen, laat
ze beroerd worden ; laat de bergen da-

veren, door hare verheffing. Sela.

5. De beekskens der rivier zullen ver-

blijden de stad Gods, het heihgdom der
woningen des Allerhoogsten.

6. God is in het midden van haar,
zij zal niet wankelen; God zal haar
helpen in het aanbreken van den mor-
genstond.

7. De heidenen raasden, de konink-
rijken bewogen zich; Hij verhief zijne

stemme, de aarde versmolt.
8. De HEERE der heirscharen is met

ons; de God Jakobs is ons een hoog
vertrek. Sela.

9. Komt, aanschouwt de daden des
HEEREN ; die verwoestingen op aarde
aanricht

;

10. Die de oorlogen doet ophouden
tot aan het einde der aarde, den boog
verbreekt, en de spies stuk slaat, de
wagenen met vuur verbrandt.

11. Laat af, en weet, dat Ik God ben.

Ik zal verhoogd worden onder de hei-

denen ; Ik zal verhoogd worden op de
aarde.

12. De HEERE der heirscharen is

met ons; de God Jakobs is ons een
hoog vertrek. Sela.

DE XLVII PSALM.

JHien psalm, voor den opperzangmees-
ter, onder de kinderen van Kórah.

2. Alle gij volken, klapt in de hand-;
juicht Gode met eene stemme van
vreugdegezang.

3. Want de HEERE, de Allerhoogste,
is vreeselijk, een groot Koning over de
gansche aarde.

4. Hij brengt de volken onder ons,
en de natiën onder onze voeten.

5. Hij verkiest voor ons onze erfe-

nisse, de heerlijkheid van Jakob, dien
Hij heeft liefgehad. Sela.

6. God vaart op met gejuich, de
HEERE met geklank der bazuin.

7. Psalmzingt Gode, psalmzingt;
psalmzingt onzen Koning, psalmzingt.

8. Want God is een Koning der gan-
sche aarde

;
psalmzingt [met] eene on-

derwijzing.

9. God regeert over de heidenen ; God
zit op den troon zyner heiligheid.

10. De edelen der volken zijn verza-
meld [tot] het volk van den God Abra-
hams ; want de schilden der aarde zijn

Godes. Hy is zeer verheven.

E
DE XLVIII PSALM.

en lied, een psalm, voor de kinde-
ren van Kórah.

2. De HEERE is groot en zeer te prij-

zen, in de stad onzes Gods, [op] den
berg zijner heiligheid.

3. Schoon van gelegenheid, eene
vreugde der gansche aarde is de berg
Sion, [aan] de zijden van het noorden

;

ade stad des groeten Konings.
a Matth. 5 : 35,

4. God is in hare paleizen ; Hij is er

bekend voor een hoog vertrek.

5. Want zie, de. koningen waren ver-

gaderd ; zij waren te zamen doorge-
togen :

6. [Gelijk] zij het zagen, alzoo waren
zij verwonderd ; zij werden verschrikt,

zij haastten zich weg.
7. Beving greep ze aldaar aan ; smart

als van eene barende [vrouw].

8. Met eenen oostenwind verbreekt
Gy de schepen van Tharsis.

9. Gelijk wy gehoord hadden, alzoo
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hebben wij gezien in de stad des HEE-
KEN der heirscharen, in de stad onzes

Gods. God zal haar bevestigen tot in

eeuwigheid. Sela.

10. O God, wij gedenken uwer wel-

dadigheid, in het midden uws Tem-
pels.

11. Gelijk uw naam is, o God, alzoo

is uw roem tot aan de einden der aarde
;

uwe rechterhand is vol van gerechtig-

heid.

12. Laat de berg Sion blijde zijn, laat

de dochteren van Juda zich verheugen,
om uwer oordeelen wille.

13. Gaat rondom Sion, en omringt
het ; telt zijne torens

;

14. Zet uw hart op zijne vesting
;

beschouwt onderscheidenlijk zijne pa-

leizen; opdat gij het aan het navol-

gend geslacht vertelt.

15. Want deze God is onze God eeu-

wiglijk en altoos ; Hij zal ons geleiden

tot den dood toe.

DE XLIX PSALM.

Xjen psalm, voor den opperzangmees-
ter, onder de kinderen van Kórah.

2. Hoort dit, alle gij volken; neemt
ter oore, alle inwoners der wereld

;

3. Zoo wel geringen als aanzienlij-

ken, te zamen rijk en arm.
4. Mijn mond zal enkel wijsheid spre-

ken, en de overdenking mijns harten
zal vol verstand zijn.

5. «Ik zal mijn oor neigen tot eene
spreuk ; ik zal mijne verborgene rede

openen op de harp.
a Ps. 78 : 2. Matth. 13 : 35.

6. Waarom zoude ik vreezen in kwade
dagen, [als] de ongerechtigen, die op
de hielen zijn, mij omringen ?

7. Aangaande degenen, die op hun
goed vertrouwen, en op de veelheid

huns rijkdoms roemen;
8. Niemand van hen zal [zijnen] broe-

der immermeer kunnen verlossen ; hij

zal Gode zijn rantsoen niet kunnen
geven

;

9. (Want de verlossing hunner ziel

is te kostelijk, en zal in eeuwigheid
ophouden)

10. Dat hij ook voortaan bestendig-
lyk zoude leven, [en] de verderving
niet zien.

11. Want hij ziet, dat de wijzen ster-

ven, dat te zamen een dwaas en een
onvernuftige omkomen, en hun goed
anderen nalaten.

12. Hunne binnenste gedachte is,

dat hunne huizen zullen zijn in eeu-

wigheid, hunne woningen van geslachte

tot geslachte ; zij noemen de landen
naar hunne namen.

13. De mensch nochtans, [die] in

waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk

als de beesten, [die] vergaan.
14. Deze hun weg is eene dwaas-

heid van hen ; nochtans hebben hunne
nakomelingen een welbehagen in hunne
woorden. Sela.

15. Men zet ze als schapen in het

graf, de dood zal ze afweiden ; en de
oprechten zullen over hen heerschen
in dien morgenstond ; en het graf zal

hunne gedaante verslijten, [elk] uit zijne

woning.
16. Maar God zal mijne ziele van het

geweld des grafs verlossen, want Hij

zal mij opnemen. Sela.

17. Vrees niet, wanneer een man
rijk wordt, wanneer de eere van zijn

huis groot wordt.
18. Want hii zal in zijn sterven niet

met al medenemen ; zijne eere zal hem
niet nadalen.

19. Hoewel hij zijne ziele in zijn le-

ven zegent, en zij u loven, omdat gij

uzelven goed doet
;

20. Zoo zal zij [toch] komen tot het

geslacht barer vaderen ; tot in eeuwig-

heid zullen zij het licht niet zien.

21. De mensch, [die] in waarde is,

en geen verstand heeft, wordt gelijk als

de beesten, [die] vergaan.

DE L PSALM.

Een psalm van A'saph.

De God der goden, de HEERE spreekt,

en roept de aarde, van den opgang der

zon tot aan haren ondergang.

2. Uit Sion, de volkomenheid de:

schoonheid, verschijnt God blinkende.

3. Onze God zal komen, en zal niet

zwijgen; een vuur voor zijn axnge-

zichte zal verteren, en rondom Hem
zal het zeer stormen.

4. Hij zal roepen tot den hemel van
boven, en tot de aarde, om zijn volk

te richten.
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5. Verzamelt Mij mijne gunstgenoo-
ten, die mijn verbond maken met of-

ferande.

6. En de hemelen verkondigen zijne

gerechtigheid ; want God zelf is Rech-
ter. Sela.

7. Hoor, mijn volk, en Ik zal spre-

ken ; Israël, en Ik zal onder u betui-

gen ; Ik, God, ben uw God.
8. Om uwe offeranden zal Ik u niet

straffen, want uwe brandofferen zijn

steeds voor Mij.

9. Ik zal uit uw huis geen var ne-

men, [noch] bokken uit uwe kooien.

10. Want al het gedierte des wouds
is mijne, de beesten op duizend ber-

gen.

11. Ik ken al het gevogelte der bergen,

en het wild des velds is bij Mij.

12. Zoo Mij hongerde. Ik zoude het

u niet zeggen ; want «mijne is de we-
reld en hare volheid. a Ex. 19: 5. •

Deut. 10 : 14. Job. 41 : 2. Ps. 24 : 1. 1 Cor. 10 . 26, 28.

13. Zoude Ik stieren vleesch eten, of

bokkenbloed drinken ?

14. Offer Gode dank, en «betaal den
Allerhoogste uwe geloften.

a Deut. 23 : 23.

Job 22 : 27. Ps. 76 : 12. Pred. 5 : 3, 4, 5.

15. En roep Mij aan in den dag der
benauwdheid ; Ik zal er u uithelpen,

en gij zult Mij eeren.

16. Maar tot den goddelooze zegt
God: Wat hebt gij mijne inzettingen
te vertellen, en neemt mijn verbond
in uwen mond?

17. Dewijl gij de kastijding haat, en
mijne woorden achter u henenwerpt.

18. Indien gij eenen dief ziet, zoo
loopt gij met hem ; en uw deel is met
de overspelers.

19. Uwen mond slaat gij in het kwade,
en uwe tong koppelt bedrog.

20. Gij zit, gij spreekt tegen uwen
broeder, tegen den zoon uwer moeder
geeft gij lastering uit.

21. Deze dingen doet gij, en Ik zwijg.

Gij meent, dat Ik ten eenen male ben,

gelijk gij. Ik zal u straffen, en zal het
ordelijk voor uwe oogen stellen.

22. Verstaat dit toch, gij godverge-

tenden, opdat Ik niet verscheure en
niemand redde.

23. Wie dankoffert, die zal Mij eeren
;

en wie [zijnen] weg [wel] aanstelt, dien

zal ik Gods heil doen zien.

De LI PSALM.

Een psalm van David, voor den opper-
zangmeester;

2. Toen de «profeet Nathan tot hem
was gekomen, nadat hij tot ^Bath-Seba
was ingegaan. a 2 Sam. 12: 1, enz.

6 2 Sam. 11: 4.

3. Wees mij genadig, o God, naar
uwe goedertierenheid; delg mijne over-

treding uit, naar de grootheid uwer
barmhartigheden.

4. Wasch mij wel van mijne onge-
rechtigheid, en reinig mij van mijne
zonde.

5. Want ik ken mijne overtredingen,
en mijne zonde is steeds voor mij.

6. Tegen U, U alleen, heb ik gezon-
digd, en gedaan wat kwaad is in uwe
oogen; «opdat Gij rechtvaardig zijt in

uw spreken, [en] rein zijt in uw rich-

ten, a Rom. 3: 4.

7. Zie, ik ben in ongerechtigheid ge-

boren, en in zonde heeft mij mijne
moeder ontvangen.

8. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in

het binnenste; en in het verborgene
maakt Gij mij wijsheid bekend.

9. Ontzondig mij met «hysop, en ik

zal rein zijn; wasch mij, en ik zal wit-

ter zijn dan sneeuw. «Lev. 14-. 4, 6.

Num. 19: 6, 18.

10. Doe mij vreugde en blijdschap

hooren ; dat de beenderen zich verheu-

gen, [die] Gij verbrijzeld hebt.

li. Verberg uw aangezicht van mijne
zonden, en delg uit alle mijne onge-
rechtigheden.

12. Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in het binnenste van mij

eenen vasten geest.

13. Verwerp mij niet van uw aan-

gezicht, en neem uwen Heiligen Geest
niet van mij.

14. Geef mij weder de vreugde uws
heils; en de vrijmoedige geest onder-

steune mij.

15. Zoo zal ik den overtreders uwe
wegen leeren; en de zondaars zullen

zich tot U bekeeren.
16. Verlos mij van bloedschulden, o

God, Gij God mijns heils; zoo zal mijne
tong uwe gerechtigheid vroolijk roe-

men.
17. Heere, open mijne lippen, zoo

zal mijn mond uwen lof verkondigen.
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18. Want Gij hebt geen lust tot of-

ferande, anders zoude ik ze geven; in

brandofferen hebt Gy geen behagen.
19. De offeranden Gods zijn een ge-

broken geest; een gebroken en ver-

slagen hart zult Gij, o God, niet ver-

achten.
20. Doe wel bij Sion naar uw wel-

behagen; bouw de muren van Jeruza-

lem op.

21. Dan zult Gij lust hebben aan de
offeranden der gerechtigheid, aan brand-
offer en een offer, dat gansch verteerd
wordt; dan zullen zij varren offeren op
uw altaar.

DE Lil PSALM.

Jcjene 'onderwijzing van David, voor
den opperzangmeester;

2. «Als Dóëg, de Edomiet, gekomen
was, en Saul te kennen gegeven, en
tot hem gezegd had : David is gekomen
ten huize van Achimélech.

a 1 Sam. 22: 9, enz.

3. Wat beroemt gij u in het kwaad,
o gij geweldige? Gods goedertierenheid
[duurt toch] den ganschen dag.

4. Uwe tong denkt enkel schade, als

een geslepen scheermes, werkende be-

drog.

5. Gij hebt het kwade liever dan het
goede; de leugen, dan gerechtigheid te

spreken. Sela.

6. Gij hebt lief alle woorden van ver-

slinding, [en] eene tong des bedrogs.

7. God zal u ook afbreken in eeuwig-
heid; Hij zal u wegrapen en u uit de
tent uitrukken; ja Hij zal u uitworte-

len uit het land der levenden. Sela.

8. En de rechtvaardigen zullen het
zien, en vreezen; en zij zullen over
hem lachen, [zeggende:]

9. Zie den man, [die] God niet stelde

tot zijne sterkte, maar vertrouwde op
de veelheid zijns rijkdoms; hij was
sterk geworden door zijn beschadigen.

10. Maar ik zal zijn als een groene
olijfboom in Gods Huis; ik vertrouwe
op Gods goedertierenheid eeuwiglijk en
altoos.

11. Ik zal U loven in eeuwigheid,
oomdat Gij het gedaan hebt, en ik zal

uwen naam verwachten, want hij is

goed voor uw gunstgenooten.
a Ps. 22: 32.

DE LUI PSALM.

£; ene onderwijzing van David, voor
den opperzangmeester, op Machalath.

2. De dwaas «zegt in zijn hart: Er
is geen God. Zij verderven het, en zij

bedrijven gruwelijk onrecht; ^er is

niemand, die goed doet.
o Ps. 10: 4; 14: 1, enz. 6 Rom. 3: 12.

3. God heeft uit den hemel neder-
gezien op de menschenkinderen, «om
te zien, of iemand verstandig ware, die
God zocht. a Rom. 3: 10.

4. Een ieder van hen is teruggekeerd;
te zamen zijn zij stinkende geworden;
er is niemand, die goed doet, ook niet
één.

5. Hebben dan de werkers der on-
gerechtigheid geene kennis, die mijn
volk opeten, [alsof] zij brood aten? Ztj

roepen God niet aan.

6. Aldaar zijn zij met vervaardheid
vervaard geworden, [waar] geene ver-

vaardheid was; want God heeft de
beenderen desgenen, die u belegerde,

verstrooid; gij hebt ze beschaamd ge-

maakt, want God heeft ze verworpen.
7. Och dat Israels verlossingen uit

Sion kwamen ! Als God de gevangenen
zijns volks zal doen wederkeeren, [dan]

zal zich Jakob verheugen, Israël zal

verblijd zijn.

DE LIV PSALM.

Hjene onderwijzing van David, voor
den opperzangmeester, op Néginoth;

2 «Als de Ziphieten gekomen waren,
en tot Saul gezegd hadden: Verbergt
zich David niet bij ons?

a 1 Sam. 23: 19, enz. 26: 1.

3. O God, verlos mij door uwen naam,
en doe mij recht door uwe macht.

4. O God, hoor mijn gebed, neig de
ooren tot de reden mijns raonds.

5. Want vreemden staan tegen my
op, en tirannen zoeken mijne ziel; «zij

stellen God niet voor hunne oogen.

Sela. a Ps. 86: 14.

6. Zie, God is mij een helper; de
Heere is onder degenen, die mijne ziel

ondersteunen.
7. Hij zal dit kwaad mijnen verspie-

ders vergelden. Roei ze uit door uwe
waarheid.
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8. Ik zal U met vrijwilligheid offe-

ren; ik zal uwen naam, o HEERE, lo-

ven, «want hij is goed. a Ps. 52: ii.

9. Want Hij heeft mij gered uit alle

benauwdheid; en mijn oog heeft gezien
op mijne vijanden.

DE LV PSALM.

Eene onderwijzing van David, voor
den opperzangmeester, op Néginöth.

2. O God, neem mijn gebed ter oore,

en verberg U niet voor mijne smee-
king.

3. Merk op mij, en verhoor mij ; ik

bedrijf misbaar in mijne klacht, en maak
getier,

4. Om den roep des vijands, vanwe-
ge de beangstiging des goddeloozen;
want zij schuiven ongerechtigheid op
mij, en in toorn haten zij mij.

5. Mijn harte smart in het binnenste
van mij, en verschrikkingen des doods
zijn op mij gevallen.

6. Vreeze en beving komt mij aan,
en gruwen overdekt mij.

7. Zoodat ik zeg : Och dat mij iemand
vleugelen, als eener duive, gave! Ik
zoude henenvliegen, waar ik blyven
mocht.

8. Zie, ik zoude verre wegzwerven
;

ik zoude vernachten in de woestijn.
Sela.

9. Ik zoude haasten, dat ik ontkwa-
me, van "den drijvenden wind, van den
storm.

10. Verslind ze, Heere, deel hunne
tong; want ik zie wrevel en twist in

de stad.

11. Dag en nacht omringen zij haar
op hare murerP; en ongerechtigheid en
overlast is binnen in haar.

12. Enkel verderving is binnen in

haar; en list en bedrog wijkt niet van
hare straat.

13. Want het is geen vijand, [die]

mij hoont, anders zoude ik het hebben
gedragen; het is mijn hater niet, [die]

zich tegen mij groot maakt, anders
zoude ik mij voor hem verborgen heb-

ben.

14. Maar gij zijt het, o mensch, als

van mijne waardigheid, mtjn leidsman

en mijn bekende.

15. Wij, die te zamen in zoetigheid

heimelijk raadpleegden; wij wandelden
in gezelschap ten Huize Gods.

16. Dat hen de dood als een schuld-
eischer overvalle, dat zij levend ter

helle nederdalen; want boosheden zijn

in hunne woning, in het binnenste van
hen.

17. Mij aangaande, ik zal tot God
roepen,- en de HEERE zal mij verlos-

sen.

18. Des avonds, en des morgens, en
des middags zal ik klagen en getier

maken, en Hij zal mijne stemme hoe-
ren.

19. Hij heeft mijne ziel in vrede ver-

lost van den strijd tegen mij; want
met menigten zijn zij tegen mij ge-

weest.
20. God zal hooren, en zal ze plagen,

als die van ouds zit; Sela; dewijl bij

hen gansch geene verandering is, en zij

God niet vreezen.

21. Hij slaat zijne handen aan de-

genen, die vrede met hem hadden; hij

ontheiligt zijn verbond.
22. Zijn mond is gladder dan boter,

maar zijn hart is krijg; zijne woorden
zijn zachter dan olie^ maar wezenlijk
zijn zij bloote zwaarden.

23. Werp uwe zorg op den HEERE,
en Hij zal u onderhouden; Hij zal in

eeuwigheid niet toelaten, dat de recht-

vaardige wankele.
24. Maar Gij, o God, zult die doen

nederdalen in den put des verderfs; de
mannen des bloeds en bedrogs zullen

hunne dagen niet ter helfte brengen;
ik, daarentegen, zal op U betrouwen.

DE LVI PSALM.

Uien gouden kleinood van David, voor
den opperzangmeester, op Jónath E'lem
Rechókim; «als de Philistijnen hem
gegrepen hadden te Gath.

a 1 Sam. 21: 12, 13, 14.

2. Wees mij genadig, o God, want
de mensch zoekt mij op te slokken;
den ganschen dag dringt mij de be-

strijder.

3. Mijne verspieders zoeken [my ] den
ganschen dag op te slokken; want ik

heb vele bestrijders, o Allerhoogste.

4. Tèn dage [als] ik zal vreezen, zal

ik op U vertrouwen.
5. In God zal ik zijn woord prijzen;
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ik vertrouw op God, ik zal niet vree-

zen; wat zoude mij vleesch doen?
6. Den ganschen dag verdraaien zij

inijne woorden; alle hunne gedachten
zyn tegen mij ten kwade.

7. Zij rotten samen, zij versteken
zich, zij passen op mijne hielen; als

die op mijne ziel wachten.

8. Zouden zij om [hunne] ongerech-
tigheid vrijgaan ? Stort de volken neder
in toorn, o God.

9. Gij hebt mijn omzwerven geteld;

leg myne tranen in uwe flesch ; zijn

zij niet in uw register?

10. Dan zullen mijne vijanden achter-

waarts keeren, ten dage als ik roepen
zal. Dit weet ik, dat God met mij is.

11. In God zal ik het woord prijzen;

in den HEERE zal ik het woord prij-

zen.

12. Ik vertrouw op God, ik zal niet

vreezen ; «wat zoude mij de mensch
doen? a Ps. 118: 6.

13. O God, op mij zijn uwe gelof-

ten; ik zal ü dankzeggingen vergel-

den.

14. Want Gij hebt mijne ziel gered
van den dood; ook niet mijne voeten
van aanstoot, om voor Gods aange-
zichte te wandelen in het licht der le-

venden?

DE LVII PSALM.

E en gouden kleinood van David, voor
den opperzangmeester , Al-tascheth

;

aals hij voor Sauls aangezicht vlood in

de spelonk. -, a l Sam. 22: 1; 24: 4.

2. Wees mij genadig, o God, wees
mij genadig, want mijne ziele betrouwt
op U, en ik neem mijne toevlucht on-
der de schaduw uwer vleugelen, totdat
de verdervingen zullen voorbij zijn ge-

gaan.
3. Ik zal roepen tot God, den Aller-

hoogste, tot God die het aan mij vol-

einden zal.

4. Hij zal van den hemel zenden, en
mij verlossen, te schande makende
dengene, die mij zoekt op te slokken.
Sela. God zal zijne goedertierenheiden
zijne waarheid zenden.

5. Mijne ziele is in het midden der
leeuwen; ik lig [onder] stokebranden,
menschenkinderen, welker tanden spie-

sen en pijlen zijn, en hunne tong een
scherp zwaard.

6. «Verhef U boven 'de hemelen, o
God; Uwe eere zij over de gansche •

aarde. « ps. i08: 6.

7, Zij hebben een net bereid voor
mijne gangen, mijne ziele was neder-
gebukt; «zij hebben eenen kuil voor

;

mijn aangezicht gegraven; zij zijn er
]

midden in gevallen. Sela. i
a Ps. 7: 16; 9 : 16, I

8= «Mijn hart is bereid, o God, mijn
hart is bereid ; ik zal zingen, en psalm-
zingen, a Ps. 108 : 2, enz.

9. Waak op, mijne eere, waak op, gij

luit en harp ; ik zal in den dageraad
opwaken.

10. «Ik zal U loven onder de volken,
o Heere, ik zal U psalmzingen onder
de natiën. a Ps. lOS: 4.

11. «Want uwe goedertierenheid is

groot tot aan de hemelen, en uwe waar-
heid tot aan de bovenste wolken,

a Ps. 36 : 6 ; 108 : 5.

12. Verhef U boven de hemelen, o
God; Uwe eere zij over de gansche
aarde.

DE LVIII PSALM.

Jcjen gouden kleinood van David, voor
den opperzangmeester, Al-tascheth,

2. Spreekt gijlieden waarlijk gerech-

tigheid, gij vergadering? Oordeelt gij

billijkheden, gij menschenkinderen?
3. Ja gij werkt ongerechtigheden in

het hart; gij weegt het geweld uwer
handen op de aarde.

4. De goddeloozen zijn vervreemd
van de baarmoeder aan; de leugen-

sprekers dolen van [moeders] buik
aan.

5. Zij hebben «vurig venijn, naar ge-

lijkheid van vurig slangenvenijn; zij

zijn als eene doove adder, [die] haar
oor toestopt; a Ps. 140: 4,

6. Opdat zij niet hoore naar de stem
der belezers, desgenen, die ervaren is

met bezweringen om te gaan.

7. O God, verbreek hunne tanden in

hunnen mond; breek af de baktanden
der jonge leeuwen, o HEERE.

8. Laat ze smelten als water, laat

ze daarhenen drijven; legt hij zijne

pijlen aan, laat ze zijn, alsof zij af-

gesneden waren.
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9. Laat hem henengaan, als eene
smeltende slak; laat ze, [als] eener
vrouwe migdracht, de zon niet aan-

schouwen.
10. Eerder dan uwe potten den doorn-

struik gewaar worden, zal Hij hem als

levend, als [in] heeten toorn wegstor-
men.
IL De rechtvaardige zal zich verblij-

den, als hij de wrake aanschouwt; hij

zal zijne voeten wasschen in het bloed
des goddeloozen.

12. En de mensch zal zeggen : Immers
is er vrucht voor den rechtvaardige;

Immers is er een God, die op de aarde
richt.

DE LIX PSALM.

Jijen gouden kleinood van David, voor
den opperzangmeester, Al-tascheth

;

atoen Saul gezonden had, die [zijn] huis

bewaren zouden, om hem te dooden.
a 1 Sam. 19: 11.

2. Red mij van mijne vijanden, o

mijn God; stel mij in een hoog vertrek
voor degenen, die tegen mij opstaan.

3. Red mij van de werkers der on-

gerechtigheid, en verlos mij van de
mannen des bloeds.

4. Want zie, zij leggen mijner ziel

lagen ; sterken rotten zich tegen mij
;

zonder mijne overtreding en zonder
mijne zonde, o HEERE.

5. Zij loopen en bereiden zich, zonder
[mijne] misdaad. Waak op, mij te gemoet,
en zie.

6. Ja Gij, HEERE God der heirscha-

ren, God Israels, ontwaak, om alle deze
heidenen te bezoeken; wees niemand
van hen genadig, die trouwelooslijk
ongerechtigheid bedrijven. Sela.

7. Tegen den avond keeren zij weder,
zij tieren als een hond, en zy gaan
rondom de stad.

8. Zie, zij storten overvloediglijk uit

met hunnen mond; «zwaarden zijn op
hunne lippen; ?>want wie hoort het?

a Ps. 55: 22; 57: 5; b Ps. 10: 11; 94; 7.

9. Maar Gij, HEERE, azult ze bela-

chen; Gij zult alle heidenen bespotten.
a Ps. 2: 4.

10. [Tegen] zijne sterkte zal ik [op]

U wachten; want God is mijn hoog
vertrek.

11. De God mijner goedertierenheid
zal mij voorkomen; God zal mij op
mijne verspieders doen zien.

12. Dood ze niet, opdat mijn volk
[het] niet vergete; doe ze omzweven
door uwe macht, en werp ze neder, o
Heere, ons Schild,

13. [Om] de zonde huns monds, [om]
het woord hunner lippen; en laat ze
gevangen worden in hunnen hoogmoed;
en om den vloek, en om de leugen, [die]

zij vertellen.

14. Verteer ze in grimmigheid, ver-
teer ze, dat zij er niet zijn, en laat ze
weten, dat God heerscher is in Jakob,
[ja] tot aan de einden der aarde.
Sela. '

15. Laat ze dan tegen den avond
wederkeeren, laat ze tieren als een hond,
en rondom de stad gaan;

16. Laat ze zelfs omzweven om spijze;

en laat ze vernachten, al zijn zij niet
verzadigd.

17. Maar ik zal uwe sterkte zingen,
en des morgens uwe goedertierenheid
vroolijk roemen, omdat Gij mij een
hoog vertrek zijt geweest, en eene toe-

vlucht ten dage als mij bange was.
18. Van IJ, o mijne Sterkte, zal ik

psalmzingen; want God is mijn hoog
vertrek, de God mijner goedertieren-
heid.

DE LX PSALM.

Een gouden kleinood van David, tot

leering, voor den opperzangmeester, op
Schüschan Éduth;

2. «Als hij gevochten had m.et de
Syriërs van Mesopotamië, en met de
Sjaiërsvan Zóba;enJoab wederkwam
en de E'domieten sloeg in hetZoutdal,
twaalfduizend. a 2 Sam. 8: 3, 13.

1 Kron. 18: 3, 12.

3. O God, «Gij hadt ons verstooten. Gij

hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig
geweest; keer weder tot ons.

a Ps. 44: 10.

4. Gij hebt het land geschud, Gij hebt
het gespleten; genees zijne breuken,
want het wankelt.

5. Gij hebt uwen volke eene harde
zake doen zien; Gij hebt ons gedrenkt
met zwijmelwijn.

6. [Maar nu] hebt Gij dengenen, die
ü" vreezen, eene banier gegeven, om
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[die] op te werpen, vanwege de waar-
heid. Sela.

7. aOpdat uwe beniinden zouden .be-

vrijd worden, geef heil [door] uwe rech-

terhand, en verhoor ons.
a Ps. 108: 7, enz.

8. God heeft gesproken in zijn Hei-
ligdom; [dies] zal ik van vreugde op-

springen; ik zal Sichem deelen, en het
dal van Süccoth zal ik afmeten.

9. Gilead is mijn, en Manasse is mijn,
en Ephraïm is de sterkte mijns hoofds;
Juda is mijn wetgever.

10. Móab is mijn waschpot; op E'dom
zal ik mijn schoen werpen; juich over
mij, o gij Palestina.

' 11, Wie zal mij voeren in eene vaste
stad? Wie zal mij leiden tot in E'dom?

12. Zult Gij het niet zijn, o God, [die]

ons verstoeten hadt, en niet uittoogt,

o God, met onze heirkrachten ?

13. Geef Gij ons hulpe uit de be-

nauwdheid, want 'smenschen heil is

ijdelheid.

14. In God zullen wij kloeke daden
doen ; en Hij zal onze wederpartijders
vertreden.

DE LXI PSALM.

Ljjjen psalm van] David, voor den op-

perzangmeester, op Néginath
2. O God, hoor mijn geschrei, merk

op mijn gebed.
3. Van het einde des lands roep ik

tot U, als mijn hart overstelpt is; leid

mij op eenen rotssteen, [die] mij te hoog
zoude zijn.

4. Want Gij zijt mij eene toevlucht
geweest, een sterke toren voor den
vijand.

5. Ik zal in uwe hut verkeeren [in]

eeuwigheden; ik zal mijne toevlucht
nemen in het verborgene uwer vleuge-
len. Sela.

6. Want Gij, o God, hebt gehoord
naar mijne geloften; Gij hebt [w?)'] ge-

geven de erfenis dergenen, dié uwen
naam vreezen.

7. Gij zult dagen tot des konings da-

gen toedoen; zijne jaren zullen zyn als

van geslachte tot geslachte.
8. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aan-

gezichte zitten. Bereid goedertieren-
heid en waarheid, dat zij hem be-

hoeden.

9. Zoo zal ik uwen naam psalmzin-
gen in eeuwigheid; opdat ik mijne ge-
loften betale, dag bij dag.

DE LXII PSALM.

Jcien psalm van David, voor den op- \
perzangmeester, over Jedüthun.

2. Immers is mijne ziele stil tot God;
van Hem is mijn heil.

3. Immers is Hij mijn rotssteen en
mijn heil; mijn hoog vertrek, ik zal niet
groötelijks wankelen.

4. Hoe lang zult gijlieden kwaad aan-
stichten tegen eenen man? Gij allen
zult gedood worden; gij zult zijn als

een ingebogen wand, een aangestooten
muur.

5. Zij raadslagen slechts, om [hem]
van zijne hoogheid te verstooten; zij

hebben behagen in leugen ; met hunne
mond zegenen zij, maar met hun bin-

nenste vloeken zij. Sela.

6. Doch gij, o mijne ziele, zwijg Go-
de, want van Hem is mijne verwach-
ting.

7. Hij is immers myn rotssteen en
mijn heil ; mijn hoog vertrek, ik zal

niet wankelen.

8. In God is mijn heil en mijne eere;

de rotssteen mijner sterkte, mijne toe-

vlucht is in God.

9. Vertrouwt op Hem te allen tijde,

o gij volk; stort ulieder hart uit voor
zijn aangezichte. God is ons eene toe-

vlucht. Sela.

10. immers zijn de gemeene lieden

ijdelheid, de groote lieden zijn leugen;

in de weegschaal opgewogen, zouden
zij samen [lichter] zijn dan de ijdel-

heid.

11. Vertrouwt niet op onderdrukking,
noch op rooverij, wordt niet ijdel ; als

het vermogen overvloedig aanwast, zet

er het harte niet op.

12. God heeft één ding gesproken, ik

heb dit twee maal gehoord: Dat de
sterkte Godes is

13. En de goedertierenheid, o Heere,

is uwe; «want Gij zult een iegelijk

vergelden naar zijn werk.
a Job 134: 11. Spr. 24: 12. Jer. 32: 19.

Ezech. 7: 27; 33: 20. Matth. 16: 27.

Rom. 2: 6. 2 Cor. 5: 10. Eph. 6: 8.

Col. 3: 25 iPetr. 1:17. Openb. 22: 12.



PSALM LXII, LXIIJ, LXIV,LXV- 641

DE LXIII PSALM.

E'en psalm van David ; als hij was in

de «woestijn van Juda.
a 1 Sam. 22: 5; 23: 14, 15.

2. God, Gij zijt mijn God; ik zoek
U in den dageraad ; mijne ziele dorst

naar U; mijn vleesch verlangt naar
U; in een land, dor en mat, zonder
water

;

3. (Voorwaar ik heb U in het Heilig-

dom aanschouwd, ziende uwe sterkheid

en uwe eere)

4. Want uwe goedertierenheid is be-

ter dan het leven. Mijne lippen zouden
U prijzen.

5. Alzoo zoude ik U loven in mijn
leven; in uwen naam zoude ik mijne
handen opheffen.

6. Mijne ziele zoude als met smeer
en vettigheid verzadigd worden, en mijn
mond zoude roemen met vroolijk zin-

gende lippen.

7. Als ik Uwer gedenk op mijne le-

gerstede, zoo peins ik aan U in de nacht-
waken.

8. Want Gij zijt mij eene hulpe ge-

weest; en in de schaduw uwer vleu-

gelen zal ik vroolijk zingen.

9. Mijne ziele kleeft U achteraan;
uwe rechterhand ondersteunt mij.

10. Maar deze, [die] mijne ziel zoeken
tot verwoesting, zullen komen in de
onderste plaatsen der aarde.

11. Men zal ze storten door het ge-

weld des zwaards; zij zullen den vossen
ten deele worden.

12. Maar de koning zal zich in God
verblijden. Een iegelijk, die bij Hem
zweert, zal zich beroemen; want de
mond der leugensprekers zal gestopt
worden.

DE LXIV PSALM.

Ejen psalm van David, voor den op-

perzangmeester.
2. Hoor, o God, mijne stemme in

mijn geklag; behoed myn leven voor
des vijands schrik.

3. Verberg mij voor den heimelijken

raad der boosdoeners, voor de oproerig-

heid van de werkers der ongerechtig-

heid
;

4. Die hunne tong scherpen als een

zwaard, een bitter woord aanleggen
[als] hunnen pijl;

5. Om in verborgene plaatsen den
opechte te «schieten. Haastig schieten
zij naar hem, en vreezen niet.

a Ps. 11 : 2.

6. Zij sterken zichzelven [in] eene
booze zaak; zij houden spraak van
strikken te verbergen ; zij zeggen: Wie
zal ze zien?

7. Zij doorzoeken allerlei sluwheid;
ten uiterste doorzoeken zij wat te door-
zoeken is

;
zelfs het binnenste eens mans,

en het diepe hart.

8. Maar God zal ze haastig met eenen
pijl schieten ; hunne plagen zijn er.

9. En hunne tong zal ze doen aan-
stooten tegen zichzelven ; een ieder, die

ze ziet, zal zich wegpakken. .

10. En alle menschen zullen vreezen,
en Gods werk verkondigen, en zijn doen
verstandiglijk aanmerken.

11. De rechtvaardige zal zich ver-

blijden in den HEERE, en op Hem be-

trouwen; en alle oprechten van hart
zullen zich beroemen.

DE LXV PSALM.

Een psalm van David, een lied, voor
den opperzangmeester.

2. De lofzang is [in] stilheid tot U,
o God, in Sion; en U zal de gelofte be-

taald worden.
3. Gij hoort het gebed; tot U zal alle

vleesch komen.
4. Ongerechtige dingen hadden de

overhand over mij
;
[maar] onze over-

tredingen, die verzoent Gij.

5. Welgelukzalig is hij, [dien] Gij ver-

kiest en doet naderen, dat hij wone in

uwe voorhoven. Wij zullen verzadigd
worden met het goed van uw Huis,
[met] het heilige van uw paleis.

6. Vreeselij ke dingen zult Gij ons in

gerechtigheid antwoorden, o God onzes
heils, o Vertrouwen aller einden der
aarde, en der verre gelegenen [aan] de
zee;

7. Die de bergen vastzet door zijne

kracht, omgord zijnde met macht;
8. Die het bruisen der zeeën stilt;

het bruisen harer golven, en het rumoer
der volken.

9. En die op de einden wonen, vree-

zen voor uwe teekenen. Gij doet de uit-

21
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gangen des morgens en des avonds
juichen.

10. Gij bezoekt het land, en hebben-

de het begeerig gemaakt, verrijkt Gij

het grootelüks: de rivier Gods is vol

waters. Wanneer Gij het alzoo bereid

hebt, maakt Gij hunlieder koren ge-

reed.

11. Gy maakt zijne opgeploegde aarde
dronken; Gij doet ze dalen [m] zijne

voren; Gij maakt het w^eek door de
druppelen; Gij zegent zijn uitspruit-

sel.

12. Gij kroont het jaar uwer goedheid;
en uwe voetstappen druipen van vet-

tigheid.

13. Zij bedruipende weiden der woes-
tijn; en de heuvelen zijn aangegord
met verheuging,

14. De velden zijn bekleed met kud-
den, en de dalen zijn bedekt met ko-

ren; zij juichen, ook zingen zij.

DE LXVI PSALM.

Een lied, een psalm, voor den opper-

zangmeester.
.Juicht Gode, gij gansche aarde.

2. Psalmzingt de eere zijns naams
;

geeft eere zijnen lof.

3. Zegt tot God : Hoe vreeselijk zijt

Gij [in] uwe werken ! Om de groot-

heid uwer sterkte zullen uwe vijanden
zich aan U geveinsdelijk onderwer-
pen.

4. De gansche aarde aanbidde U, en
psalmzinge U; zij psalmzinge uwen
naam. Sela.

5. Komt en ziet Gods daden. Hij is

vreeselijk van werking aan de men-
schenkinderen.

6. aHij heeft de zee veranderd in

het droge ; zij zijn te voet doorgegaan
door de ^rivier ; daar hebben wij ons
in Hem verblijd. « Ex. 14 : 21, enz.

b Joz. 3 : 14, enz.

7. Hij heerscht eeuwiglijk met zijne

macht; «zijne oogen houden wacht
over de heidenen ; laat de afvalligen

niet verhoogd worden. Sela.
a 2 Kron. 16 : 9. Job 28 : 24. Ps. 33 : 13.

8. Looft, gij volken, onzen God, en
laat hooren de stemme zijns roems;

9. Die onze zielen in het leven stelt,

en niet toelaat, dat onze voet wan-
kele.

10. Want Gij hebt ons beproefd, o
God; Gij hebt ons gelouterd, gelijk men
het zilver loutert.

11. Gij hadt ons in het net gebracht;
Gij hadt eenen engen band om onze
lendenen gelegd.

12. Gij hadt den mensch op ons
hoofd doem rijden ; wij waren in het
vuur en in het water gekomen ; maar
Gij hebt ons uitgevoerd in eene over-
vloeiende verversching.

13. Ik zal met brandofferen in uw
Huis gaan; ik zal U mijne geloften
betalen,

14. Die mijne lippen hebben geuit,

en mijn mond heeft uitgesproken, als

mij bange was.

15. Brandofferen van mergbeesten
zal ik U offeren, met rookwerk van
rammen ; ik zal runderen met bok-
ken bereiden. Sela.

16. Komt, hoort toe, o alle gij, [die

God vreest, en ik zal vertellen, wat
Hij aan mijne ziele gedaan heeft.

17. Ik riep tot Hem met mijnen
mond, en Hij werd verhoogd onder
mijne tong.

18. Had ik naar ongerechtigheid
met mijn harte gezien, de Heere zou-

de niet gehoord hebben.
19. Maar zeker, God heeft gehoord;

Hij heeft gemerkt op de stemme mijns
gebeds.

20. Geloofd zij God, die mijn gebed
niet heeft afgewend, noch zijne goe-

dertierenheid van mij

DE LXA^II PSALM.

ilien psalm, een lied, voor den opper-
zangmeester. op Néginóth.

2. God zij ons genadig en zegene
ons; «Hij doe zijn aanschijn aan ons
lichten. Sela. «Num.6:2.'>. Ps.4:7.

3. Opdat men op de aarde uwen
weg kenne, onder alle heidenen uw
heil.

4. De volken zullen U, o God, loven;

de volken, altemaal, zullen U loven.

5. De natiën zullen zich verblijden

en juichen, omdat Gij de volken zult

richten [in] rechtmatigheid ; en de na-

tiën op de aarde, die zult Gij leiden. Sela.

6. De volken zullen U, o God, loven;
de volken, altemaal, zullen U loven.
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7. De aarde geeft haar gewas. Goi^,

onze God, zal ons zegenen.
8. God zal ons zegenen ; en alle ein-

den der aarde zullen Hem vreezen.

DE LXVIII PSALM.

Üjon psalm, een lied van David, voor
den opperzangmeester.

2. «God zal opstaan; zijne vijan-

den zullen verstrooid worden, en zijne

haters zullen van zijn aangezichte
vlieden. « Num. lO: 35,

3. Gij zult ze verdrijven, gelijk rook
verdreven wordt

;
gelijk was voor het

vuur smelt, zullen de goddeloozen ver-

gaan van Gods aangezichte.

4. Maar de rechtvaardigen zullen

zich verblijden ; zij zullen van vreug-

de opspringen voor Gods aangezichte,

€11 van blijdschap vroolijk zijn.

5. Zingt Gode, psalmzingt zijnen

naam, hoogt de wegen voor Dien, die

in de vlakke velden rijdt, omdat zijn

naam is HEERE ; en springt op van
vreugde voor zijn aangezichte.

6. Hij is een Vader der weezen, en
een Rechter der weduwen ; God, in de
woonstede zijner heiligheid

;

7. Een God, die de eenzamen zet in

een huisgezin ; uitvoert, die in boeien
gevangen zijn; maar de afvalligen wo-
nen in het dorre.

8. O God, toen Gij voor het aange-
zicht uws volks uittoogt, toen Gij

daarhenen traadt in de woestijn;
Sela;

9. «Daverde de aarde, ook dropen
de hemelen voor Gods aanschijn

; [zelfs]

deze Sïnaï, voor het aanschijn Gods,
des Gods van Israël. «Ex. 19.

10. Gij hebt zeer milden regen doen
druipen, o God, en Gij hebt uwe er-

fenis gesterkt, als zij mat was gewor-
den.

11. Uw hoop woonde daarin ; Gij

bereiddet ze door uwe goedheid voor
den ellendige, o God.

12. De Heere gaf te spreken ; der
boodschappers van goede tijdingen

was eene groote heirschaar.

13. De koningen der heirscharen
vloden weg; zij vloden weg; en zij,

die te huis bleef, deelde den roof uit.

14. Allaagt gij lieden tusschen twee rij-

en van steenen, [soo zult gij toch worden

als] vleugelen eener duive, overdekt
met zilver, en welker vederen zijn met
uitgegraven geelachtig goud.

15. Als de Almachtige de koningen
daarin verstrooide, werd zij sneeuw-
wit, [als] op Tsalmon.

16. De berg Basan is een berg Gods;
de berg Basan is- een bultige berg.

17. Waarom springt gij op, gij bul-
tige bergen? «Dezen berg heeft God
begeerd tot zijne woning; ook zal er
de HEERE wonen in eeuwigheid.

a Ps. 87: 1,2; 132: 13.

18. Gods wagenen zijn twee maa^
tien duizend, de duizenden verdubbeld.
De Heere is onder hen, een Sinaï in
heiligheid.

19. «Gij zijt opgevaren in dêhoogte
;

Gij hebt de gevangenis gevankelijk ge-
voerd; Gij hebt gaven genomen [om uit te

deelen] onder de menschen
;
ja ook de

wederhoorigen, om [bij U] te wonen, o
HEERE God. aEph.4:8.

20. Geloofd zij de Heere; dag bij dag
overlaadt Hij ons. Die God [is] onze
zaligheid. Sela.

21. Die God is ons een God van vol-

komene zaligheid ; en bij den HEERE,
den Heere, zijn uitkomsten tegen den
dood.

22. Voorzeker zal God den kop zijner
vijanden verslaan, den harigen schedel
desgenen, die in zijne schulden wan-
delt.

23. De Heere heeft gezegd: Ik
zal wederbrengen uit «Basan; Ik zal
wederbrengen uit de ''diepten der zee

;

n Num. 21 : 33. h Ex. 14 : 29.

24. Opdat gij uwen voet, [ja] de
tong uwer honden, moogt steken in
het bloed van de vijanden; van een
iegelijk van hen.

25. O God, zij hebben uwe gangen
gezien, de gangen mijns Gods, mijns
Konings, in het Heiligdom.

26. De zangers gingen voor, de speel-

lieden achter, in het midden de trom-
melende maagden.

27. Looft God in de gemeenten ; den
Heere, gij, die zijt uit den springader
Israels.

28. Daar is Benjamin, de kleine, die

over hen heerschte, de vorsten van
Juda [met] hunne vergadering, de vor-

sten van Zebulon, de vorsten van
Naphthali.
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29. Uw God heeft uwe sterkte gebo-

den. Sterk, o God, wat Gij aan ons
gewrocht hebt.

30. Om uws Tempels wille te Je-

ruzalem, zullen U de koningen «ge-

schenk toebrengen.
a 1 Kon. 10 :10, 24, 25. 2 Kron. 32: 23.

.. Ps. 72: 10; 76: 12.

31. Scheld het wild gedierte des

riets, de vergadering der stieren, met
de kalveren der volken

;
[en] dien, die

zich onderwerpt met stukken zilvers.

Hij heeft de volken verstrooid, [die]

lust hebben in oorlogen.
32. Prinselijke gezanten zullen komen

uit Egypte Moorenland zal zich haas-

ten zijne handen tot God uit te strek-

ken.
33. Gij koninkrijken der aarde, zingt

Gode
;
psalmzingt den Heere. Séia.

34. Dien, die daar rijdt inden hemel
der hemelen, die van ouds is; zie.

Hij geeft zijne stemme, eene stemme
der sterkte.

35. Geeft Gode sterkte ; zyne hoog-
heid is over Israël, en zijne sterkte in

de bovenste wolken.
36. O God, Gij zijt vreeselijk uituwe

Heiligdommen. De God Israels, die

geeft den volke sterkte en krachten.
Geloofd zij God.

DE LXIX PSALM.

[_Een psalm van] David, voor den
opperzangmeester, op Schóschanmin.

2. Verlos mij, o God, want de wa-
tereïi zijn gekomen tot aan de ziel.

3. Ik ben gezonken in grondelooze
modder, waar men niet kan staan ; ik

ben gekomen in de diepten der wate-
ren, en de vloed overstroomt mij.

4. Ik ben vermoeid van mijn roepen,

mijne keel is ontstoken, mijne oogen
zijn bezweken, daar ik ben hopende
op mijnen God.

5. Die mij zonder oorzaak haten,

zijn meer dan de haren mijns hoofds
;

die mij zoeken te vernielen, die mij

om valsche oorzaken vijand zijn, zijn

machtig geworden ; wat ik niet geroofd
heb, moet ik alsdan wedergeven.

6. O God, Gij weet van mijne dwaas-
heid, en mijne schulden zijn voor U
niet verborgen.

7. Laat ze door mij niet beschaamd

worden, die U verwachten, o Heere,
HEEEE der heirscharen ; laat ze door
mij niet te schande worden, die U
zoeken, o God Israels,

8. Want om uwentwille draag ik

versmaadheid ; schande heeft mijn aan-
gezicht bedekt.

9. Ik ben mijnen broederen vreemd
geworden, en onbekend aan mijner
moeders kinderen.

10. «Want de ijver van uw huis
heeft mij verteerd ; en de smaadheden
dergenen, die U smaden, zijn op mij
gevallen. « Joh. 2:17. Rom. 15:3.

11. En ik heb geweend in het vas-

ten mijner ziele ; maar het is mij gewor-
den tot allerlei smaad.

12. En ik heb eenen zak tot mijn
kleed aangedaan ; maar ik ben hun
tot een spreekwoord geworden.

13. Die in de poort zitten, klappen
van mij ; en ik ben een snarenspel derge-

nen, die sterken drank drinken.
14. Maar mij aangaande, mijn gebed

is tot U, o HEERE ; er is een tijd des
welbehagens, o God, door de grootheid
uwer goedertierenheid; verhoor mij

door de getrouwigheid uws heils.

15. Ptuk mij uit het slijk, en laat

mij niet verzinken ; laat mij gered
worden van mijne haters, en uit de
diepten der wateren.

16. Laat de watervloed mij niet

overstroomen, en laat de diepte mij

niet verslinden ; en laat den put zij-

nen mond over mij niet toesluiten.

17. Verhoor mij, o HEERE, want
uwe goedertierenheid is goed ; zie mij

aan naar de grootheid uwer barm-
hartigheden.

18. En verberg uw aangezichte .niet

van uwen knecht, want mij is bange
;

haast U, verhoor mij.

19. Nader tot mijne ziel, bevrijd

ze ; verlos mij om mijner vijanden

wille.

20. Gij weet mijne versmaadheid,
en mijne schaamte, en mijne schande;
alle mijne benauwers zijn voor U.

21. De versmaadheid heeft mijn hart

gebroken, en ik ben zeer zwak ; en ik heb
gewacht naar medelijden, maar er is

geen ; en naar vertroosters, maar heb
ze niet gevonden.

22. Ja «zij hebben mij gal tot mijne
spijze gegeven ; en in mijnen dorst
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hebben zy mij edik te drinken gege-

ven, a Matth. 27 : 34, 48. Marc. 15: 23.

Joh.l9 : 28, 29.

23. «Hunne tafel worde voor hun
aangezicht tot eenen strik, en tot volle

vergelding toteenen valstrik. aRom. ii:9.

24. Laat hunne «oogen duister wor-
den, dat zij niet zien ; en doe hunne
lendenen gestadigiijk waggelen.

a Jes. 6 : 9 ; 29 : 10 ; 44: 18. Rom. 11 : 10,

25. stort over hen uwe gramschap
uit; en de hittigheid uws toorns gry-

pe ze aan.
26. «Hun paleis zij verwoest; in

hunne tenten zij geen inwoner.
a Hand. 1: 20.

27. Want zij vervolgen, dien Gij ge-

slagen hebt ; en maken een praat van
de smart uwer verwonden.

28. Doe misdaad tot hunne misdaad;
en laat ze niet komen tot uwe gerech-

tigheid.

29. Laat ze uitgedelgd worden uit het
boek des levens, en met de rechtvaar-
digen niet aangeschreven worden.

30. Doch ik ben ellendig en in smart;
uw heil, o God, zette mij in een hoog
vertrek.

31. Ik zal Gods naam prijzen met
gezang, en Hem met dankzegging groot-

maken.
32. En het zal den HEERE aangena-

mer zijn dan een rund, [of] een ge-

hoornde var, die [de klauwen] verdeelt.

33. De zachtmoedigen, dit gezien heb-
bende, zullen zich verblijden; en gij,

die God zoekt, ulieder harte zal leven.

34. Want de HEERE hoort de nood-
•druftigen, en Hij veracht zijne gevan-
genen niet.

35. Dat Hem prijzen de hemel en de
aarde, de zeeën, en al wat daarin wrie-
melt.

36. Want God zal Sion verlossen, en
de steden van Juda bouwen; en aldaar
zullen zij wonen, en het erfelijk bezit-

ten:

37. En het zaad zijner knechten zal

het beërven; en de liefhebbers zijns

naams zullen daarin wonen.

[Ei

DE LXX PSALM.

_ ten losalm van] David, voor den op-

perzangmeester, om te doen geden-
ken.

2. «Haast U, o God, om mij te ver-
lossen; o HEERE, tot' mijne hulpe.

a Ps. 40: 14, enz.

3. «Laat ze beschaamd en schaam-
rood worden, die mijne ziel zoeken ; laat
ze achterwaarts gedreven en te schande
worden, die lust hebben aan mijn kwaad.

a Ps. 35: 4, 26; 71: 13.

4. Laat ze terugkeeren tot loon hun-
ner beschaming, die daar zeggen: Ha,
ha!

5. Laat in U vroolijk en verblijd zijn
allen, die U zoeken ; laat de liefhebbers
uws heils geduriglijk zeggen: God zy
groot gemaakt.

6. Doch ik ben ellendig en nooddruf-
tig; o God, haast U tot mij. Gij zijt

mijne hulpe en mijn bevrijder; HEERE,
vertoef niet.

DE LXXI PSALM.

Op U, o HEERE, «betrouw ik, laat my
niet beschaamd worden in eeuwigheid.

a Ps. 22: 6; 25: 2, 3; 31: 2, 3. Jes. 49: 23.

2. Red mij door uwe gerechtigheid,
en bevrijd mij; neig uw oor tot mij,
en verlos mij.

3. Wees mij tot eenen rotssteen, om
daarin te wonen, om geduriglijk daarin
te gaan. Gij hebt bevel gegeven, om
mij te verlossen; want Gij zijt mijne
steenrots en mijn burcht.

4. Mijn God, bevrijd mij van de hand
des goddeloozen; van de hand desge-
nen, die verkeerdelijk handelt, en des
opgeblazenen.

5. Want Gij zijt mijne verwachting,
Heere HEERE; mijn vertrouwen van
mijne jeugd aan.

6. Op U heb ik gesteund van den buik
aan; van mijner moeders ingewand aan
zijt Gij mijn uithelper; mijn lof is be-

stendiglijk van U.
7. Ik ben velen als een wonder ge-

weest; doch Gij zijt mijne sterke toe-

vlucht.

8. Laat mijnen mond vervuld wor-
den met uwen lof, den ganschen dag
met uwe heerlijkheid.

9. Verwerp mij niet in den tijd des
ouderdoms; verlaat mij niet, terwijl

mijne kracht vergaat.

10. Want mijne vyanden spreken van
my, en die op mijne ziel loeren, beraad-
slagen te zamen.
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11. Zeggende: God heeft hem verla-

ten; jaagt na, en grijpt hem, want er

is geen verlosser.

12. O God, wees niet verre van mij;

mijn God, haast U tot mijne hulpe.

is. «Laat ze beschaamd worden, laat

ze verteerd worden, die mijne ziel tegen

zijn; laat ze m.et smaad en schande
overdekt worden, die mijn kwaad zoe-

ken, a Ps. 35: 4, 26; 40: 1^; 70: 3.

14. Doch ik zal bestendiglijk hopen,

en zal al uwen lof nog grooter ma-
ken.

15. Mijn mond zal uwe gerechtigheid

vertellen, den ganschen dag uw heil,

hoewel ik de getallen niet west.

16. Ik zal henengaan in de mogend-
heden des Heeren HEEREN; ik zal

uwe gerechtigheid vermelden, uwe al-

leen.

17. O God, Gij hebt mij geleerd van
mijne jeugd aan, en tot nog toe ver-

kondig ik uwe wonderen.
18. Daarom ook, terwijl de ouderdom

en grijsheid daar is, verlaat mij niet,

o God, totdat ik [dezen] geslachte ver-

kondige uwen arm, allen nakomelingen
uwe macht.

19. Ook is uwe gerechtigheid, o God,

tot in de hoogte; Gij, die groote din-

gen gedaan hebt, o God, wie is U ge-

lijk?

20. Gij, die mij vele benauwdheden
en kwaden hebt doen zien, zult

mij weder levend maken, en zult mij

weder ophalen uit de afgronden der

aarde.

21. Gij zult mijne grootheid vermeer-

deren, en mij rondom vertroosten.

22. Ook zal ik U loven met het in-

strument der luit, uwe trouwe, mijn

God ; ik zal U psalmzingen met de harp,

o Heilige Israels.

23. Mijne lippen zullen juichen, wan-
neer ik U zal psalmzingen, en miijne

ziele, die Gij verlost hebt.

24. Ook zal mijne tong uwe gerech-

tigheid den ganschen dag uitspreken;

want zij zijn beschaamd, want zij zijn

schaamrood geworden, die mijn kwaad
zoeken.

DE LXXII PSALM.

Voor Salomo.
O God, geef den koning uwe rech-

ten, en uwe gerechtigheid den zoon des
konings.

2. Zoo zal hij uw volk richten met
gerechtigheid, en uwe ellendigen met
recht.

3. De "bergen zullen den volke vrede
dragen, ook de heuvelen met gerechtig-
heid.

4. Hij zal de ellendigen des volks
richten, hij zal de kinderen des nood-
druftigen verlossen, en den verdrukker
verbrijzelen.

5. Zij zullen U vreezen, «zoolang de
zon en maan zullen zijn, van geslachte
tot geslachte. « Ps. 89: 37, 38.

6. Hij zal nederdalen als een «regen
op het nagras, als de droppelen, die de
aarde bevochtigen. « 2 Sam. 23: 4.

7. In zijne dagen zal de rechtvaar-
dige bloeien, en de veelheid van vrede,
totdat de maan niet meer zij.

8. En hij zal heerschen van de zee
tot aan de zee, en van de rivier tot

aan de einden der aarde.
9. De ingezetenen van dorre plaatsen

zullen voor zijn aangezichte knielen,,

en zijne vijanden zullen het stof lek-

ken.
10. De koningen van Tharsis en de

eilanden zullen geschenken aanbren-
gen; de koningen van Schéba en Séba
zullen vereeringen toevoeren.

11. Ja alle koningen zullen zich voor
hem nederbuigen, alle heidenen zullen

hem dienen.

12. «Want hij zal den nooddruftige
redden, die daar roept, mitsgaders den
ellendige, en die geenen helper heeft.

a Job 29: 12.

13. Hij zal den arme en nooddruftige
verschoonen, en de zielen der nooddruf-

tigen verlossen.

14. Hij zal hunne zielen van list en
geweld bevrijden, en hun bloed zal dier-

baar zijn in zijne oogen.

15. En hij zal leven ; en men zal hem
geven van het goud van Schéba; en

men zal bestendiglijk voor hem bid-

den; den ganschen dag zal men hem
zegenen.

16. Is er eene handvol koren in het

land op de hoogte der bergen, de vrucht

daarvan zal ruischen als de Libanon;
en die van de stad zullen bloeien als

het kruid der aarde.

17. Zijn naam zal zijn tot in eeuwig-
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held; zoo lang als er de zon is, zal zijn

haam van kind tot kind voortgeplant
worden ; en zij zullen in hem gezegend
worden ; alle heidenen zullen hem wei-
gelukzalig roemen.

18. Geloofd zij de HEEEE God, de
God Israels, die alleen wonderen doet

19. En geloofd zij de naam zijner

heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de
gansche aarde worde met zijne heer-

lijkheid vervuld. Amen, ja amen.
20. Pe gebeden van David, den zoon

van I'saï, hebben een einde.

DE LXXIII PSALM.

Een psalm van A'saph.
Immers is God Israël goed; denge-

nen, die rein van harte zijn.

2. Maar mij aangaande, mijne voe-

ten waren bijna uitgeweken; mijne tre-

den waren bijkans uitgeschoten.

3. «Want ik was nijdig op de dwazen,
ziende der goddeloozen vrede.

« Job 21: 7, enz. Ps. 37: 1. Jer. 12: 1, 2.

4. Want er zijn geene banden tot

hunnen dood toe, en hunne kracht ts

frisch.

5. Zij zijn niet in de moeite [als an-

üere] menschen, en worden met [ande-

re] menschen niet geplaagd.

6. Daarom omringt ze de hoovaardij
als eene keten; het geweld bedekt ze

[als] een gewaad.
7. Hunne oogen puilen uit van vet;

zij gaan de inbeeldingen des harten te

boven.
8. Zij mergelen [de lieden] uit, en spre-

ken booselijk van verdrukking; zij spre-

ken uit de hoogte.

9. Zij zetten hunnen mond tegen den
hemel, en hunne tong wandelt op de
aarde.

10. Daarom keert zich zijn volk hier-

toe, als hun wateren eens vollen [bekers]

worden uitgedrukt,

11. Dat zij zeggen: Hoe zoude het
God weten, en zoude er wetenschap
zijn bij den Allerhoogste?

12. Zie, deze zijn goddeloos; nochtans
hebben zij rust in de wereld; zij ver-

menigvuldigen het vermogen.
13. Immers heb ik te vergeefs mijn

hart gezuiverd, en mijne handen in on-

schuld gewasschen;
14. Dewijl ik den ganschen dag ge-

plaagd ben, en mijne straffing is er alle

morgens.
15. Indien ik zoude zeggen: Ik zal

ook alzoo spreken, zie, zoo zoude ik
trouweloos zijn aan het geslacht uwer
kinderen.

16. Nochtans heb ik gedacht om dit

te mogen verstaan; [maar] het was
moeite in mijne oogen;

17. Totdat ik in Gods heiligdommen
inging, [en] op hun einde merkte.

18. Immers zet Gij ze op gladde plaat-
sen; Gij doet ze vallen in verwoestin-
gen.

19. Hoe worden zij als in een oogen-
blik tot verwoesting, nemen een einde,
worden te niete van verschrikkingen!

20. Als een droom na het ontwaken.
Als Gij opwaakt, o Heere, [dan] zult
Gij han beeld verachten.

21. Als mijn hart opgezwollen was,
en ik in mijne nieren geprikkeld werd;

22. Toen was ik onvernuftig, en
wist niets; ik was een groot beest
bij U.

23. Ik zal dan geduriglijk bij U zijn;

Gij hebt mijne rechterhand gevat.
24. Gij zult mij leiden door uwen

raad ; en daarna zult Gij mij [in] heer-
lij kheid opnemen.

25. Wien heb ik [nevens U] in den
hemel? Nevens U lust mij ook niets

op de aarde.

26. Bezwijkt mijn vleesch en mijn
hart, zoo is God de rotssteen mijns
harten, en mijn deel in eeuwigheid.

27. Want zie, die verre van U zijn,

zullen vergaan; Gij roeit uit, al wie
van U afhoereert;

28. Maar mij aangaande, het is mij

goed nabij God te wezen; ik zet mijn
betrouwen op den Heere HEERE, om
alle uwe werken te vertellen.

DE LXXIV PSALM.

E<ene onderwijzing, voor A'saph.

O God, waarom verstoot Gij in eeuwig-
heid ? [Waarom] zoude uw toorn roe-

ken tegen de schapen uwer weide?
2. Gedenk aan uwe vergadering, [die]

Gij van ouds verworven hebt; de roede
uwer erfenis, [die] Gij verlost hebt; den-

berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.

3. Hef uwe voeten op tot de eeuwige
verwoestingen; de vijand heeft alles

in het Heiligdom verdorven.
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4. Uwe wederpartij ders hebben in

het midden van uwe vergaderplaatsen
gebruld; zij hebben hunne teekenen
tot teekenen gesteld.

5. Een ieder werd er bekend als een,

die de bijlen omhoog aanbrengt in de
dichtigheid van een geboomte.

6. Alzoo hebben zij nu zijne graveer-
selen te zamen met houweelen en beuk-
hamers in stukken geslagen.

7. «Zij hebben uwe Heiligdommen in

het vuur gezet; ter aarde toe hebben
zij de woning uws naams ontheiligd.

a 2 Kron. 25: 9.

8. Zij hebben in hun hart gezegd:
Laat ze ons te zamen uitplunderen. Zij

hebben alle Gods vergaderplaatsen in

het land verbrand.

9. Wij zien onze teekenen niet ; er is

geen profeet meer; noch iemand bij

ons, die weet, hoe lange.

10. Hoe lange, o God, zal de weder-
partijder smaden? Zal de vijand uwen
naam in eeuwigheid lasteren?

11. Waarom trekt gij uwe hand, ja

uwe rechterhand, af? [TreA; ze] uit het
midden van uwen boezem, maak een
einde.

12. Evenwel is God mijn Koning van
ouds af, die verlossingen werkt in het
midden der aarde.

13. «Gij hebt door uwe sterkte de
zee gespleten; Gij hebt de koppen der
draken in de wateren verbroken.

a Ex. 14: 21, enz.

14. Gij hebt de koppen des Leviathans
verpletterd; Gij hebt hem tot spijze ge-

geven aan het volk in dorre plaatsen.
15. «Gij hebt eene fontein en beek

gekliefd ; ^Gij hebt sterke rivieren uitge-

droogd, a Ex. 17: 5, 6. Num. 20: 11.

Ps. 105; 41. Jes. 48: 21. b Joz. 3: 13, enz.

16. De dag is uwe, ook is de nacht
uwe; «Gij hebt het lichtende zon be-

reid, a Gen. 1 : 14, enz..

17. Gij hebt alle de palen der aarde
gesteld; zomer en winter, die hebt Gij

geformeerd.
18. Gedenk hieraan. De vijand heeft

den HEERE gesmaad, en een dwaas volk
heeft uwen naam gelasterd.

39. Geef aan het wild gedierte de ziel

uwer tortelduive niet over; vergeet den
hoop uwer ellendigen niet in eeuwig-
heid.

20. Aanschouw het verbond; want
de duistere plaatsen des lands zijnTol
woningen van geweld.

21. Laat den verdrukte niet beschaamd
wederkeeren; laat den ellendige en nood-
druftige uwen naam prijzen.

22. Sta op, o God, twist uwe twist-

zaak. Gedenk der smaadheid, [die] U
van den dwaze [ivedervaart] den gan-
schen dag.

23. Vergeet niet het geroep uwer we-
derpartijders; het getier dergenen, die

tegen Ü opstaan, klimt gedurigiijk op.

DE LXXV PSALM.

Voor den opperzangmeester, Al-ta-

scheth; een psalm, een lied, voor A'saph.
. 2. Wij loven |U, o God, 'wij loven,

dat uw naam nabij is; men vertelt uwe
wonderen.

8. Als ik het bestemde [ambt] zal ont-

vangen hebben, zoo zal ik gansch recht
richten.

4. Het land en alle zijne inwoners
waren versmolten

;
[maar] ik heb zijne

pilaren vastgemaakt. Sela.

5. Ik heb gezegd tot de onzinnigen:
Weest niet onzinnig; en tot de godde-
loozen : Verhoogt den hoorn niet.

6. Verhoogt uwen hoorn niet omhoog;
spreekt [niet] met stijven halze.

7. Want het verhoogen [komt] niet

uit het oosten, noch uit het westen,
noch uit de woestijn;

8. Maar God is rechter, Htj verne-

dert dezen, en verhoogt genen.
9. Want in des HÈEREN hand is

een beker, en de wijn is beroerd, vol

van mengeling, en Hij schenkt daaruit;

doch alle goddeloozen der aarde zullen

zijnen droesem uitzuigende drinken.

10. En ik zal het in eeuwigheid ver-

kondigen ; ik zal den God Jakobs psalm-
zingen.

11. En ik zal alle hoornen der god-

deloozen afbouwen; de hoornen des

rechtvaardigen zullen verhoogd wor-
den.

DE LXXVI PSALM.

Elien psalm, een lied van A'saph, voor
den opperzangmeester, op Néginóth.

2. God is bekend in Jiida, zijn naam
is groot in Israël.
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3. En in Salem is zijnehiit, en zijne

woning in Sion.

4. Aldaar heeft Hij verbroken de vu-
rige pijlen van den boog; het schild,

en het zwaard, en den krijg. Sela.

5. Gij zijt doorluchtiger [en] heerlij-

ker dan de roofbergen.
6. De stouthartigen zijn beroofd ge-

worden ; zij hebben hunnen slaap ge-

skümerd
; en geene van de dappere man-

nen hebben hunne handen gevonden.
7. Van uw schelden, o God Jakobs,

is te zamen wagen en paard in slaap
gezonken.

8. Gij, vreeselijk zijt Gij ; en wie zal

voor uw aangezichte bestaan, van den
tijd uws toorns af?

9. Gij deedt een oordeel hooren uit

den hemel ; de aarde vreesde, en werd
stille

;

10. Als God opstond ten oordeel, om
alle zachtmoedigen der aarde te ver-

lossen. Sela.

11. Want de grimmigheid des men
schen zal U loffelijk maken; het over-
blijfsel der grimmjgheden zult Gij opbin-
den.

12. Doet geloften en betaalt ze den
HEEEE uwen God, alle gij, die rondom
Hem zijt. Laat ze Dien, die te vreezen
IS, geschenken brengen

;

13. Die den geest der vorsten als

druiven afsnijdt; die den koningen der
aarde vreeselijk is.

DE LXXVII PSALM.

jjjen psalm van Asaph, voor den op-
perzangmeester, over Jedüthun.

2. Mijne stemme is tot God, en ik

roep; mijne stemme is tot God, en Hij
zal het oor tot mij neigen.

3. Ten dage mijner benauwdheid
zocht ik den Heere; mijne hand was
des nachts uitgestrekt, en liet niet af;
mijne ziele weigerde getroost te worden.

4. Dacht ik aan God, zoo maakte ik
misbaar; peinsde ik, zoo werd mijne
ziele overstelpt. Sela.

5. Gij hieldt mijne oogen wakende
;

ik was verslagen, en sprak niet.

6. Ik overdacht de dagen van ouds,
de jaren der eeuwen.

7. Ik dacht aan mijn snarenspel
; in

den nacht overleide ik in mijn hart,

en mijn geest onderzocht.

8. Zal dan de Heere in eeuwigheden
verstoeten, en voortaan niet meer goed-
gunstig zijn ?

9. Houdt zijne goedertierenheid in
eeuwigheid op ? Heeft de toezegging
een einde, van geslachte tot geslachte?

10. Heeft God vergeten genadig te
zijn ? Heeft Hij zijne barmhartigheden
door toorn toegesloten ? Sela.

11. Daarna zeide ik: Dit krenkt mij,
[maar] de rechterhand des Allerhoog-
sten verandert.

12. Ik zal de daden des HEEREN
gedenken, ja ik zal gedenken uwe
wonderen van ouds her;

13. En zal alle uwe werken betrach-
ten, en van uwe daden spreken.

14. O God, uw weg is in het heilig-
dom

; wie is een groot God, gelijk God ?

15. Gij zijt die God, die «wonder doet;
Gij hebt uwe sterkte bekend gemaakt
onder de volken. « ex. 15 11.

16. Gij hebt uw volk door [uioeit] arm
verlost

; de kinderen Jakobs en Jozefs.
Sela.

17. «De wateren zagen U, o God, de
wateren zagen U, zij beefden ; ook wa-
ren de afgronden beroerd, a Ex. 14 : 21.

18. «De dikke wolken goten water
uit; de bovenste wolken gaven geluid;
ook gingen uwe pijlen daarhenen.

a Ex. 14 : 24.

19. Het geluid uws donders was in
het rond ; de bliksemen verlichtten de
wereld; de aarde werd beroerd en da-

verde.

20 Uw weg was in de zee, en uw
pau in groote wateren, en uwe voet-

stappen werden niet bekend.
21. Gij leiddet uw volk, «als eene

kudde, door de hand van Mozes en
Aaron.

« Ps. 78 : 52 ; 80 : 2.

DE LXXVIII PSALM.

Eene onderwijzing van A'saph.
O mijn volk, neem mijne leere ter

oore
; neigt ulieder oor tot de reden

mijns monds.
2. «Ik zal mijnen mond opendoen

met spreuken, ik zal verborgenheden
overvloediglijk uitstorten, van oudsher;

a Ps. 49 : 5. Matth. 13 : 35.

3. Die wij gehoord hebben en weten,
en onze vaders ons verteld hebben.

21*
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4. Wij zullen het niet verbergen voor
hunne kinderen, voor het navolgende
geslacht, vertellende de loffelijkheden

des HEEEEX, en zijne sterkheid, en
zijne wonderen, die Hij gedaan heeft.

5. «Want Hij heeft eene getuigenis

opgericht in Jakob, en eene wet ge-

steld in Israël ; die Hij onzen va-

deren geboden heeft, dat zij ze hunnen
kinderen zouden bekend maken

;

a Deut. 4 : 9 ; 6 : 7.

6. Opdat het navolgende geslacht [die]

weten zoude, de kinderen, [die] gebo-

ren zouden worden
;

[en] zouden op-

staan, en vertellen ze hunnen kinderen
;

7. Én dat zij hunne hope op God
zouden stellen, en Gods daden niet ver-

geten, maar zijne geboden bewaren
;

8. Én dat zij niet zouden worden
gelijk hunne vaders, een «wederhoo-
rig en wederspannig geslacht ; een ge-

slacht, [dat] zijn hart niet richtte, en
welks geest niet getrouw was met God.

a Ex. 32: 9; 33: 3, 5; 34 : 9.

Deut. 9 : 6, 13 ; 31 : 27.

9. De kinderen Ephraïms, gewapende
boogschutters, keerden om ten dage des

strijds.

10. Zij hielden Gods verbond niet,

en weigerden te wandelen in zijne wet
;

11. En zij vergaten zijne daden, en
zijne wonderen, die Hij hun had doen
zien.

12. Voor hunne vaderen had Hij won-
der gedaan, in Egypteland, [in] den
velde Zóans.

13. [«Hij kliefde de zee, en deed er

hen doorgaan ; en de wateren deed Hij

staan als eenen hoop. a Ex. 14 : 21.

14. «En Hij leidde ze des daags met
eene wolk, en den ganschen nacht
met een licht des vuiirs.

a Ex. 13 : 21. Ps. 105 : 39.

15. «Hij kliefde de rotssteenen in de
woestijn, en drenkte ze overvloedig,

als [uit] afgronden. « Ex. 17 : 6.

Num. 20: 11. Ps. 105: 41. 1 Cor. 10: 4.

16. Want Hij bracht stroomen voort

uit de steenrots, en deed de wateren
afdalen als rivieren.

17. Nog voeren zij wijders voort te-

gen Hem te zondigen, verbitterende

den Allerhoogste in de dorre wildernis.

18. En zij verzochten God in hun
hart, begeerende spijze naar hunnen
lust

;

19. «En zij spraken tegen God, zij

zeiden : Zoude God eene tafel kunnen
toelichten in de woestijn ? a Num. ii: 1,4.

20. «Zie, Hij heeft den rotssteen ge-

slagen, dat er wateren uitvloeiden, en
beken overvloediglijk uitbraken ; zoude
Hij ook brood kunnen geven ? Zoude
Hij zijnen volke vleesch toebereiden?

a Ex. 17 : 6. Num. 20 : 11.

21. «Daarom hoorde de HEEEE, en
werd verbolgen ; en een vuur werd
ontstoken tegen .Jakob, en toorn ging
ook op tegen Israël ; a Num. ii : i, enz.

22. Omdat zij in God niet geloofden;
en op zijn heil niet vertrouwden.

23. Daar Hij de wolken van boven
gebood, en de deuren des hemels opende;

24. «En regende op hen het Man om
te eten, en gaf hun hemelsch koren.

a Ex. 16: 14.

25. «Een iegelijk at het brood der
Machtigen; Hij zond hun teerkost tot

verzadiging. a Joh. 6 : si. l Cor. 10 : 3

26. «Hij dreef den oostenwind voort

in den hemel, en voerde den zuiden-

wind aan door zijne sterkte;
a Num. 11 : 31.

27. En regende op hen vleesch als

stof, en gevleugeld gevogelte als zand
der zeeën

;

28. En deed het vallen in het mid-
den zijns legers, rondom zijne wo-
ningen.

29. Toen aten zij, en werden zeer

zat; zoodat Hij hun hunnen lust toe-

bracht.

30. Zij waren nog niet vervreemd
van hunnen lust, hunne spijze was
nog in hunnen mond,

31. «Als Gods toorn tegen hen op-

ging, dat Hij van hunne vetsten doodde,

en de uitgelezenen van Israël nedervelde.
a Num. 11 : 33. 1 Cor. 10 : 5.

32. Boven dit alles zondigden zij nog,

en geloofden niet, door zyne won-
deren.

33. Dies deed Hij hunne dagen ver-

gaan in ijdelheid, en hunne jaren in

verschrikking.
34. Als Hij ze doodde, zoo vraagden

zij naar Hem, en keerden weder en
zochten God vroeg;

35. En gedachten, dat God hun rots-

steen was, en God, de Allerhoogste,

hun verlosser.

36. En zij vleiden Hem met hun-
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nen mond, en logen Hem met hunne
tong.

37. Want hun hart was niet recht
met Hem, en zij waren niet getrouw
in zijn verbond.

38. Doch Hij, barmhartig zijnde, ver-

zoende de ongerechtigheid, en verdierf

ze niet; maar wendde dikwijls zijnen

toorn af, en wekte ztjne gansche grim-
migheid niet op.

39. En Hij gedacht, dat zij vleesch
waren, een wind, die henengaat en niet

wederkeert.
40. Hoe dikwijls verbitterden zij Hem

in de woestijn, deden Hem smarte aan
in de wildernis !

4:1. Want zij kwamen al weder, en
verzochten God, en stelden den Heilige

Israels een perk.

42. Zij dachten niet aan zijne hand
;

aan den dag, toen Hij ze van den we-
derpartijder verloste

;

43. Hoe Hij zijne teekenen stelde

in Egypte, en zijne wonderheden in

den velde Zóans
;

44. «En hunne vloeden in bloed ver-

anderde, en hunne stroomen, opdat zij

niet zouden drinken. « Ex. 7 : 20.

45. «Hij zond eene vermenging van
ongedierte onder hen, dat hen ver-

teerde, en ^vorschen, die hen verdier-

ven, a 'Ex. S: 24. & Ex 8 : 6.

46. «En Hij gaf hun gewas den kruid-
worm, en hunnen arbeid den sprink-
haan, a Ex. 10 : 13.

47. «Hij doodde hunnen wijnstok
door den hagel, en hunne wilde vijge-

boomen door vurigen hagelsteen.
a Ex. 9 : 23.

48. Ook gaf Hij hun vee den hagel
over, en hunne beesten aan de vurige
kolen.

49. Hij zond onder hen de hittigheid
zijns toorns, verbolgenheid, en ver-

stoordheid, en benauwdheid, [mei] uit-

zending der boden van veel kwaads
50. Hij woog een pad voor zijnen

toorn ; Hij onttrok hunne ziel niet aan
den dood ; en «hun gedierte gaf Hij
aan de pestilentie over. a Ex. 9: e,

51. «En Hij sloeg al het eerstgebo-
rene in Egypte, het beginsel der krach-
ten in de tenten van Cham, a Ex. 12: 29.

52. En Hij voerde zijn volk als scha-

pen, en leidde ze als eene kudde, in

de woestijn.

53. Ja Hij leidde ze zeker, zoodat zij

niet vreesden ; «want de zee had hunne
vijanden overdekt. « Ex. 14 : 27, 28, ; 15 : 10.

54. En Hij bracht ze tot de landpale
zijner heiligheid, tot dezen berg, [dien]

zijne rechterhand verkregen heeft.

55. En Hij verdreef voor hun aan-
gezicht de heidenen, en deed ze val-
len «in het snoer [hunner[ erfenis, en
deed de stammen Israels in hunne ten-
ten wonen. a Joz. 13 : 7. Ps. 136:21,22.

56. Maar zij verzochten en verbitter-
den God, den Allerhoogste, en on-
derhielden zijne 'getuigenissen niet.

57. En zij weken terug, en handel-
den- trouwelooslijk, gelijk hunne vaders;
zij zijn omgekeerd, als een bedriegelijke
boog.

58. En zij verwekten Hem tot toorn
door hunn^ hoogten, «en verwekten
Hem tot ijver door hunne gesnedene
beelden. a Deut. 32 : 16, 21.

59. God hoorde het en werd verbol-
gen, en versmaadde Israël zeer.

60. Dies verliet Hij den Tabernakel
te Silo, de Tente, [die] Hij tot eene
woning gesteld had onder de menschen.

61. «En Hij gaf zijne sterkte in de
gevangenis, en zijne heerlijkheid in de
hand des wederpartijders.

a 1 Sam. 4 : 10, 11.

62. En Hij leverde zijn volk over ten
zwaarde, en werd verbolgen tegen zijne

erfenis.

63. Het vuur verteerde hunne jonge-
lingen, en hunne jongedochters werden
niet geprezen.

64. «Hunne priesters vielen door het
zwaard, en hunne weduwen weenden
niet. a 1 Sam. 4 : 11, 18, 19.

65. Toen ontwaakte de Heere, als

een slapende; als een held, die juicht
van den wijn

;

66. «En Hij sloeg zijne wederparty-
ders aan het achterste ; Hij deed hun
eeuwige smaadheid aan.

a 1 Sam. 5 : 6 ; 6 : 4.

67. Doch Hij verwierp de tent van
Jozef, en den stam van Ephraïm ver-

koos Hij niet.

68. Maar Hij verkoos den stam van
Juda, den berg Sion, dien Hij liefhad.

69. En Hij bouwde zijn Heiligdom
als hoogten ; als de aarde, die Hij ge-

grond heeft in eeuwigheid.
70. «En Hij verkoos zijnen knecht
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David, en nam hem van de schaaps-
kooien

;
a 1 Sam. 16: 11. 2 Sam. 7: 8.

71. Van achter de zoogende [schayen]

deed Hij hem komen, «om te weiden
Jakob, zijn volk, en Israël, zijne erfenis.

a 2 Sam. 5: 2.1 Kron. 11: 2.

72. Ook heeft hij ze geweid naarde
oprechtigheid zijns harten, en heeft ze

geleid met een zeer verstandig beleid

zijner handen.

DE LXXIX PSALM.

jl^en psalm van A'saph.

O God, heidenen zijn gekomen in

uwe erfenis; zij hebben den Tempel
uwer heiligheid verontreinigd ; zij heb-

ben Jeruzalem tot steenhoopen ge-

steld.

2. Zij hebben de doode lichamen uwer
knechten aan het gevogelte des he-

mels tot spijze gegeven ; het vleesch
uwer gunstgenooten aan het gedierte

des lands.

3. Zij hebben hun bloed rondom Je-

ruzalem als water vergoten; en er was
niemand, die ze begroef.

4. «Wij zijn onzen naburen eene
smaadheid geworden ; een spot en
schimp dien, die rondom ons zijn.

a Ps. 44: 14;' 80: 7.

5. «Hoe lange, HEERE ? Zult Gij eeu-

wiglijk toornen? Zal uw ijver als vuur
branden? a Ps. 89: 47.

6. «Stort uwe grimmigheid uit over
de heidenen, die U niet kennen, en over
de koninkrijken, die uwen naam niet

aanroepen. 'a Jer. lo : 25.

7. Want men heeft Jakob opgegeten,
en zij hebben zijne liefelijke woning
verwoest.

8. «Gedenk ons de vorige misdaden
niet ; haast U, laat uwe barmhartig-
heden ons voorkomen; want wij zijn

zeer dun geworden. a Jes. 64: 9.

9. Help ons, o God onzes heils, ter

oorzake van de eere uws naams ; en
red ons, en doe verzoening over onze
zonden, om uws naams wille.

10. Waarom zouden de heidenen zeg-

gen : Waar is hun God ? Laat de wraak
des vergotenen bloeds uwer knechten
onder de heidenen voor onze oogen be-

kend worden.
11. Laat het gekerm der gevange-

nen voor uw aanschijn komen. Behoud

overig de kinderen des doods, naarde
grootheid uws arms.

12. En geef onzen naburen zeven-
voudig weder in hunnen schoot hun-
nen smaad, waarmede zij U, o Heere^.

gesmaad hebben.
13. Zoo zullen wij, uw volk en de

schapen uwer weide, U loven in eeu-
wigheid, van geslachte tot geslachte;,
wij zullen uwen roem vertellen.

DE LXXX PSALM.

Voor den opperzangmeester, op Schó-
schannim ; eene getuigenis, een psalm
van A'saph.

2. O Herder Israels, neem ter oore;
die Jozef als schapen leidt ; die tus-

schen Chénibim zit, verschijn blin-

kende.
3. Wek uwe macht op voor het aan-

gezicht van Ephraïm, en Benjamin, en
Manasse, en kom tot onze verlossing.

4. O God, breng ons weder, en «laat

uw aanschijn lichten, zoo zullen wij

verlost worden.
a Ps. 4 : 7 ; 31 : 17 ; 67 : 2. Dan. 9 : 17.

5. O HEERE, God der heirscharen,

hoe lange zult Gij rooken tegen het
gebed uws volks ?

6. Gij spijst ze met tranenbrood, en
drenkt ze met tranen uit een drieling.

7. Gij hebt ons onzen naburen tot

eenen twist gesteld, en «onze vijanden
spotten onder zich. o Ps. 44: 14; 79: 4.

8. O God der heirscharen, breng ons
weder, en laat uw aangezichte lichten,

zoo zullen wij verlost worden.
9. Gij hebt eenen wijnstok uit Egypte

overgebracht, hebt de heidenen vei'-

dreven, en hebt hem geplant.

10. Gij hebt [de plaats] voor hem
bereid, en zijne wortelen doen inwor-

telen, zoodat hij het land vervuld heeft.

11. De bergen zijn met zijne scha-

duw bedekt geweest, en zijne ranken
waren [als] cederboomen Gods.

12. Hij schoot zijne ranken uit tot

aan de zee, en zijne scheuten tot aan
de rivier.

13. Waarom hebt Gij zijne muren
doorgebroken, zoodat allen, die den weg
voorbijgaan, hem plukken?

14. Het zwijn uit het woud heeft

hem uitgewroet, en het wild des voids

heeft hem afgeweid.
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15. God der heirscharen, keer toch

weder; aanschouw uit den hemel, en

zie, en bezoek dezen wijnstok.

16. En den stam, dien uwe rechter-

hand geplant heeft, en dat om den

Zoon, [dien] Gij U gesterkt hebt.

17. Hij is met vuur verbrand, hij is

afgehouwen. Zij komen om van het

schelden uws aangezichts.

18. Uwe hand zij over den man uwer
rechterhand, over des menschen zoon,

[dien] Gij U gesterkt hebt.

19. Zoo zullen wij van U niet terug-

keeren; behoud ons in het leven, zoo

zullen wij liwen naam aanroepen.

20. O HEERE, God der heirscharen,

breng ons weder; laat uw aanschijn

lichten, zoo zullen wij verlost worden.

DE LXXXI PSALM.

V oor den opperzangmeester, op de Gi't-

tith, [een psalm] van A'saph.

2. Zingt vroolijk Gode, onze sterkte
;

juicht den God Jakobs.
3. Heft eenen psalm op, en geeft de

trommel; de liefelijke harp met de luit.

4. Blaast de bazuin in de nieuwe
maan, ten bestemden tijde, op onzen
feestdag.

5. Want dat is eene inzetting in Is-

raël, een recht van den God Jakobs.

6. Hij heeft het gezet tot eene getui-

genis in Jozef, als Hij uitgetogen was
tegen Egypteland; [alwaar] ik gehoord
heb eene sprake, die ik niet verstond.

7. Ik heb zijnen schouder van den
last onttrokken; zijne handen zijn van
de potten ontslagen.

8. In de benauwdheid riept gij, en
Ik hielp u uit; Ik antwoordde u uit de

schuilplaats des donders; Ik beproefde

u aan de wateren van Mériba. Sela.

9. Mijn volk, [zeide Ik], hoor toe, en
Ik zal onder u betuigen; Israël, of gij

naar Mij hoordet!
10. Er zal onder u geen uitlandsch

god wezen, en gij zult u voor geenen
vreemden god nederbuigen.

11. Ik ben de HEERE uw God, die

11 heb opgevoerd uit het land van
Egypte; doe uwen mond wijdopen, en
Ik zal hem vervullen.

12. Maar mijn volk heeft mijne stem-
me niet gehoord ; en Israël heeft mij-

ner niet gewild.

13. Dies heb Ik het overgegeven in

het goeddunken huns harten, dat zij

wandelden in hunne raadslagen.
14. Och, dat miJQ volk naar Mij ge-

hoord had; dat Israël in mijne wegen
gewandeld had!

15. In kort zoude Ik hunne vijanden
ten onder gebracht hebben, en mijne
hand gewend hebben tegen hunne we-
derpartijders.

16. Die den HEERE haten, zouden
zich Hem geveinsdelij k onderworpen
hebben, maar hunlieder tijd zoude eeu-
wig geweest zijn.

17. En Hij zoude het gespijsd heb-
ben met het vette der tarwe; ja Ik
zoude u verzadigd hebben met honig
uit de rotssteenen.

DE LXXXII PSALM.

Uien psalm van A'saph.
God staat in de vergadering Godes;

Hij oordeelt in het midden der Go-
den.

2. Hoe lang zult gijlieden onrecht
oordeelen, en het aangezicht der god-
deloozen aannemen? Sela.

3. Doet recht den arme en den wees
;

rechtvaardigt den verdrukte en den"
arme.

4. «Verlost den arme en den behoef-
tige, rukt [hem] uit der goddeloozen
hand. « Spr. 24: 11.

5. Zij weten niet, en verstaan niet,

zij wandelen steeds in duisternisse;

[dies] wankelen alle fondamenten der
aarde.

6. Ik heb wel gezegd: Gij zij t Go-
den ; en gij zijt allen kinderen des Al-

lerhoogsten
;

7. Nochtans zult gij sterven als een
mensch; en als een van de vorsten zult

gij vallen.

8. Sta op, o God, oordeel het aard-

rijk; «want Gij bezit alle natiën.
a Ps. 2 : 8. Hebr. 1 : 2.

DE LXXXIII PSALM.

Een lied, een psalm van A'saph.

2. O God, zwijg niet; houd U niet

als doof, en wees niet stille, o God.
3. Want zie, uwe vijanden maken

getier, en uwe haters steken het hoofd
op.
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4. Zij maken listiglijk eenen heime-
lijken aanslag tegen uw volk, en be-

raadslagen tegen uwe verborgenen.
5. Zij hebben gezegd: Komt, en laat

ons ze uitroeien, dat zij geen volk meer
zijn; dat aan den naam Israels niet

meer gedacht worde.
6. Want zij hebben in het hart te

zamen geraadslaagd ; tegen U hebben
zij een verbond gemaakt:

7. De tenten E'doms en der I'sma-
ëlieten, Móab en deHagarenen;

8. Gébal, en A'mmon, en A'malek,
Palestina met de inwoners van Ty-
rus.

9. Ook heeft zich A'ssur bij hen ge-

voegd; zij zijn den kinderen Lothstot
eenen arm geweest. Sela.

10. Doe hun als Midian, als Sïsera,

als Jabin aan de beek Kison;
11. [Die] verdelgd zijn teE'ndor; zij

zijn geworden tot drek der aarde.

12. Maak hen [en] hunne prinsen als

O'reb en als Zéeb, en alle hunne vor-

sten als Zébah en als Zalmüna;
13. Die zeiden: Laat ons de schoone

woningen Gods voor ons in erfelijke

bezitting nemen.
14. Mijn God, maak ze als een wer-

vel, als stoppelen voor den wind.
15. Gelijk het vuur een woud ver-

brandt, en gelijk de vlam de bergen
aansteekt;

16. Vervolg ze alzoo met uw onwe-
der, en verschrik ze met uwen draai-

wind.
17. Maak hun aangezicht vol schande,

opdat zij, o HEERE, uwen naam zoe-

ken.
18. Laat ze beschaamd en verschrikt

wezen tot in der eeuwigheid, en laat

ze schaamrood worden, en omkomen;
19. Opdat zij weten, dat Gij alleen

met uwen naam zijt de HEERE, de
Allerhoogste over de gansche aarde.

DE LXXXIV PSALM.

V oor den opperzangmeester, op de

Gittith; een psalm, voor de kinderen
van Kórah.

2. Hoe hefelijk zijn uwe woningen,
o HEERE der heirscharen!

3. «Mijne ziele is begeerig, en be-

zwijkt ook van verlangen, naar de
voorhoven des HEEREN; mijn hart en

mijn vleesch roepen uit tot den leven-
den God. a Ps. 42 : 2 ; 63 : 2.

4. Zelfs vindt de musch een huis,

en de zwaluw een nest voor zich, waar
zij hare jongskens legt, bij uwe altaren,

HEERE der heirscharen, mijn Koning,
en mijn God.

5. Welgelukzalig zijn zij, die in uw
Huis wonen; zij prijzen Ü gestadiglijk.

Sela.

6. Welgelukzalig is de mensch, wiens
sterkte in U is ; in welker hart de ge-

baande wegen zijn.

7. Als zij door het dal der moerbe-
zieboomen doorgaan, stellen zij Hem
tot eene fontein; ook zal de regen hen
gansch rijkelijk overdekken.

8. Zij gaan van kracht tot kracht,
een iegelijk [van hen] zal verschijnen
voor God in Sion.

9. HEERE, God der heirscharen, hoor
mijn gebed; neem .het ter oore, o God
Jakobs. Sela.

10. O God, ons schild, zie; en aan-
schouw het aangezichte uws gezalfden.

11. Want een dag in uwe voorhoven
is beter dan duizend [elders]; ik koos
liever aan den dorpel in het Huis mijns
Gods te wezen, dan lang te wonen in

de tenten der goddeloosheid.
12. Want God de HEERE is eene

zon en schild. De HEERE zal genade
en eere geven. Hij zal het goede niet

onthouden dengenen, die in oprechtig-
heid wandelen.

13. HEERE der heirscharen, «welge-
lukzalig is de mensch, die op U ver-

trouwt, a Ps. 2: 12; 34: 9.

DE LXXXV PSALM.

E]jen psalm, voor den opperzangmees-
ter, onder de kinderen van Kórah.

2. Gij zijt uwen lande gunstig ge-

weest, HEERE; de gevangenis van
Jakob hebt Gij gewend.

3. De misdaad uws volks hebt Gij I

weggenomen; Gij hebt alle hunne zon-

den bedekt. Sela.

4. Gij hebt weggenomen al uwe ver-

bolgenheid; Gij hebt U gewend van de
hittigheid uws toorns.

5. Breng ons weder, o God onzes-

heils, en doe te niete uwe toornigheid

over ons.

6. Zult Gij eeuwiglijk legen ons toor-
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nen? Zult Gij uwen toorn uitstrekken
van geslachte tot geslachte?

7. Zult Gij ons niet «weder levend
maken, opdat uw volk zich in U ver-

blijde? a Ps. 71 : 20.

8. Toon ons uwe goedertierenheid,
o HEERE, en geef ons uw heil.

9. Ik zal hooren wat God de HEERE
spreken zal; want Hij zal tot zijn volk
en tot zijne gunstgenooten van vrede
spreken; maar dat zij niet weder tot

dwaasheid keeren.
10. Zekerlijk, zijn heil is nabij de-

genen, die Hem vreezen, opdat in onzen
lande eere wone.

11. De goedertierenheid en waarheid
zullen malkanderen ontmoeten, de «ge-

rechtigheid en vrede zullen [malkande-
ren'] kussen. a Hebr. 7 : 2.

12. De waarheid zal uit de aarde
spruiten, en gerechtigheid zai van den
hemel nederzien.

13. Ook zal de HEERE het goede
geven; en ons «land zal zijne vrucht
geven. a Ps. 67 : 7.

14. De gerechtigheid zal voor zijn

aangezichte henengaan, en Hij zal ze

zetten op den weg zijner voetstappen.

DE LXXXVI PSALM.

Een gebed van David.
HEERE, neig uw oor, verhoor mij

;

want ik ben ellendig en nooddruftig.
2. Bewaar mijne ziele, want ik ben

[uw] gunstgenoot; o Gij, mijn God,
verlos uwen knecht, die op U betrouwt.

3. Wees mij genadig, HEERE, want
ik roep tot U den ganschen dag.

4. Verheug de ziele uws knechts;
want tot U, Heere, verhef ik mijne
ziele.

5. Want Gij, HEERE, zijt goed, en
gaarne vergevende, en van groote goe-
dertierenheid allen, die U aanroepen.

6. HEERE, neem mijn gebed ter
oore, en merk op de stemme mijner
smeekingen.

7. «In den dag mijner benauwdheid
roep ik U aan, want Gij verhoort mij.

a Ps. 50 : 15.

8. Onder de goden is niemand U ge-

lijk, Heere, en «er zijn geen e gelijk

uwe werken. a Deut. 3 : 24. Ps. 136 : 4.

9. Alle de heidenen, Heere, die Gij

gemaakt hebt, zullen komen, en zullen

zich voor uw aanschijn nederbuigen,
en uwen naam eeren.

10. Want Gij zijt groot, en doet won-
derwerken; Gij alleen zijt God.

11. «Leer mij, HEERE, uwen weg,
ik zal in uwe waarheid wandelen ; ver-
eenig mijn hart tot de vreeze uws naams.

a Ps. 25: 4; 27: 11; 119: 33.

12. Heere, mijn God, ik zal U met
mijn gansche hart loven, en ik zal uwen
naam eeren in eeuwigheid.

13. Want uwe goedertierenheid is

groot over mij; en Gij hebt mijne ziel

uit het onderste des grafs uitgerukt.
14. O God, «de hoovaardigen staan

tegen mij op, en de vergaderingen
der tirannen zoeken mijne ziel ; en zij

stellen U niet voor hunne oogen.
a Ps. 54 : 5.

15. Maar Gij, Heere, «zijt een barm-
hartig en genadig God, lankmoedig, en
groot van goedertierenheid en waarheid.

a Ex. 34: 6. Num. 14: 18.
Neh. 9: 17. Ps. 103:8; 145:8. Joel 2: 13.

16. Wend U tot mij, en wees mij
genadig; geef uwen knecht uwe sterkte,

en verlos den zoon uwer dienstmaagd.
17. Doe aan mij een teeken ten goe-

de, opdat het mijne haters zien, en
beschaamd worden, als Gij, HEERE,
mij geholpen, en mij getroost zult heb-
ben.

DE LXXXVII PSALM.

Een psalm, een lied voor de kinderen
van Kórah.

Zijn grondslag is op de bergen der
heiligheid.

2. Db HEERE bemint de poorten
Sions boven alle woningen Jakobs.

8. Zeer heerlijke dingen worden van
u gesproken, o stad Gods. Sela.

4. Ik zal Rahab en Babel vermelden
onder degenen, die Mij kennen; zie, de
Philistijn en de Tyriër, met den Moor,
deze is aldaar geboren.

5. En van Sion zal gezegd worden :

Die en die is daarin geboren; en de
Allerhoogste zelf zal ze bevestigen.

6. De HEERE zal ze rekenen in het
opschrijven der volken, [zeggende]: De-
ze is aldaar geboren. Sela.

7. En de zangers, gelijk de speellie-

den, [mitsgaders] alle mijne fonteinen,
zullen binnen u zijn.
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DE LXXXVIII PSALM.

Jjen lied, een psalm voor de kinderen

van Kórah, v«j»3r den opperzangmees-
ter, op Machalath Leannoth; eene on-

derwiizing van Héman, den E'zrahiet.

2. Ó HEERE, God mijns heils, bij

dag, bij nacht roep ik voor U.

3. Laat mijn gebed voor uw aan-

schijn komen; neig uw oor tot mijn
geschrei.

4. Want mijne ziele is der tegenhe-

den zat, en mijn leven raakt tot aan
het graf.

5. Ik ben gerekend met degenen, die

in den kuil nederdalen; ik ben gewor-

den als een man, die krachteloos is;

6. Afgezonderd onder de dooden, ge-

lijk de verslagenen, die in het graf

liggen; die Gij niet meer gedenkt, en
zij zijn afgesneden van uwe hand.

7. Gij hebt mij in den ondersten kuil

gelegd, in duisternissen, in diepten.

8. Uwe grimmigheid ligt op mij ; Gij

hebt [mij] nedergedrukt met alle uwe
baren. Sela.

9. Mijne bekenden hebt Gij verre

van mij gedaan; Gij hebt mij hun tot

eenen groeten gruwel gesteld; ik ben
besloten, en kan niet uitkomen.

10. Mijn oog treurt vanwege verdruk-

king; HEERE, ik roep tot U den gan-

schen dag; ik strek mijne handen uit

tot U.
IL Zult Gij wonder doen aan de

dooden? Of zullen de overledenen op-

staan, zullen zij U loven? Sela.

12. Zal uwe goedertierenheid in het

graf verteld worden, uwe getrouwig-

heid in het verderf?
13. Zullen uwe wonderen bekend

worden in de duisternis, en uwe ge-

rechtigheid in het land der vergetel-

heid?
14. Maar ik, HEERE, roep tot U, en

mijn gebed komt u voor in den mor-
genstond.

15. HEERE, waarom verstoot Gij

mijne ziele, [en] verbergt uw aanschijn

voor mij ?

16. Van der jeugd aan ben ik bedrukt
en doodbrakende; ik draag uwe ver-

vaarnissen, ik ben twijfelmoedig.
17. Uwe hittige toornigheden gaan

over mij; uwe verschrikkingen doen
mij vergaan.

18. Den ganschen dag omringen zij

mij, als water; te zamen omgeven zij

mij".

19. Gij hebt vriend en metgezel verre
van mij gedaan; mijne bekenden zijn

[in] duisternisse.

DE LXXXIX PSALM.

rjene onderwijzing van Éthan, den
Ézrahiet.

2. Ik zal de goedertierenheden des
HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal

uwe waarheid met mijnen mond be-

kend maken, van geslachte tot ge-

slachte.

3. Want ik heb gezegd: Uwe goe-

dertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd
worden; in de hemelen zelve hebt Gij

uwe waarheid bevestigd, [zeggende]:

4. Ik heb een verbond gemaakt met
mijnen uitverkorene; Ik heb mijnen
knecht David gezworen:

5. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid
bevestigen, en uwen troon opbouwen
van geslachte tot geslachte. Sela.

6. «Dies loven de hemelen uwe
wonderen, o HEERE; ook is uwe ge-

trouwigheid in de gemeente der heiligen.
a Ps. 19: 2.

7. Want wie mag in den hemel tegen
den HEERE geschat worden? [TF?"e] is

den HEERE gelijk, onder de kinderen
der sterken?

8. God is grootelij ks geducht, inden
raad der heiligen, en vreeseljjk boven
allen, die rondom Hem zijn.

9. O HEERE, God der heirscharen,

wie is als Gij ? grootmachtig, o HEE-
RE, en uwe getrouwigheid is rond-

om U.
10. Gij heerscht over de opgeblazen-

heid der zee; wanneer hare baren zich

verheffen, zoo stilt Gij ze.

11. Gij hebt Rahab verbrijzeld als

eenen verslagene; Gij hebt uwe vijan-

den verstrooid met den arm uwer
sterkte.

12. «De hemel is uwe, ook is de

aarde uwe; de wereld en hare volheid,

die hebt Gij gegrond. a Ps. 24: i, 2.

13. Het noorden en het zuiden, die

hebt Gij geschapen; Thabor en Hér-

mon juichen in uwen naam.

[
14. Gij hebt eenen arm met macht;
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uwe hand is sterk, uwe rechterhand
is hoog.

15. «Gerechtigheid en gericht zijnde
vastigheid uws troons; ^goedertieren-

heid en waarheid gaan voor uw aan-
schijn henen. « Ps. 97 : 2. h Ps. 85: 14.

lö. Welgelukzahg is het volk, het-

welk het geklank kent. O HEERE, zij

zullen in het licht uws aanschijns wan-
delen.

17. Zij zullen zich den ganschen dag
verheugen in uwen naam, en door uwe
gerechtigheid verhoogd worden.

18. Want Gij zijt de heerlijkheid

hunner sterkte; en door uw welbeha-
gen zal onze hoorn verhoogd worden.

19. Want ons schild is van den
HEEPiE, en onze koning is van den Hei-

lige Israels.

20. Toen hebt Gij in een gezicht ge-

sproken van uwen heilige, en gezegd :

Ik heb hulpe besteld bij eenen held;

ik heb eenen verkorene uit het volk
verhoogd.

21. Ik heb David, mijnen knecht,
gevonden; met «mijne heilige olie heb
Ik hem gezalfd; a 1 Sam. 16: 1, 13.

22. Met welken mijne hand vast blij-

ven zal; ook zal hem mijn arm ver-

sterken.

23. «De vijand zal hem niet dringen,
en de zoon der ongerechtigheid zal hem
niet onderdrukken. a 2 Sam. 7: 10.

24. Maar Ik zal zijne wederpartij ders
verpletteren voor zijn aangezicht, en
die hem haten, zal Ik plagen.

25. En mijne getrouwigheid en mijne
goedertierenheid zullen met hem zijn;

en zijn hoorn zal in mijnen naam ver-

hoogd worden.
26. En Ik zal zijne hand in de zee

zetten, en zijne rechterhand in de ri-

vieren.

27. «Hij zal Mij noemen: Gij zijt

mijn Vader, mijn God, en de rotssteen
mijns heilS. a 2 Sam. 1

-. 14. Hebr. 1 : 4, 5.

28. Ook zal Ik hem ten eerstgebo-

renen zoon stellen, ten hoogste over
de koningen der aarde.

29. Ik zal hem mijne goedertieren-

heid in eeuwigheid houden, en mijn
verbond zal hem vast blijven.

30. En Ik zal zijn zaad in eeuwig-
heid zetten, en zijnen troon als de da-

gen der hemelen.
31. «Inclifin zijne kinderen mijne wet

verlaten, en in mijne rechten niet wan-
delen; a 2 Sam. 7: 14.

32. Indien zij mijne inzettingen ont-
heiligen, en mijne geboden niet hou-
den;

33. Zoo zal Ik hunne overtreding met
de roede bezoeken, en hunne ongerech-
tigheid met plagen.

34. Maar mijne goedertierenheid zal

Ik van hem niet wegnemen, en in mij-
ne getrouwigheid niet feilen.

35. Ik zal mijn verbond niet onthei-
ligen, en hetgene dat uit mijne lippen
gegaan is, zal Ik niet veranderen.

36. «Ik heb eens gezworen bij mijne
heiligheid: Zoo Ik aan David liege!

a Hebr. 6 • 13, 17, 18.

37. Zijn zaad zal in der eeuwigheid
zijn, en zijn troon zal voor Mij zijn

gelijk de zon.

38. Hij zal eeuwiglijk bevestigd wor-
den, gelijk de maan; en de getuige
in don hemel is getrouw. Sela.

39. Maar Gij hebt [hem] verstoeten
en verworpen; Gij zijt verbolgen ge-

worden tegen uwen gezalfde.

40. Gij hebt het verbond uws knechts
te niete gedaan; Gij hebt zijne kroon
ontheiligd tegen de aarde.

41. Gij hebt alle zijne muren door-

gebroken; Gij hebt zijne vestingen
nedergeworpen.

42. «Allen, die den weg voorbijgin-

gen, hebben hem beroofd; zijnen na-

buren is hij tot eenen smaad geweest.
a Ps. 80 : 13.

43. Gij hebt de rechterhand zijner

wederpartijders verhoogd ; Gij hebt alle

zijne vijanden verblijd.

44. Gij hebt ook de scherpte zijns

zwaards omgekeerd, en hebt hem niet

staande gehouden in den strijd.

45. Gij hebt" zijne schoonheid doen
ophouden; en Gij hebt zijnen troon ter

aarde nederstooten.
46. Gij hebt de dagen zijner jeugd

verkort; Gij hebt hem met schaamte
overdekt. Sela.

47. Hoe lange, o HEERE? Zult Gij

U steeds verbergen ? Zal uwe grimmig-
heid branden als een vuur?

48. Gedenk van hoedanige eeuw ik

ben ; waarom zoudt Gij aller menschen
kinderen te vergeefs geschapen hebben ?

49. Wat man leeft er, die den dood
niet zien zal. die «zijne ziel zal be-
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vryden van het geweld des grafs ? Sela.
a Ps. 49 : 10, 16.

50. Heere, waar zijn uwe vorige goe-

dertierenheden, "[die] Gij David ge-

zworen hebt bij uwe trouwe?
« 2 Sam. 7 : 15.

51. Gedenk, Heere, aan den smaad
uwer knechten, dien ik in mijnen
boezem draag [van] alle groote vol-

ken;
52. Waarmede, o HEERE, uwe vijan-

den smaden, waai mede zij de voetstap-

pen uws gezalfden smaden.
53. Geloofd zij de HEERE in der

eeuwigheid. Amen, ja amen.

DE XC PSALM.

Een gebed van Mozes, den man Gods.
Heere, Gij zijt ons geweest eene toe-

vlucht van geslachte tot geslachte.

2. Eer de bergen geboren waren, en
Gü de aarde en de wereld voortgebracht
hadt, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid
zyt Gij God.

3. Gij doet den mensch wederkeeren
tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder,
gij menschenkinderen.

4. Want duizend jaren zijn in uwe
oogen als de dag van gisteren, als hij

voorbijgegaan is, en [als] eene nacht-

wake.
5. Gij overstroomt ze; z\}Z\iry [gelijk]

een slaap; in den morgenstond zijn zij

gelijk het gras, [dat] verandert:
6. In den morgenstond bloeit het,

en het verandert; des avonds wordt
het afgesneden, en het verdort.

7. Want wij vergaan door uwen
toorn; en door uwe grimmigheid wor-
den wij verschrikt,

8. Gij stelt onze ongerechtigheden
voor U; onze heimelijke [zonden] in

het licht uws aanschijns.
9. Want alle onze dagen gaan henen

door uwe verbolgenheid; wij brengen
onze jaren door als eene gedachte.

10. Aangaande de dagen onzer jaren,

daarin zijn zeventig jaar, of, zoo wij

zeer sterk zijn, tachtig jaar; en het
uitnemendste.van die is moeite en ver-

driet; want het wordt snellijk afgesne-
den, en wij vliegen daarhenen.

11. Wie kent de sterkte uwstoorns,
en uwe verbolgenheid, naar dat Gij te

vreezen zijt?

12. Leer [ons] alzoo onze dagen tel-

len, dat wij een wijs harte bekomen.
13. Keer weder, HEERE; tot hoe

lange? En het berouwe U over uwe
knechten.

14. Verzadig ons in den morgenstond
met uwe goedertierenheid, zoo zullen
wij juichen en verblijd zijn in alle onze
dagen.

15. Verblijd ons naar de dagen, [in

dewelke] Gij ons gedrukt hebt, [naar]
de jaren, [in deivelke] wij het kwaad
gezien hebben.

16. Laat uw werk aan uwe knech-
ten; gezien worden, eu uwe heerlijkheid
over hunne kinderen.

17. En de liefelijkheid desHEEREN
onzes Gods zij over ons; en bevestig
Gij het werk onzer handen over ons;
ja het werk onzer handen, bevestig
dat.

DE XCI PSALM.

Diie in de schuilplaats des Allerhoog-
sten is gezeten, die zal vernachten, in
de schaduw des Almachtigen.

2. Ik zal tot den HEERE zeggen:
Mijne toevlucht en mijn burcht; mijn
God, op welken ik vertrouwe.

3. «Want Hij zal u redden van den
strik des vogelvangers, van de zeer
verderfelijke pestilentie, a Ps. 124 : 7.

. 4. Hij «zal u dekken met zijne vler-

ken, en onder zijne vleugelen zult gij

betrouwen; zijne waarheid is eene
rondas en beukelaar. a Ps. 57-. 2.

5. «Gij zult niet vreezen voor den
schrik des nachts; voor den pijl, die

des daags vliegt; a Job 5: 19, 20.

Spr. 3: 25. Hoogl. 3: 8.

6. Voor de pestilentie, die in de don-

kerheid wandelt; voor het verderf, dat

op den middag verwoest.
7. Aan uwe zijde zullen er duizend

vallen, en tien duizend aan uwe rech-

terhand ; tot u zal het niet genaken.
8. Alleenlijk zult gij het met uwe

oogen aanschouwen; en gij zult de
vergelding der goddeloozen zien.

9. Want Gij, HEERE, zijt mijne toe-

vlucht. Den Allerhoogste hebt gij ge-

steld tot uw vertrek.

10. U zal geen kwaad wedervaren,
en geene plage zal uwe tente naderen.

11. «Want Hij zal zijne engelen van
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u bevelen, dat zij ii bewaren in alle

uwe wegen. a Ps. 34: 8.

Mattb. 4: 6. Luc. 4: 10.

12. «Zy zullen u op de handen dra-

gen, opdat gij uwen voet aan geenen
steen stoot. « Luc. 4: 11.

13. Op den «feilen leeuw en de adder
zult gij treden; gij zult den jongen
leeuw en den draak vertreden.

a Job 5 : 22, 23.

14. Dewijl hij Mij zeer bemint, [spreekt

God], zoo zal Ik hem uithelpen. Ik zal

hem op eene hoogte stellen; want hij

kent mijnen naam.
15. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal

hem verboeren; in de benauwdheid zal

Ik bij hem zijn; Ik zal er hem uit-

trekken, en zal hem verheerlijken.

16. Ik zal hem met langheid der da-

gen verzadigen, en Ik zal hem mijn
heil doen zien.

DE XCII PSALM.

Jcjen psalm, een lied, op den Sabbath-
dag.

2. Het is goed, dat men den HEERE
love, en uwen naam psalmzinge, o Al-

lerhoogste
;

8. Dat men inden morgenstond uwe
goedertierenheid verkondige, en uwe
getrouwigheid in de nachten;

4. Op het tiensnarig instrument en
op de luit, met een voorbedacht lied

op de harp.

5. Want Gij hebt mij verblijd, HEE-
RE, met uwe daden; ik zal juichen
over de werken uwer handen.

6. O HEERE, hoe groot zijn uwe
werken! Zeer diep zijn uwe gedach-
ten.

7. Een onvernuftig man weet er niet

van, en een dwaas verstaat dit niet :

8. Dat de goddeloozen groeien als het
kruid, en alle de werkers der onge-
rechtigheid bloeien, opdat zij tot in der
eeuwigheid verdelgd worden.

9. Maar Gij zijt de Allerhoogste, in

eeuwigheid de HEERE.
10. Want zie, uwe vijanden, o HEE-

RE, want zie, uwe vijanden zullen

vergaan; alle de werkers der onge-
rechtigheid zullen verstrooid worden.

11. Maar Gij zult mijnen hoorn ver-

hoogen, gelijk eens eenhoorns; ik ben
met versche olie overgoten.

12. En mijn oog zal mijne verspie-
ders aanschouwen, mijne ooren zullen
het hoeren, aangaande de boosdoeners,
die tegen mij opstaan.

13. De «rechtvaardige zal groeien als
een palmboom, hij zal wassen ^alseen
cederboom op Libanon. « hos. 14 : 6.

b Richt. 9: 15.

14. Die in het Huis des HEEREN
geplant zijn, dien zal gegeven worden
te groeien in de voorhoven onzes
Gods.

15. In den grijzen ouderdom zullen
zij nog vruchten dragen; zij zullen vet
en groen zijn;

16. Om te verkondigen, dat de HEE-
RE recht iè. Hij is mijn rotssteen, en
in Hem is geen onrecht.

DE XCIII PSALM.

D.e HEERE regeert; Hij is met hoog-
heid bekleed ; de HEERE is bekleed met
sterkte, Hij heeft zich omgord. Ook is

de wereld bevestigd, zij zal niet wan-
kelen.

2. Van toen af is uw troon beves-
tigd ; Gij zijt van eeuwigheid af.

3. De rivieren verheöen, o HEERE,
de rivieren verheffen haar bruisen ; de
rivieren verheffen hare aanstooting;

4. [Doch] de HEERE in de hoogteis
geweldiger, dan het bruisen van groote
wateren, [dan] de geweldige baren der
zee.

5. Uwe getuigenissen zijn zeer ge-

trouw; de heiligheid is uwen Huize
sierlijk, HEERE, tot lange dagen.

DE XCIV PSALM.

O God der wraken, o HEERE, God
der wraken, «verschijn blinkende.

a Deut. 33: 2. Ps. 50: 2; 80: 2.

2. Gij. Rechter der aarde, verhef U;
breng vergelding weder over de hoo-
vaardigen.

3. Hoe lang zullen de goddeloozen,
o HEERE, hoe lang zullen de godde-
loozen van vreugde opspringen?

4. Uitgieten ? Hard spreken ? Alle

werkers der ongerechtigheid zich be-

roemen ?

5. O HEERE, zij verbrijzelen uw
volk, en zij verdrukken uw erfdeel,

6. De weduwe en den vreemdeling
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dooden zij, en zij vermoorden de wee-
zen;

7. En zeggen: «De HEERE ziet het
niet, en de God Jalvobs merlit liet niet.

a Ps. 10: 11, 13; 59: S.

8. "Aanmerlvt, gij onvernuftigen on-

der het volk; en gij dwazen, wanneer
zult gij verstandig worden?

a Ps. 92 : 7.

9. «Zoude Hij, die het oor plant,

niet hooren? Zoude Hij, die het oog
formeert, niet aanschouwen?

a Ex. 4: 11.

10. Zoude Hij, die de heidenen tuch-

tigt, niet straften; Hij, die den mensch
wetenschap leert?

11. «De HEERE weet de gedachten
des menschèn, dat zij ijdelheid zijn.

a 1 Cor. 3: 20.

12. Welgelukzalig is de man, o HEE-
RE, dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert

uit uwe wet,
13. Om hem rust te geven van de

kwade dagen; totdat de kuil voorden
goddelooze gegraven wordt.

14. Want «de HEERE zal zijn volk
niet begeven, en Hij zal zijne erve niet

verlaten, a l Sam. 12 : 22. Rom. 11 : 1, 2.

15. Want het oordeel zal wederkee-
ren tot de gerechtigheid; en alle op-

rechten van hart zullen dat navolgen.
16. Wie zal voor mij staan tegen de

boosdoeners? Wie zal zich voor mij
stellen tegen de werkers der ongerech-
tigheid?

17. Ten ware dat de HEERE mij
eene hulpe geweest ware, mijne ziel

had bijna in de stilte gewoond.
18. Als ik zeide: Mijn voet wankelt;

uwe goedertierenheid, o HEERE, onder-
steunde mij.

19. Als mijne gedachten binnen in

mij vermenigvuldigd werden, hebben
uwe vertroostingen mijne ziele ver-

kwikt.
20. Zoude zich de stoel der schade-

lijkheden met U vergezelschappen, die

moeite verdicht bij inzetting?
21. Zij rotten zich samen tegen de

ziel des rechtvaardigen, en zij verdoe-
men onschuldig bloed.

22. Doch de HEERE is mij geweest
tot een hoog vertrek, en mijn God tot

eene steenrots mijner toevlucht.
23. En hij zal hunne ongerechtigheid

op hen doen wederkeeren, en Hij zal

ze in hunne boosheid verdelgen; de
HEERE onze God zal ze verdelgen.

K<

DE XCV PSALM.

omt, laat ons den HEERE vroolijk

zingen, laat ons juichen den rotssteen
onzes heils.

2. Laat ons zijn aangezichte te gemoet
gaan met lof; laat ons Hem juichen
met psalmen.

3. Want de HEERE is een groot God;
ja een groot Koning boven alle goden.

4. «In wiens hand de diepste plaat-

sen der aarde zijn, en de hoogten der
bergen zijn zijne. a Job 26: 6.

5. Wiens ook de zee is, want Hij heeft
ze gemaakt; en zijne handen hebben
het droge geformeerd.

6. Komt, laat ons aanbidden en ne-

derbukken, laat ons knielen voor den
HEERE, die ons gemaakt heeft.

7. «Want Hij is onze God, en wij zijn

het volk zijner weide, en de schapen
zijner hand. ^Heden, zoo gij zijne stem-
me hoort, a Ps. 100: 3. h Hebr. 3: 7.

8. Verhardt uw hart niet, «gelijk te

Mériba, gelijk ten dage van Massa in

de woestijn; a Ex. 17: 7.

Num. 20: 1, 3, 13. Deut. 6: 16.

9. Waar Mij uwe vaders verzochten,
«Mij beproefden, ook mijn werk za-

gen, a Heb. 3: 9.

10. «Veertig jaar heb Ik verdriet ge-

had aan [dit] geslacht, en heb gezegd.
Zij zijn een volk, dwalende van harte,

en zij kennen mijne wegen niet.

a Hebr. 3: 17.

11. Daarom heb Ik in mijnen toorn

gezworen: Zoo zij in mijne ruste zullen

ingaan !

DE XGVI PSALM.

/ingt den HEERE een nieuw lied;

zingt den HEERE, gij gansche aarde.

2. Zingt den HEERE, looft zijnen

naam; boodschapt zijn heil van dag tot

dag.
3. Vertelt onder de heidenen zijne

eere, onder alle volken zijne wonderen.
4. Want de HEERE is groot en zeer

te prijzen; Hij is vreeselijk boven alle

goden.

5. Want alle de goden der volkeren
zijn afgoden; maar de HEERE heeft

de hemelen gemaakt.
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6. Majesteit en heerlijkheid zijn voor
zijn aangezichte, sterkte en sieraad in

zijn Heiligdom.
7. Geeft den HEERE, gij geslachten

der volken, geeft den HEERE eere en
sterkte.

8. Greeft den HEERE de eere zijns

naams; brengt offer, en komt in zijne

voorhoven.
9. l«Aanbidt den HEEREin de heerlijk-

heid desHeiligdoms; schrikt voor zijn

aangezichte, gij gansche aarde.
a Ps. 29 : 2.

10. Zegt onder de heidenen : De HEE-
RE regeert; ook zal de wereld beves-

tigd worden ; zij zal niet bewogen wor-

den. Hij zal de volken richten in alle

rechtmatigheid.
11. Dat de hemelen zich verblijden,

en de aarde zich verheiige; dat de zee

bruise met hare volheid;

12. Dat het veld huppele van vreugde
met al wat er in is; dat dan alle de

boomen des wouds juichen;

13. Voor het aangezichte des HEE-
REN; want Hij komt, want Hij komt,
om de aarde te richten; «Hij zal de

, wereld richten met gerechtigheid, en
de volken met zijne waarheid.

a Ps. 98 : 9.' Openb. 19 : 11.

DE XCVII PSALM.

JJe HEERE regeert, de aarde verheu-
ge zich; dat vele eilanden zich verblij-

den, a Ps. 93: 1; 96: 10.

2. Rondom Hem zijn wolken en don-
kerheid, gerechtigheid en gericht zijn

de vastigheid zijns troons.

3. Een vuur gaat voor zijn aange-
zichte henen, en het steekt zijne we-
derpartijen rondom aan brand.

4. «Zijne bliksemen verlichten de we-
reld : ^het aardrijk ziet ze en het beeft.

a Ópenb. 4: 5. & Ps. 77: 17.

5. De bergen smelten als was voor
het aanschijn des HEEREN, voor het
aanschijn des Heeren der gansche aarde.

6. «De hemelen verkondigen zijne ge-

rechtigheid, en alle volken zien zijne

eere. a Ps. 19: 2; 50: 6.

7. Beschaamd moeten wezen allen,

die de beelden dienen, die zich op af-

goden beroemen. Buigt u neder voor
Hem, alle Gij Goden.

8. Sion heeft gehoord, en het heeft

zich verblijd, en de dochteren van Ju-
da hebben zich verheugd vanwege uwe
oordeelen, o HEERE.

9. Want Gij, HEERE, zijt de Aller-
hoogste over de geheele aarde ; Gij zijt

zeer hoog verheven boven alle goden.
10. Gij liefhebbers des HEEREN,

haat het kwade. Hij bewaart de zie-

len zijner gunstgenooten; Hij redt ze
uit der goddeloozen hand.

a Amos 5: 15. Rom. 12: 9.

11. Het licht is voor den rechtvaar-
dige gezaaid, en vroolijkheid voor de
oprechten van harte.

12. Gij rechtvaardigen, verblijdt u in
den HEERE, en spreekt lof ter gedach-
tenisse zijner heiligheid.

E<

DE XCAail PSALM.

en psalm.
Zingt den HEERE een nieuw lied,

want Hij heeft wonderen- gedaan; zij-

ne rechterhand, en de arm zijner hei-

ligheid, heeft Hem heil gegeven.
2. De HEERE heeft zijn heil bekend

gemaakt, Hij heeft zijne gerechtigheid
geopenbaard voordeoogen der heidenen.

3. Hij is gedachtig geweest zijner

goedertierenheid, en zijner waarheid
aan het huis Israels ; en alle de einden
der aarde hebben gezien het heil onzes
Gods.

4. Juicht den HEERE, gij gansche
aarde, roept uit van vreugde, en zingt
vroolijk, en psalmzingt.

5. Psalmzingt den HEERE met de
harp. met de harp en met de stemme
des gezangs;

6. Met trompetten en bazumenge-
klank

;
juicht voor het aangezichte des

Konings, des HEEREN.
7. De- zee bruise met hare volheid,

de wereld met degenen, die daarin wo-
nen.

8. Dat de rivieren met de handen klap-

pen, dat te gelijk de gebergten vreugde
bedrijven,

9. Voor het aangezichte des HEE-
REN; want Hij komt, om de aarde te

richten; Hij zal de wereld richten in

gerechtigheid, en de volken in alle

rechtmatigheid.

DE XCIX PSALM.

De HEERE regeert, djit de volkeren
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beven; Hi.j zit [tusschen] de Cherubim,
de aarde bewege zich.

2. De HEERE is groot in Sion, en

Hij is hoog boven alle volkeren.

3. Dat zij uwen groeten en vreese-

lijken naam loven, die heilig is;

4. En de sterkte des Konings, die het

recht liefheeft. Gij hebt billijkheden be-

vestigd. Gij hebt recht en gerechtig-

heid gedaan in Jakob.
5. Verheft den HEERE onzen God,

en buigt u neder voor de voetbank zij-

ner voeten ; Hij is heilig.

6. Mozes en Aaron waren onder zijne

priesters, en Samuel onder de aanroe-

pers zijns naams; zij riepen tot den
HEERE, en Hij verhoorde ze.

7. Hij sprak tot hen in eene wolk-
kolom ; zij hebben zijne getuigenissen

onderhouden, en de inzettingen, [die]

Hij hun gegeven had.
*8. O HEERE onze God, Gij hebt ze

verhoord, Gij zijt hun geweest een
vergevend God, hoewel wrake doende
over hunne daden.

9. Verheft den HEERE onzen God,
en buigt u voor den berg zijner hei-

ligheid, want de HEERE onze God is

heilig.

DE C PSALM.

lijen lofpsalm.

Gij gansche aarde^ juicht den HEE-
RE.

2. Dient den HEERE met blijdschap
;

komt voor zijn aanschijn metvroolijk
gezang.

3. Weet, dat de HEERE is God. Hij

heeft ons gemaakt (en niet wij) zijn

volk en «de schapen zijner weide.
a Ps. 95 : 7. Ezecli. 34 : 30, 31.

4. Gaat in tot zijne poorten met lof,

in zijne voorhoven met lofgezang;

looft Hem, prijst zijnen naam.
5. Want de HEERE is goed; zijne

goedertierenheid is in der eeuwigheid
;

en zijne getrouwigheid van geslachte

tot geslachte.

E
DE Cl PSALM.

en psalm van David.
Ik zal van goedertierenheid en recht

zingen
; U zal ik psalmzingen, o HEE-

RE.

2. Ik zal verstandiglijk handelen in

den oprechten weg ; wanneer zult Gij

tot mij komen ? Ik zal in het mid-
den mijns huizes wandelen, in oprech-
tigheid mijns harten.

8. Ik zal geen Bélialsstuk voor mijne
oogen stellen ; ik haat het doen der
afvalligen ; het zal mij niet aankle-
ven.

4. Het verkeerde hart zal van mij
wijken; den booze zal ik niet kennen.

5. Die zijnen naaste in het heime-
lijke achterklapt, dien zal ik verdel-

gen ; die hoog van oogen is, en trotsch

van hart, dien zal ik niet vermogen.
6. Mijne oogen zullen zijn op de ge-

trouwen in den lande, dat zij bij mij

zitten ; die in den oprechten weg.wan-
delt, die zal mij dienen.

7. Wie bedrog pleegt, zal binnen
mijn huis niet blijven ; die leugenen
spreekt, zal voor mijne oogen niet be-

vestigd worden.
8. Allen morgen zal ik alle godde-

loozen des lands verdelgen, om uit de
stad des HEEREN alle werkers der
ongerechtigheid uit te roeien.

DE CII PSALM.

Jlien gebed des verdrukten, als hij

overstelpt is, en zijne klachte uitstort

voor het aangezichte des HEEREN.
2. O HEERE, hoor mijn gebed, en

laat mijn geroep tot U komen.
3. Verberg uw aangezichte niet voor

mij ; neig uw oor tot mij ten" dage
mijner benauwdheid ; ten dage als ik

roep, verhoor mij haastelijk.

4. Want mijne dagen zijn vergaan
aals rook, en mijne gebeenten zijn uit-

gebrand als een haard. aPs.37:20.

5. Mijn hart is geslagen en verdord

als gras, [soojdat ik vergeten heb mijn

brood te eten.

6. Mijn gebeente kleeft aan mijn

vleesch, vanwege de stemme mijns

zuchtens.
7. Ik ben eenen roerdomp der woes-

tijn gelijk geworden; ik ben geworden
ais een "steenuil der wildernissen.

8. Ik waak, en ben geworden als

eene eenzame musch op het dak.

9. Mijne vijanden smaden mij al den

dag; die [tegen] mij razen, zweren bij

mij.
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10. Want ik eet asch als brood, en
vermeng mijnen drank met tranen,

11. Vanwege uwe verstoordheid en
uwen grooten toorn; want Gij hebt
mij verheven, en mij [weder] nedergewor-
pen.

12. Mijne dagen zijn als eene af-

gaande schaduw, en ik verdor als

gras.

13. Maar Gij, HEEKE, blijft in eeu-

wigheid, en uwe gedachtenisse van
geslachte tot geslachte.

14. Gij zult opstaan, Gij zult U ont-

fermen over Sion ; want de tijd- om
haar genadig te zijn, want de bestem-
de tijd is gekomen.

15. Want uwe knechten hebben een
welgevallen aan hare steenen, en heb-

ben medelijden met haar gruis.

16. Dan zullen de heidenen den
naam des HEEREN vreezen, en alle

koningen der aarde uwe heerlijkheid;

17. Als de HEERE Sion zal opge-

bouwd hebben, in zijne heerlijkheid

zal verschenen zijn,

18. Zich gewend zal hebben tot het
gebed desgenen, die gansch ontbloot

is, en niet versmaad hebben hunlieder
gebed.

19. Dat zal beschreven worden voor
het navolgende geslacht ; en het volk,

dat geschapen zal worden, zal den
HEERE loven

;

20. Omdat Hij uit de hoogte zijns

heiligdoms zal hebben nederwaarts ge-

zien; dat de HEERE uit den hemel op
de aarde geschouwd zal hebben

;

21. Om het zuchten der gevange-
nen te hooren, om los te maken de
kinderen des doods

;

22. Opdat men den naam des HEE-
REN vertelle te Sion, en zijnen lof te

Jeruzalem
;

23. Wanneer de volken te zamen
zullen vergaderd worden, ook de ko-

ninkrijken, om den HEERE te dienen.

24. Hij heeft mijne kracht op den
weg ter neder gedrukt ; mijne dagen
heeft Hij verkort.

25. Ik zeide : Mijn God, neem mij

niet weg in het midden mijner dagen;
uwe jaren zijn van geslachte tot ge-

slachte.

26. Gij hebt voormaals de aarde
gegrond, en de hemelen zijn het werk
uwer handen.

27. Die zullen vergaan, maar Gij

zult staande blijven, en zij alle zul-

len als een kleed verouden. «Gij zult
ze veranderen als een gewaad, en zij

zullen veranderd zijn,. aHebr.i: 12.

28. Maar gij zijt dezelfde, en uwe
jaren zullen niet geëindigd worden.

29. De kinderen uwer knechten zul-

len wonen, en hun zaad zal voor uw
aangezichte bevestigd worden.

DE cm PSALM.

l__tjen psahn van] David.
Loof den HEERE, mijne ziele, en al

wat binnen in mij is, zijnen heiligen
naam.

2. Loof den HEERE, mijne ziele, en
vergeet geene van zijne weldaden.

3. Die al uwe ongerechtigheid ver-

geeft ; die alle uwe krankheden ge-

neest
;

4. Die uw leven verlost van het
verderf; die u kroont met goedertie-
renheid en barmhartigheden

;

5. Die uwen mond verzadigt met het
goede; uwe jeugd vernieuwt als eens
arends.

6. De HEERE doet gerechtigheid en
gerichten allen dengenen, die onder-
drukt worden.

7. Hij heeft Mozes zijne wegen be-

kend gemaakt, den kinderen Israels

zijne daden.

8. «Barmhartig en genadig is de HEE-
RE, lankmoedig en groot van goedertie-

renheid, a Ex. 34: 6. Num. 14: 18. Deut. 5: 10.

Neh. 9: 17. Ps. 86: 1.5; 145: 8. Jer. 32: 18.

9. «Hij zal niet altoos twisten, noch
eeuwiglijk [den toorn] behouden.

a Jes. 57: 16. Jer. 3: 5.

10. Hij doet ons niet naar onze zon-
den, en vergeldt ons niet naar onze
ongerechtigheden.

11. Want zoo hoog de hemel is boven
de aarde, is zijne goedertierenheid ge-

weldig over degenen, die Hem vree-

zen.

12. Zoo verre het oosten is van het
westen, zoo verre doet Hij onze over-

tredingen van ons.

13. Gelijk zich een vader ontfermt
over de kinderen, ontfermt zich de
HEERE over degenen, die Hem vree-

zen.
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14. Want Hij weet wat maaksel wij

74in, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

15. De "dagen des menschen zijn als

het gras; ^gelijk eene bloem desvelds,

alzOO bloeit hij. a Ps. 90: 5. h Job 14:1,2.
Ps. ÜO: 5, 6. .Tac. 1: 10, 11. 1 Petr. 1 : 24.

16. Als de wind daarover gegaan is,

ZOO is zij niet [meer], en hare plaatse

kent haar niet meer.
17. Maar de goedertierenheid des

HEEREN is van eeuwigheid en tot

eeuwigheid over degenen, die Hem
vreezen, en zijne gerechtigheid aan
kindskinderen

;

18. Aan «degenen, die zijn verbond
houden, en die aan zijne bevelen den-

ken, om die te doen. « Deut. 7: 9.

19. De HEERE heeft zijnen troon in

de hemelen bevestigd, en zijn konink-
rijk heerscht over alles.

20. Looft den HEERE, zijne engelen,

gij krachtige helden, die zijn woord
doet, gehoorzamende der stemme zijns

woords.
21. Looft den HEERE, «alle zijne heir-

scharen, gij zijne dienaars, die zijn wel-

behagen doet. a Gen. 32: 2.

1 Kon. 22: 19. Eph. 3: 10. Col. 1: 16.

22. Looft den HEERE, alle zijne wer-

ken, aan alle plaatsen zijner heerschap-

pij. Loof den HEERE, mijne ziele.

DE CIV PSALM.

.Loof «den HEERE, mijne ziele. O
HEERE mijn God, Gij zijt zeer groot.

Gij zijt bekleed met majesteit en heer-

lijkheid, a Ps. 103: 1; 146: 1.

2. Hij bedekt zich met het licht, als

met een kleed ; «Hij rekt den hemel uit

als eene gordijn. « Gen. l: 6. Job 26: 7.

3. Die zijne opperzalen zoldert in de
wateren; die van de wolken zijn wa-
gen maakt; «die op de vleugelen des

winds wandelt. o Ps. 18: ii.

Jes. 19: 1. Openb. 14: 14.

4. «Hij maakt zyne engelen geesten,

zijne dienaars tot een vlammend vuur.
a Hebr. 1: 7.

5. Hij «heeft de aarde gegrond op
hare grondvesten; zij zal nimmermeer
noch eeuwiglijk wankelen.

a Job 26: 7; 38: 4, 5, 6. Ps. 24: 2; 78: 69.

6. Gij hs,dt ze met den afgrond als

een kleed overdekt; de wateren ston-

den boven de bersen.

7. Van uw schelden vloden zij; zij

haastten zich weg voor de stemme uws
donders.

8. De bergen rezen op, de dalen daal-

den, ter plaatse, die Gij voor hen ge-

grond hadt.

9. Gij hebt eene pale gesteld, die zij

niet overgaan zullen ; zij zullen de aarde
niet weder bedekken.

10. Die de fonteinen uitzendt door
de dalen, dat zij tusschen de gebergten
henen wandelen.

11. Zij drenken al het gedierte des
velds; de woudezels breken er hunnen
dorst [mede].

12. Bij deze woont het gevogelte des
hemels, eene stemme gevende van tus-

schen de takken.
13. Hij drenkt de bergen uit zijne

opperzalen; de aarde wordt verzadigd
van de vrucht uwer werken.

14. Hij doet het gras uitspruiten voor
de beesten, en het kruid tot dienst des-

menschen, doende het brood uit de aarde-

voortkomen;
15. En den wijn, die het hart des

menschen verheugt, doende het aange-
zicht blinken van olie; en het broody

dat 'het hart des menschen sterkt.

16. De boomen des HEEREN worden
verzadigd, de cederboomen van Libanon,
die Hij geplant heeft;

17. Alwaar de vogelkens nestelen;

des ooievaars huis zijn de denneboo-
men

;

18. De hooge bergen zijn voor de
steenbokken; de steenrotsen zijn een
vertrek voor de konijnen.

19. Hij heeft de maan gemaakt tot

de gezette tijden; de zon weet haren
ondergang.

20. Gij beschikt de duisternisse, en
het wordt nacht, in denwelken al het

gedierte des wouds uittreedt;

21. «De jonge leeuwen, brieschende

om eenen roof, en om hunne spijze

van God te zoeken.
« Job 39: 1, 2. Jes. 31: 4.

22. De zon opgaande, maken zij zich

weg, en liggen neder in hunne ho-

len.

23. De mensch gaat [daw] uit tot zyn
werk, en naar zijnen arbeid tot den
avond toe.

24. Hoe groot zijn uwe werken, o

HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid
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gemaakt; het aardrijk is vol van uwe
goederen.

25. Deze zee, die groot en wijd van
ruimte is, daarin is het wriemelende
gedierte, en dat zonder getal, kleine

gedierten met groote.

26. Daar wandelen de schepen, [en]

de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt,

om daarin te spelen.

27. Zij alle «wachten op U, dat Gij

[hun] hunne spijze geeft te zijner tijd.

a Ps. 145: 15.

28. Geeft Gij ze hun, zij vergaderen
ze ; doet Gij uwe hand open, zij worden
met goed verzadigd.

29. «Verbergt Gij uw aangezichte, zij

worden verschrikt; neemt Gij hunnen
adem weg, zij sterven, en zij keeren
weder tot hun stof. a Ps. 30: 8.

30. Zendt Gij uwen Geest uit, zoo
worden zij geschapen, en Gij vernieuwt
het gelaat des aardrijks.

31. De heerlijkheid des HEEREN zij

tot in der eeuwigheid; de HEERE ver-

blijde zich in zijne werken.
32. Als Hij de aarde aanschouwt, zoo

beeft zij; als Hij de bergen aanroert,

zoo rooken zij.

33. «Ik zal den HEERE zingen in

mijn leven; ik zal mijnen God psalmzin-
gen, terwijl ik nog ben.

a Ps. 63: 5; 146: 2.

34. Mijne overdenking van Hem zal

zoet zijn; ik zal mii in den HEERE
verblijden,

35. De zondaars zullen van de aarde
verdaan worden, en de goddeloozen
zullen niet meer zijn. Loof den HEERE,
mijne ziele. Hallelujah.

DE CV PSALM.

Jjooft den HEERE, roept zijnen naam
aan, maakt zijne daden bekend onder
de volken.

2. Zingt Hem, psalmzingtHqm, spreekt
aandachtelijk van alle zijne wonderen.

3. «Beroemt u in den naam zijner

heiligheid; het hart dergenen, die den
HEERE zoeken, verblijde zich.

ffl Ps. 34: 3.

i. Vraagt naar den HEERE en zijne

sterkte; zoekt zijn aangezichte besten-

didijk.

5. Gelenkt zijner wonderen, die Hij

gedaan heeft, zijner wonderteekenen,
en der oordeelen zijns monds;

6. Gij zaad Abrahams, zijns knechts,
gij kinderen Jakobs. zijns uitverkorenen.

7. Hij is de HEERE onze God ; zijne

oordeelen zijn over de geheele aarde.
8. Hij gedenkt zijns verbon ds tot in

der eeuwigheid; des woords, [da^] Hij in-

gesteld heeft, tot in duizend geslachten
;

9. [Des verbonds], dat Hij met Abra-
ham heeft gemaakt, en zijns eeds aan
Izak;

10. «Welken Hij ook gesteld heeft
aan Jakob tot eene inzetting, ^aan Is-

raël [tot] een eeuwig verbond;
a 1 Kron. 16: 17. b Gen. 28: 13; 35: 11.,

11. Zeggende : «Ik zal- u geven het
land Kanaan, het snoer -van ulieder
erfdeel; a Gen. 13: 15; 15: 18.

12. «Als zij weinige menschen in ge-

tal waren, ja weinige, en vreemdelin-
gen daarin. a l Kron. 16: 19.

13. En wandelden van volk tot volk,
van het eene koninkrijk tot een ander
volk.

14. «Hij liet geen mensch toe hen te
onderdrukken; ook bestrafte Hij konin-
gen om hunnentwille, [zeggende:]

a Gen. 35 : 5.

15. Tast mijne gezalfden niet aan,
en doet mijnen profeten geen kwaad.

16. Hij riep ook eenen honger in
het land, Hij brak allen staf des
broods.

17. Hij zond eenen man voor hun
aangezicht henen; «Jozef werd verkocht
tot een slaaf. „ Gen. 37: 28, 36; 45: 5.

18. Men drukte zijne voeten in den
stok, zijn persoon kwam [in] de ijzers.

19. Tot den tijd toe, dat zijn woord
kwam, heeft hem de rede des HEEREN
doorlouterd.

20. De koning zond, en deed hem
ontslaan, de heerscher der volken die

liet hem los.

21. Hij «zette hem tot eenen heere
over zijn huis, en tot eenen heerscher
over al zijn goed

;
a Gen. 4i: 40.

22. Om zijne vorsten te binden naar
zijnen lust, en zijne oudsten te onder-
wijzen.

23. Daarna kwam Israël in Egj^pte,

en Jakob verkeerde als vreemdeling in

het land van Cham.
24. En «Hij deed zijn volk zeer was-

sen, en maakte het machtiger dan zijne

tegenpartijders. a Ex. i: 7,9.

25. Hij «keerde hun hart om, dat
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zij zijn volk haatten, dat zij met zijne

knechten listigiijk handelden.
a Ex. 1 : 9, 10, 12.

26. Hij «zond Mozes, zijnen knecht,

[en] Aaron, dien Hij verkoren had.
Ex. 3: 10; 4: 12.

27. «Zij deden onder hen de bevelen

zijner teekenen, en de wonderwerken
in het land van Cham. a Ex. 7: 9.

28. Hij zond duisternisse, en maakte
het duister; en zij waren zijn woord
niet wederspannig.

29. Hij keerde hunne wateren in

bloed, en Hij doodde hunne visschen.

30. Hun land bracht vorschen voort

in overvloed, [tot] in de binnenste ka-

meren hunner koningen.

31. Hij sprak, en er kwam eene ver-

menging van ongedierte ; luizen, in hun-

ne gansche landpale.

32. Hij maakte hunnen regen tot ha-

gel, vlammig vuur in hun land.

33. En Hij sloeg hunnen wijnstok en

hunnen vijgeboom, en Hij brak het ge-

boomte hunner landpalen.

34. Hij sprak, ener kwamen sprink-

hanen en kevers, en dat zonder getal;

35. Die al het kruid in hun land op-

aten, ja aten de vrucht hunner lan-

douwe op.

36. Hij versloeg ook alle eerstgebo-

renen in hun land, de eerslelingen al-

ler hunner krachten.

37. En Hij voerde ze uit met zilver

en goud; en onder hunne stammen was
niemand, die struikelde.

38. «Egypte was blijde, als zij uittrok-

ken, want hunne verschrikking was
op hen gevallen. « Ex. 12: 33.

39. Hij breiddeeene wolkuit tot een

deksel, en vuur om den nacht te ver-

lichten.

40. Zij baden, en Hij deed kwakke-
len komen, en Hij verzadigde ze met
hemelsch brood.

41. Hij opende eene steenrots, en er

vloeiden wateren uit, [die] gingen door

de dorre plaatsen [als] eene rivier.

42. Want Hij dacht aan zijn heilig

woord, aan "Abraham zijnen knecht.
a Gen. 15: 14.

4?. «Alzoo voerde Hij zijn volk uit

met vroolijkheid, zijne uitverkorenen

met geiuicil. « Ex. 14: 8. Kum. 33: 3.

44. Én Hij gaf hun de landen der

heidenen, zoo lat zij in erfenis bezaten

den arbeid der volkeren.

45. «Opdat zli zyne inzettingen on-

derhielden, en zijne wetten bewaarden.
Hallelujah. a Ex. 19: 4. 5, 6.

Dent. 4: 1, 40; 6: 21, 22, 23, 24, 25.

DE CVI PSALM.

Xiallelüjah. «Looft den HEERE, want
Hij is goed, want zijne goedertieren-

heid is in der eeuwigheid.
« Ps. 107: 1; 118: 1; 136: 1.

2. Wie zal de mogendheden des HEE-
REN uitspreken, al zijnen lof verkondi-

gen?
3. Welgelukzalig zijn zij, die het recht

onderhouden; [hij] die te allen tijde

gerechtigheid doet.

4. Gedenk mijner, o HEERE, naar

het welbehagen [tot] uw volk, bezoek

mij met uw heil ;

5. Opdat ik aanschouwe het goede

uwer uitverkorenen ; opdat ik mij ver-

blijde met de blijdschap uws volks; op-

dat ik mij beroeme met uw erfdeel.

6. «Wij hebben gezondigd, mitsgaders

onze vaderen; wij hebben verkeerdelijk

gedaan; wij hebben goddelooslijkgehan-

ideld. u Lev. 26: 40. Jer. 3: 25. Dan. 9: 5.

7. Onze vaders in Egypte hebben niet

gelet op uwe wonderen; zij zijn der

menigte uwer goedertierenheden niet

gedachtig geweest; «maar zij waren
wederspannig aan de zee, bij de Schelf-

zee. « Ex. 14: 11, 12.

8. Doch Hij verloste ze om zijns

naams wille, a opdat Hij zijne mogend-
heid bekend maakte. « Ex. 9 : 16.

9. En Hij schold de Schelfzee, zoodat

zij verdroogde, en «Hij deed ze wande-

len door de afgronden, als [door] eene

woestijn. « Ex. 14: 21, 22, 29.

Zie ook Jes. 63: 11, 12, 13.

10. En Hij verloste ze uit de hand

des haters, en Hij bevrijdde ze van de

hand des vijands.

11. «En de wateren overdekten hun-

ne wederpartij ders; niet één van hen

bleef er over. a Ex. 14: 27; 15: 5.

12. «Toen geloofden zij aan zijne

woorden ; zij zongen zijnen lof.

a Ex. 14: 31; 15: 1.

13. [Doch] zij vergaten haast zynei

werken; zij verbeidden naar zijnen raad^

niet. '

14. «Maar zij werden belust met lust]

in de woestijn; en zij verzochten God I

in de wildernis. « Ex. iG: .;.

. Num. 11 : 4. 6. 33. Ps. 78: 18. 1 Cor. 10: tl.
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15. Toen gaf Hij hun hunne begeer-

te; maar Hij «zond aan hunne zielen

eene magerheid. a Num. ii : 20, 33.

Ps. 78: 30, 31. Jes. 10: 16.

16. «En zü benijdden Mozes in het le-

ger, [en] Aaron, den heilige des HEE-
J^f]]Sr, « Num. 16 : 2, enz.

17. «De aarde deed zich open, en ver-

slond Dathan, en overdekte de verga-

dering van Abi'ram.
a Num. 16: 31, 32, 33. Deut. 11: 6.

18. En «een vuur brandde onder hun-

ne vergadering, eene vlam stak de god-

deloozen aan brand. « Num. 16: 35, 46.

19. «Zij maakten een kalf bij Hóreb,

en zij bogen zich, voor een gegoten

beeld. a Ex. 32: 4.

20. En zij veranderden hunne Eere

in de gedaante van een rund, dat gras

eet.

21. Zij vergaten God, hunnen Hei-

land, die groote dingen gedaan had in

Egypte
;

22. Wonderdaden in het land van
Cham; vreeselij ke dingen aan de Schelf-

zee.

23. «Dies Hij zeide, dat Hij ze ver-

delgen zoude, tenware dat Mozes, zijn

uitverkorene, in de scheure voor zijn

aangezichte gestaan had, om zijne grim-

migheid af te keeren, dat Hij ze niet

verdierf. a Ex. 32: 11, 32.

Deut. 9: 13, 14; 10: 10.

24. «Zij versmaadden ook het ge-

vsrenschte land; zij geloofden zijn woord
niet; a Num. 14: 1, 2.

25. Maar zij murmureerden in hunne
tenten; naar de stemme des HEEREN
hoorden zij niet.

26. Dies «hief Hij tegen hen zijne

hand op, [zive7~ende,] dat Hij ze neder-

vellen zoude in de woestün,
a Num. 14: 28.

27. En dat Hij hun zaad zoude ne-

dervellen onder de heidenen, en hen
averstrooien zoude door de landen.

a Ps. 44: 12. Ezech. 20: 23.

28. Ook hebben zij zich gekoppeld
aan «Baal-Péor, en zij hebben de offe-

randen der dooden gegeten.
a Num. 25: 3; 31: 16. Openb. 2: 14.

29. En zij hebben [dew HEERE] tot

toorn verwekt met hunne daden, zoo-

dat de plage eene inbreuk onder hen
deed.

30. Toen stond Pinehas op, en hij

oefende gericht, en de plage werd in-

gehouden
;

31. En het is hem gerekend tot ge-

rechtigheid, van geslachte tot geslachte
tot in eeuwigheid.

32. «Zij maakten [Hem] ook zeer
toornig aan het twistwater, en het ging
Mozes kwalijk om hunnentwille.

a Num. 20: 12. Ps. 95: 8,

33. Want zij verbitterden zijnen geest,

zoodat hij [wat] onbedachts voortbracht
met zijne lippen.

34. Zij hebben die volken niet ver-

delgd, die de HEERE hun gezegd had;
35. Maar zij vermengden zich met de

heidenen, en leerden hunne werken.
a Pvicht. 2: 2; 3: 5, 6.

36. En zij dienden hunne afgoden, en
zij werden hun tot eenen strik.

37. «Daarenboven hebben zij hunne
zonen en hunne dochteren den duivelen
opgeofferd. a Lev. 18: 21. Deut. 12: 31.

2 Kon. 16:3; 17: 17; 21: 6. 2 Kron. 28: 3; 33: 6.

38. En zij hebben onschuldig bloed

vergoten, het bloed hunner zonen en
hunner dochteren, die zij den afgoden
van Kanaan hebben opgeofferd; «zoo-

dat het land door deze bloedschulden
is ontheiligd geworden. « Num. 35: 33.

39. En zij ontreinigden zich door hun-
ne werken, en zij hebben gehoereerd
door hunne daden.

40. Dies is de toorn des HEEREN
ontstoken tegen zijn volk, en Hij heeft

eenen gruwel gehad aan zijn erfdeel.

41. En Hij gaf ze in de hand der

heidenen, en hunne haters heerschten
over hen.

42. En hunne vijanden hebben ze

verdrukt, en. zij zijn vernederd gewor-

den onder hunne hand.
43. Hij heeft ze menigmaal gered;

maar zij verbitterden [Hem] door hun-

nen raad, en werden uitgeteerd door
hunne ongerechtigheid.

44. Nochtans zag Hij hunnebenauwd-
heid aan, als Hij hun geschrei hoor-

de.

45. En Hij dacht tot hun best aan
zijn verbond, en het berouwde Hem
naar de veelheid zijner goedertierenhe-

den.
46. Dies gaf Hij hun barmhartigheid

voor het aangezicht van allen, die hen
gevangen hadden.

47. Verlos ons, HEERE, onze Crod,
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verzamel ons "uit de heidenen, opdat
wij den naam uwer heiligheid loven,

ons beroemende in uwen lof.

a 1 Kron. 16: 35.

48. Geloofd zij de HEERE, de God
Israels, van eeuwigheid en tot in eeu-

wigheid ; en «al het volk zegge : Amen,
Hallelujah. a l Kron. 16: 36.

DE CVII PSALM.

Looft den HEERE, want Hij is goed,

want zijne goedertierenheid is in der

eeuwigheid.
2. Dat [zulks] de bevrijden des HEE-

REN zeggen, die Hij uit de hand der

wederpartij ders bevrijd heeft;

3. En die Hij uit de landen verza-

meld heeft, van het oosten en van het

westen, van het noorden en van de

zee.

4. Die in de woestijn dwaalden, in

eenen weg der wildernis; die geene

stad ter woning vonden;
5. Zij waren hongerig, ook dorstig;

hunne ziele was in hen overstelpt.

6. Doch roepende tot den HEERE in

de benauwdheid, die zij hadden, heeft

Hij ze gered uit hunne angsten;

7. En Hij leidde ze op eenen rechten

weg, om te gaan tot eene stad ter wo-

ning.

8. Laat ze voor den HEERE zijne

goedertierenheid loven, en zijne won-
derwerken voor de kinderen der men-
schen ;

9. Want Hij heeft de dorstige ziel

verzadigd, en de hongerige ziel met
goed vervuld.

10. Die in duisternis en de schaduwe
des doods zaten, gebonden met ver-

drukking en ijzer;

11. Omdat zij wederspannig waren
geweest tegen Gods geboden, en den
raad des Allerhoogsten onwaardiglijk

verworpen hadden;
12. Waarom Hij hun het hart door

zwarigheid vernederd heeft; zij zijn

gestruikeld, en er was geen helper.

13. Doch roepende tot den HEERE
in de benauwdheid, die zij hadden, ver-

loste Hij ze uit hunne angsten.
14. Hij voerde ze uit de duisternis en

de schaduwe des doods, en Hij brak
hunne banden.

15. Laat ze voor den HEERE zijne

goedertierenheid loven, en zijne won-
derwerken voor de kinderen der men-
schen

;

16. Want Hij heeft de koperen deu-

ren gebroken, en de ijzeren grendelen
in stukken gehouwen.

17. De zotten worden om den weg
hunner overtreding en om hunne on-

gerechtigheden geplaagd.
18. Hunne ziel gruwelde van alle

spijze, en zij waren tot aan de poorten
des doods gekomen.

19. Doch roepende tot den HEERE
in de benauwdheid, die zij hadden, ver-

loste Hij ze uit hunne angsten.

20. Hij zond zijn woord uit, en heel-

de ze, en rukte ze uit hunne kuilen.

21. Laat ze voor den HEERE zijne

goedertierenheid loven, en zijne won-
derwerken voor de kinderen der men-
schen;

22. «En dat zij lofofferen offeren, en
met gejuich zijne werken vertellen.

a Lev. 7: 12. Ps. 50: 14.

23. Die met schepen ter zee afvaren,

«handel doende op groote wateren;
a Openb. 18: 17.

24. Die zien de werken des HEEREN,
en zijne wonderwerken in de diepte.

25. Als Hij spreekt, zoo doet Hij eenen
stormwind opstaan, die hare golven
omhoog verheft.

26. Zij rijzen op naar den hemel; zij

dalen neder tot in de afgronden; hunne
ziele versmelt van angst.

27. Zij dansen en waggelen als een
dronken man, en al hunne wijsheid

wordt verslonden.

28. Doch roepende tot den HEERE
in de benauwdheid, die zij hadden, zoo

voerde Hij ze uit hunne angsten.

29. Hij doet den storm stilstaan, zoo-

dat hunne golven stilzwijgen.

30. Dan zijn zij verblijd, omdat zy

gestild zijn, en dat Hij ze tot de haven
hunner begeerte geleid heeft.

31. Laat ze voor den HEERE zijne

goedertierenheid loven, en zijne won-
derwerken voor de kinderen der men-
schen

;

32. En Hem verhoogen in de gemeen-
te des volks, en in het gestoelte der

oudsten Hem roemen.
33. Hij stelt de rivieren tot eene woes-

tijn, en watertochten tot een dorstig

[land].
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34, Het vruchtbare land tot zouten
[grond], om de boosheid dergenen, die
daarin wonen.

35; Hij stelt «de woestijn tot eenen
waterpoel, en het dorre land tot water-
tochten. -

o .Tes. 41: 18.

36. En Hij doet de hongerigen aldaar
wonen, en zij stichten eene stad ter wo-
ning;

37. En bezaaien akkers, en planten
wijngaarden, die inkomende vrucht
voortbrengen.

38. En Hij zegent ze, zoodat zij zeer
vermenigvuldigen, en hun vee vermin-
dert Hij niet.

39. Daarna verminderen zij, en komen
ten onder, door verdrukking, kwaad en
droefenisse.

40. Hij stort verachting uit over de
prinsen, en doet ze dwalen in het woeste,
waar geen weg is.

41. Maar «Hij brengt den nooddrufti-
ge uit de verdrukking in een hoog ver-
trek, en maakt de huisgezinnen als kud-
den, a 1 Sam. 2: 8. Ps. 113: 7, 8.

42. «De oprechten zien het, en zijn
verblijd, maar ^alle ongerechtigheid
stopt haren mond.

a Job 22: 19. b Job 5: 16.

43. Wie is wijs? Die neme deze [cK«-

gen] waar; en dat zij verstandiglijk let-

ten op de goedertierenheden desHEE-
REN.

DE CVm PSALM.

Een lied, een psalm van David.
2. O God, mijn hart is bereid; ik zal

zingen en psalmzingen, ook mijne eere.
3. Waak op, gij luit en harp; ik zal

in den dageraad opwaken.
4. Ik zal U loven onder de volken,

o HEERE, en ik zal U psalmzingen on-
der de natiën.

5. «Want uwe goedertierenheid is

groot tot boven de hemelen, en uwe
waarheid tot aan de bovenste wolken.

a Ps. 36: 6; 57: 11.

6. Verhef U, o God, boven de he-
melen, en uwe eere over de gansche
aarde.

7. Opdat uwe beminden bevrijd wor-
den, geef heil [door] uwe rechterhand,
en verhoor ons.

8. God heeft gesproken in zijn Hei-
ligdom; [dies] zal ik van vreugde op-

springen; ik zal Sichem deelen, en het
dal van Süccoth zal ik afmeten.

9. Gilead is mijn, Manasse is mijn,
en Ephraïm is de sterkte mijns hoofds;
Juda is mijn wetgever.

10. Móab is mijn waschpot; op E'dom
zal ik mijn schoen werpen; over Pa-
lestina zal ik juichen.

11. Wie zal mij voeren in eene vaste
stad? Wie zal mij leiden tot in E'dom.

12. «Zult Gij het niet zijn, o God, [die]

ons verstoeten hadt, en die niet uittoogt,
o God, met onze heirkrachten?

a Ps. 60: 3.

13. Geef Gij ons hulpe uit de benauwd-
heid, want des menschen heil is ijdel-

heid.

14. In God zullen wij kloeke daden
doen; en Hij zal onze wederpartijders
vertreden.

E.

DE CIX PSALM.

len psalm van David, voor den opper-
zangmeester.
O God mijns lofs, zwijg niet.

2. Want de mond des goddeloozen
en de mond des bedrogs zijn tegen mij
opengedaan; zij hebben met mij ge-
sproken met eene valsche tong.

3. En met hatelijke woorden hebben
zy mij omsingeld; ja «zij hebben mij
bestreden zonder oorzaak, a Ps. 69: 5.

4. Voor mijne liefde, staan zij my
tegen; maar ik was [steeds in] het ge-
bed.

5. En zij hebben mij kwaad voor
goed opgelegd, en haat voor mijne lief-

de.

6. Stel eenen goddelooze over hem,
en de satan sta aan zijne rechterhand.

7. Als hij gericht wordt, zoo ga hij

schuldig uit; en zijn «gebed zij tot zonde.
a Spr. 15: 8; 26: 9.

8. Dat zijne dagen weinig zijn; een
ander neme zijn ambt.

9. Dat zijne kinderen weezen worden,
en zijne vrouwe weduwe.

10. En dat zijne kinderen hier en daar
omzwerven, en bedelen, en [de nooddruft]

. uit hunne verwoeste plaatsen zoeken.
11. Dat de schuldeischer aansla al

wat hij heeft, en dat de vreemden zij-

nen arbeid roeven.
12. Dat hij niemand hebbe, die wel-

dadigheid [over hem] uitstrekke, en dat
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er niemand zij. die zijnen weezen gena-

dig zij.

13. Dat zijne nakomelingen uitgeroeid

worden ; hun naam worde uitgedelgd in

het andere geslacht.

14. De ongerechtigheid zijner vaderen
worde gedacht bij den HEERE, en de
zonde zijner moeder worde niet uitge-

delgd.

15. Dat zij gedurig voor den HEERE
zijn; «en Hij roeie hunne gedachtenisse
uit van de aarde.

a Job 18: 17. Ps. 34: 17.

16. Omdat hij niet gedacht heeft wel-

dadigheid te doen, maar heeft den ellen-

digen en den nooddruftigen man ver-

volgd, en den verslagene van hart, om
[hem] te dooden.

17. Dewijl hij den vloek heeft liefge-

had, dat die hem overkome; en geen
lust gehad heeft tot den zegen, zoo zij

die verre van hem.
18. En hij zij bekleed met den vloek,

als met zijn kleed, en dat die ga tot

in het binnenste van hem als het wa-
ter, en als de olie in zijne beenderen.

19. Die zij hem als een kleed, [ivaar-

mede] hij zich bedekt, en tot een gordel,

waarmede hij zich steeds omgordt.
20. Dit zij het werkloon mijner tegen-

standers van den HEERE, en dergenen,

die kwaad spreken tegen mijne ziele.

21. Maar gij, o HEERE Heere, maak
het met mij om uws naams wille; dewijl

uwe goedertierenheid goed is, verlos

mij.

22. Want ik ben ellendig en nood-

druftig, en mijn hart is in het binnen-

ste van mij doorwond.
23. Ik ga henen gelijk eene schaduw,

wanneer zij zich neigt; ik word omge-
dreven als een sprinkhaan.

24. Mijne knieën struikelen van vas-

ten, en mijn vleesch is gemagerd, zoo-

dat er geen vet aan is.

25. Nog ben ik hun een smaad; als

zij mij zien, zoo schudden zij hun
hoofd.

26. Help mij, HEERE mijn God; ver-

los mij naar uwe goedertierenheid.
27. Opdat zij weten, dat dit uwe hand

is, [dat] Gij het, HEERE, gedaan hebt.

28. Laat ze vloeken, maar zegen Gij
;

laat ze zich opmaken, maar dat zij be-

schaamd worden; doch dat zich uw
knecht verblijde.

29. Laat mijne tegenstanders met
schande bekleed worden, en dat zij met
hunne beschaamdheid zich bedekken,
als met eenen mantel.

30. Ik zal den HEERE met mijnen
mond zeer loven, en in het midden van
velen zal ik Hem prijzen.

31. Want Hij zal den nooddruftige
ter rechterhand staan, om [hem] te ver-

lossen van degenen, die zijne ziele ver-

oordeelen.

DE CX PSALM.

Een psalm van David.
De HEERE heeft tot mijnen Heere

gesproken: Zit aan mijne rechterhand,
totdat Ik uwe vijanden gezet zal heb-
ben tot eene voetbank uwer voeten.

2. De HEERE zal den schepter uwer
sterkte zenden uit Sion, [zeggende:]

Heersch in het midden uwer vijan-

den.

3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op
den dag uwer heirkracht, in heilige

sieradiën. Uit de baarmoeder des da-

geraads zal u de dauw uwer jeugd
zijn.

4. De Heere heeft gezworen, en
het zal Hem niet berouwen : Gij zijt

Priester in «eeuwigheid, naar de or-

dening van Melchizédek.
a Hebr 5 : 6 ; 6 : 20 ; 7 : 17.

5. De Heere is aan uwe rechter-

hand ; Hij zal koningen verslaan ten

dage zijns toorns.

6. Hij zal recht doen onder de hei-

denen ; «Hij zal het vol doode licha-

men maken ; Hij zal verslaan denge-

ne, die het hoofd is over een groot

land. « Openb. 14: 14, enz. ; 1 6: 14, enz. ;20: 8, enz.

7. Hij zal op den weg uit de beek
drinken ; daarom zal Hij het hoofd
omhoog heffen.

DE CXI PSALM.

Xlallelüjah. Alex)h. Ik zal den HEE-
RE loven van ganscher harte ; Beth.

in den raad en vergadering der op-

rechten.

2. Gimel. De werken des HEEREN
zijn groot; Daleth. zij worden gezocht

van allen, die er lust in hebben.

3. He. Zijn doen is majesteiten heer-
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lijkheid ; Vaii. en zijne gerechtigheid

bestaat in der eeuwigheid.

4. Zain. Hij heeft zijnen wonderen
eene gedachtenisse gemaakt ; Cheth.

de HEERE is genadig en barmhar-
tig.

5. Teth. Hij heeft dengenen, die Hem
vreezen, spijze gegeven ; Jod. Hij ge-

denkt in der eeuwigheid aan zijn ver-

bond.

6. Chap. Hij heeft de kracht zijner

werken zijnen volke bekendgemaakt;
Lamed, hun gevende de erve der hei-

denen.

7. Mem. De werken zijner handen
zijn waarheid en oordeel ; Nun. alle

zijne bevelen zijn getrouw.

8. Samech. Zij zijn ondersteund voor
altoos [en] in eeuwigheid ; Ain. zijn-

de gedaan in waarheid en oprechtig-

heid.

9. Pe. Hij heeft zijnen volke verlossing

gezonden; Tsade. Hij heeft zijn ver-

bond in eeuwigheid geboden ; Koph.
zijn naam is heilig en vreeselij k.

10. Resch. De vreeze des HEEREN
is het beginsel der wijsheid ; Schin.

allen, die ze doen, hebben goed ver-

stand ; Thau, zijn lof bestaat tot in

der eeuwigheid.

DE CXIl PSALM.

llallelüjah. Aleph. «Welgelukzalig is

de man, die den HEERE vreest ; Beth.

die groeten lust heeft in zijne geboden.
a Ps. 1 : 1. 2.

2. Gimel. Zijn zaad zal geweldig zijn op
aarde ; Daleth. het geslacht der oprech-

ten zal gezegend worden.
3. He. In zijn huis zal have en rijk-

dom wezen; Vau. en zijne gerechtig-

heid bestaat in eeuwigheid.

4. Zain. Den oprechten gaat het
licht op in de duisternisse ; Cheth. Hij

is genadig, en barmhartig, en recht-

vaardig.
5. Teth. Wel dien man, die zich ont-

fermt en uitleent; Jod. hij beschikt
zijne zaken met recht.

6. Caph. Zekerlijk hij zal in der
eeuwigheid niet wankelen; Lamed, de
rechtvaardige zal in eeuwige gedach-
tenisse zijn.

7. Mem. Hij zal voor geen kwaad

gerucht vreezen; iVww. zijn hart is vast,

betrouwende op den HEERE.
8. Samech, Zijn hart, wel ondersteund

zijnde, zal niet vreezen; Ain. totdat
hij op zijne wederpartijen zie.

.9. Pe. Hij strooit uit, hij geeft den
nooddruftige ; Tsade. zijne gerechtig-
heid bestaat in eeuwigheid; Xop/i. zijn

hoorn zal verhoogd worden in eere.

10. Besch. De goddelooze zal het
zien, en hij zal zich vertoornen ; Schin.
hij zal met tanden knersen ; en smel-
ten ; Thau, de wensch der goddeloozen
zal vergaan.

DE CXIII PSALM.

Hallelüiah. Looft, gij knechten des
HEEREN, looft den naam des HEE-
REN.

2. «De naam des HEEREN zij ge-

prezen, van nu aan tot in der eeuwig-
heid, a Dan. 2: 20.

3. «Van den opgang der zon af tot

haren nedergang, zij de naam des HEE-
REN geloofd. a Mal. 1 : 11.

4. De HEERE is hoog boven alle

heidenen; boven de hemelen is zijne

heerlijkheid.

5. Wie is gelijk de HEERE onze God ?

Die zeer hoog woont,
6. Die zeer laag ziet, in den hemel

en op de aarde;
7. «Die den geringe uit het stof

opricht, [en] den nooddruftige uit den
drek verhoogt, « l Sam. 2: 8. Ps. 107: 41.

8. Om te doen zitten' bij de prinsen,

bij de prinsen zijns volks.

9. Die de onvruchtbare doet wonen
met een huisgezin, eene blijde moeder
van kinderen. Hallelujah.

DE CXIV PSALM.

1 oen Israël uit Egypte toog, het huis

Jakobs van een volk, dat eene vreem-
de taal had; aEx. 13:3.

2. Zoo werd Juda totzijn heiligdom,

Israël zijne volkomene heerschappij.

3. De zee zag het, en vlood; deJor-
daan keerde achterwaarts.

4. De bergen sprongen als rammen;
de heuvelen als lammeren.

5. Wat was u, gij zee, dat gij vloodt?

Gri] Jordaan, dat gij achterwaarts keer-

det?
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6. Gij bergen, dat gij opsprongt als

rammen? Gij lieuvelen, als lammeren?
7. Beef, gij aarde, voor het aange-

zichte des HEEREN, voor het aange
zichte van den God Jakobs;

8. Die den rotssteen veranderde in

eenen watervloed, den keisteen in eene
waterfontein.

DE CXV PSALM.

Niliet ons, o HEERE, niet ons, maar
uwen naam geef eere, om uwer goe-
dertierenheid, om uwer waarheid wille.

2. Waarom zouden de heidenen zeg-

gen: Waar is nu hun God?
3. Onze God is toch in den hemel;

Hy doet al wat Hem behaagt.
4. Hunlieder afgoden zijn zilver en

goud, het werk van des menschen
handen.

5. «Zij hebben eenen mond, maar
spreken niet; zij hebben oogen, maar
zien niet ; a Deiit. 4 : 28. Jer. 10 : 3, 4, 5, 9, enz.

6. Ooren hebben zij, , maar hooren
niet; zij hebben een neus, maar zij

rieken niet;

7. Hunne handen [hebben zij], maar
tasten niet; hunne voeten, maar gaan
niet; zij geven geen geluid door hunne
keel.

8. Dat die ze maken hun gelijk wor-
den, [en] al wie op hen vertrouwt.

9. Israël, vertrouw gij op den HEE-
RE ; Hij is hunne hulpe en hun schild.

10. Gij huis Aiirons, vertrouwt op
den HEERE ; Hij is hunne hulpe en
hun schild.

11. Gijlieden, die den HEERE vreest,

vertrouwt op den HEERE; Hij is hunne
hulpe en hun schild.

12. De HEERE is onzer gedachtig
geweest; Hij zal zegenen; Hij zal het
huis Israels zegenen; Hij zal het huis
Aiirons zegenen;

13. Hij zal zegenen, die den HEERE
vreezen, de kleinen met de groeten.

14. De HEERE zal [den zegen] over
ulieden vermeerderen, over ulieden en
over uwe kinderen.

15. Gijlieden zijt den HEERE geze-

gend, die den hemel en de aarde ge-

maakt heeft.

10. Aangaande den hemel, de hemel
is des HEEREN; maar de aarde heeft
Hij der inenschen kinderen gegeven.

17. De dooden zullen den HEERE
niet prijzen, noch die in de stilte ne-

dergedaald zijn.

18. Maar wij zullen den HEERE lo-

ven van nu aan tot in der eeuwigheid.
Hallelujah.

DE CXVI PSALM.

Ik heb lief, want de HEERE hoort
mijne stem, mijne smeekingen;

2. Want Hij neigt zijn oor tot mij
;

dies zal ik [Hem] in mijne dagen aan-
roepen.

3. De «banden des doods hadden mij
omvangen, en de angsten der hel had-
den mij getrolïen

; ik vond benauwdheid
en droefenisse. a 2 Sam. 22 : 5, 6.

4. Maar ik riep den naam des HEE-
REN aan, [zeggende]: Och HEERE, be-

vrijd mijne ziel.

5. De HEERE is genadig en recht-

vaardig, en onze God is ontfermende.
6. De HEERE bewaart de eenvoudi-

gen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft

mij verlost.

7. Mijne ziele, keer weder tot uwe
ruste, want de «HEERE heeft aan u
welgedaan. a- Ps. 13 : 6.

8. Want Gij, [HEERE], hebt mijne
ziel gered van den dood, mijne oogen
van tranen, mijnen voet van aanstoot.

9. Ik zal wandelen voor het aange-
zichte des HEEREN, in de landen der
levenden.

10. Ik «heb geloofd, daarom sprak
ik. Ik ben zeer bedrukt geweest.

a 2 Cor. 4: 13.

11. Ik zeide in mijn haasten: Alle

«menschen zijn leugenaars.
a Rom. 3:4.

12. Wat zal ik den HEERE vergelden
[voor] alle zijne weldaden, aan mij [be-

wezen] ?

13. Ik zal den beker der verlossingen
opnemen, en den naam des HEEREN
aanroepen.

14. Mijne geloften zal ik den HEERE
betalen, nu, in de tegenwoordigheid
van al zijn volk.

15. Kostelijk is in de oogen des HEE-
REN de dood zijner gunstgenooten.

16. Och HEERE, zekerlijk ik ben uw
knecht, ik ben uw knecht, een zoon
uwer dienstmaagd. Gij hebt mijne ban-

den losgemaakt.
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17. Ik zal u offerer!; eene offerande
van dankzegging, en den naam des
HEEREN aanroepen.

18. Ik zal mijne geloften den HEERE
betalen, nu, in de tegenwoordigheid van
al zijn volk;

19. In de voorhoven van het Huis
des HEEREN, in het midden van u, o

Jeruzalem. Hallelujah.

DE CXVII PSALM.

Jjooft den HEERE, alle heidenen;
prijst Hem, alle natiën. « Rom. 15: ii.

2. Want zijne goedertierenheid is

geweldig over ons, en de waarheid des
HEEREN is in der eeuwigheid. Halle-

lujah.

DE CXVIII PSALM.

Jjooft den HEERE, want Hij is goed,
want zijne goedertierenheid is in der
eeuwigheid.

2. Dat Israël nu zegge, dat zijne

goedertierenheid in der eeuwigheid is.

3. Het huis Aarons zegge nu, dat
zijne goedertierenheid in der eeuwig-
heid is.

4. Dat degenen, die den HEERE
vreezen, nu zeggen, dat zijne goeder-
tierenheid in der eeuwigheid is.

5. Uit de benauwdheid heb ik den
HEERE aangeroepen; de HEERE heeft

mij Yevhoord, [stellende mij] in de ruimte.

6. De «HEERE is bij mij, ik zal niet

vreezen ; wat zal mij een mensch doen ?

a Rom. 8 : 31.

7. De HEERE is bij mij onder dege-
nen, die mij helpen ; daarom zal ik

[mijnen lust] zien aan degenen, die mij
haten.

8. «Het is beter tot den HEERE toe-

vlucht te nemen, dan op den mensch
te vertrouwen. « Ps. 62: 9, 10

;

146 : 3. Jer. 17 : 5, 7.

9. Het is beter tot den HEERE toe-

vlucht te nemen, dan op prinsen te

vertrouwen.
10. Alle heidenen hadden mij om-

ringd ; het is in den naam des HEEREN,
dat ik ze verbouwen heb.

11. Zij hadden mij omringd, ja zij

hadden my omringd ; het is in den
naam des HEEREN, dat ik ze verbou-
wen heb.

12. Zij hadden mij omringd als bijen,

zij zijn uitgebluscht als een doornen-
vuur; het is in den naam des HEEREN,
dat ik ze verbouwen heb.

13. Gij hadt mij zeer hard gestooten,
tot vallens toe; maar de HEERE heeft
mij geholpen.

14. De HEERE is mijne sterkte en
psalm, want Hij is mij tot heil geweest.

15. In de tenten der rechtvaardigen
is eene stemme des gejuichs en des
heils; de rechterhand des HEEREN
doet krachtige daden.

16. De rechterhand des HEEREN is

verhoogd; «de rechterhand des HEE-
REN doet krachtige daden. aLuc. i : 51.

17. Ik zal niet sterven, maar leven;
en ik zal de werken des HEEREN ver-
tellen.

18. De HEERE heeft mij wel hard
gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood
niet overgegeven.

19. Doet mij de poorten der gerech-
tigheid open, ik zal daardoor ingaan,
ik zal den HEERE loven.

20. Dit is de poorte des HEEREN,
door dewelke de rechtvaardigen zullen
ingaan.

21. Ik zal U loven, omdat Gij mij
verhoord hebt, en miij tot heil geweest
zijt.

22. De «steen, [dien] de bouwlieden
verworpen hadden, is tot een hoofd des
hoeks geworden. a Jes. 8 : 14; 28: 16.

Matth. 21; 42. Mare. 12: 10.
Luc. 20 : 17. Hand. 4 : 11.

Rom. 9: 33. Eph. 2 : 20. 1 Petr. 2: 4, 7.

23. Dit is van den HEERE geschied,
[en] het is wonderlijk in onze oogen.

24. Dit is de dag,' [dien] de HEERE
gemaakt heeft; laat ons op dezen ons
verheugen, en verblijd zijn.

25. Och HEERE, geef nu heil; och
HEERE, geef nu voorspoed.

26. Gezegend zij hij, die daar komt
in den naam des HEEREN. Wij zege-
nen ulieden uit het Huis des HEEREN.

27. De HEERE is God, die ons licht

gegeven heeft. Bindt het feest[o/7erl

met touwen tot aan de hoornen van
het altaar.

28. Gij zijt mijn God, daarom zal

ik U loven; o mijn God, ik zal ü ver-

hoogen.
29. Looft den HEERE, want Hij is

goed, want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid.
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DE CXIX PSALM.
|

A L E P H.

W elgelukzalig zijn de oprechten van
wandel, «die in de wet des HEEREN
gaan. a Ps. i .- i.

2. Welgelukzalig zijn zij, die zijne

getuigenissen onderhouden, [die] Hem
van ganscher harte zoeken;

o. Ook geen onrecht werken, [maar]
wandelen in zijne wegen.

4. [HEERE,] Gij hebt geboden, dat

men uwe bevelen zeer bewaren zal.

5. Och dat mijne wegen gericht wer-

den, om uwe inzettingen te bewaren!
6. Dan zoude ik niet beschaamd wor-

den, wanneer ik merken zoude op alle

uwe geboden.
7. Ik zal U loven in oprechtigheid

des harten, als ik de rechten uwer ge-

rechtigheid geleerd zal hebben.
8. Ik zal uwe inzettingen bewaren;

verlaat mij niet al te zeer.

BETH.

9. Waarmede zal de jongeling zijn

pad zuiver houden ? Als hij [dat] houdt
naar uw woord.

10. Ik zoek U met mijn geheele hart;

laat mij van uwe geboden met afdwa-
len.

IL Ik heb uwe rede m mijn hart

verborgen, opdat ik tegen U niet zon-

digen zoude.

12. HEEEE, Gij zijt gezegend; leer

mij uwe inzettingen.

13. Ik heb met mijne lippen verteld

alle de rechten uws monds.
14. Ik ben vroolijker in den weg uwer

getuigenissen, dan over allen rijkdom.

15. Ik zal uwe bevelen overdenken,
en op uwe paden letten.

16. Ik zal mijzelven vermaken m
uwe inzettingen; uw woord zal ik met
vergeten.

G I M E L.

17. «Doe wel bij uwen knecht, [dat]

ik leve en uw woord beware.
a Ps. 103: 2; 116: 7.

18. Ont'dek mijne oogen, dat ik

aanschouwe de wonderen van uwe
wet.

19. Ik ben «een vreemdeling op de

aarde; verberg uwe geboden voor mij
niet. a Gen. 47 : 9. 1 Kron. 29 : 15.

Ps. 39: 13. Hebr. 11: 13.

20. Mijne zieleis verbroken vanwege
het verlangen naar uwe oordeelen te
allen tijde.

21. Gij scheldt de vervloekte hoo-
vaardigen, die van uwe geboden af-

dwalen.
22. Wentel van mij versmaadheid en

verachting, want ik heb uwe getuige-
nissen onderhouden.

23. [Als] zelfs de vorsten zittende
tegen mij gesproken hebben, heeft uw
knecht uwe inzettingen betracht.

24. «Ook zijn uwe getuigenissen mij-

ne vermakingen [en] mijne raadslie-

den, a Ps. 43 : 4.

DALETH.
25. Mijne ziel kleeft aan het stof;

maak mij levend naar uw woord.
2Q. Ik heb [U] mijne wegen verteld,

en Gij hebt mij verhoord; «leer mij
UWemzettmgen. a Ps. 2.3: 4; 27: ll; 86: 11.

27. Geef mij den weg uwer bevelen
te verstaan, opdat ik uwe wonderen
betrachte.

28. Mijne ziel druipt weg van treu-

righeid; richt mij op naar uw woord.
29. Wend van mij den weg der valsch-

heid, en verleen mij genadiglijk uwe
wet.

30. Ik heb verkoren den weg der
waarheid; uwe rechten heb ik mij voor-

gesteld.

31. Ik kleef vast aan uwe getuige-

nisse; o HEERE, beschaam mij niet.

32. Ik zal den weg uwer geboden
loepen, als Gij mijn hart verwijd zult

hebben.

HE,

83. HEERE, leer mij den weg uwer
inzettingen, en ik zal hem houden ten

einde toe,

34.' Geef mij het verstand, en ik zal

uwe wet houden, ja ik zal ze onder-

houden met ganscher harte.

35. Doe mij treden op het pad uwer
geboden, want daarin heb ik lust.

36. Neig mijn hart tot uwe getuige-

nissen, en niet tot gierigheid.

37. Wend mijne oogen af, dat zy

geene ijdelheid zien ; maak my levend
door uwe wegen.
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S8. Bevestig uwe toezegging aan uwen
knecht, die uwe vreeze toegedaan is.

39. Wend mijne smaadheid af, die

ik vreeze, want uwe rechten zijn

goed.

40. Zie, ik heb eene begeerte tot uwe
bevelen; maak mij levend door uwe
gerechtigheid.

VAU.
41. En dat mij uwe goedertierenhe-

den overkomen, o HEEE.E; uw heil,

naar uwe toezegging.

42. Opdat ik mijnen smader wat heb-

^ be te antwoorden, want ik vertrouw
op uw woord.

43. En ruk het woord der waarheid
van mijnen mond niet al te zeer, want
Ik hoop op uwe rechten.

44. Zoo zal ik uwe wet steeds on-

derhouden, eeuwiglyk en altoos.

45. En ik zal wandelen in de ruimte,

omdat ik uwe bevelen gezocht heb.

46. Ook zal ik voor koningen spre-

ken van uwe getuigenissen, en mij niet

schamen.
47. En ik zal mij vermaken in uwe

' geboden, die ik liefheb.

48. En ik zal mijne handen opheffen

naar uwe geboden, die ik liefheb, en
ik zal uwe inzettingen betrachten.

ZAIN.

49. Gedenk des woords, tot uwen
knecht [gesproken], op hetwelk Gij mij

hebt doen hopen.
50. Dit is mijn troost in mijne ellen-

[: de, want uwe toezegging heeft mij le-

' vend gemaakt.
51. De hoovaardigen hebben mij boven-

mate zeer bespot; [nochtans] ben ik

van uwe wet niet geweken.
52. Ik heb gedacht, o HEEEE, aan

uwe oordeelen van ouds aan, en heb
mij getroost.

53. Groote beroering heeft mij bevan-
gen vanwege de goddeloozen, die uwe
wet verlaten.

54. Uwe inzettingen zijn mij gezan-

gen geweest ter plaatse mijner vreem-
delingschappen.

55. «HEERE, des nachts ben ik uws
naams gedachtig geweest, en heb uwe
wet bewaard. a Ps. 16: 7; 42: 9.

56. Dat is mij geschied, omdat ik

uwe bevelen bewaard heb.

CHETH.
57. De HEERE is mijn deel; ik heb

gezegd, dat ik uwe woorden zal be-
waren.

58. Ik heb uw aanschijn ernstelyk
gebeden van ganscher harte; wees mij
genadig naar uwe toezegging.

59. Ik heb mijne wegen bedacht, en
heb mijne voeten gekeerd tot uwe ge-
tuigenissen.

60. Ik heb gehaast en niet vertraagd,
uwe geboden te onderhouden.

61. De goddelooze hoopen hebben mij
beroofd; [nochfcms] heb ik uwe wet
niet vergeten,

62. Te middernacht sta ik op, omU
te loven voor de rechten uwer gerech-
tigheid.

63. Ik ben een gezel van allen, die
U vreezen, en van hen, die uwe beve-
len onderhouden.

64. HEERE, de aarde is vol van uwe
goedertierenheid; leer mij uwe inzet-

tingen.

TETH.
65. Gij hebt bij uwen knecht goed

gedaan, HEERE, naar uw woord.
66. Leer mij eenen goeden zin en

wetenschap, want ik heb aan uwe ge-
boden geloofd.'

67. Eer ik verdrukt werd, dwaalde
ïk; maar nu onderhoud ik uw woord.

68. Gij zijt goed en goed doende; leer
mij uwe inzettingen.

69. De hoovaardigen hebben leugens
tegen mij gestoffeerd; [doch] ik bewaar
uwe bevelen van ga nscher harte.

70. Hun hart is vet als smeer; maar]
ik heb vermaak [in] uwe wet.

71. Het is mij goed, dat ik verdrukt
ben geweest, opdat ik uwe inzettingen
leerde.

72. De wet uws monds is mij beter,

dan «duizenden van goud of zilver.
a Ps. 19: 11.

JOD.

73. «Uwe handen hebben mij gemaakt
en bereid; maak mij verstandig, opdat
ik uwe geboden leere.

a Job 10: 9. Ps. 139: 13.

74. Die U vreezen, zullen mij aanzien
en zich verblijden, omdat ik op uw
woord gehoopt heb.

75. Ik weet, HEERE, dat uwe ge-
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richten de gerechtigheid zijn, en dat

Gij mij uit getrouwigheid verdrukt hebt.

76. Laat toch uwe goedertierenheid

zijn om mij te troosten, naar uwe toe-

zegging aan uwen knecht.

77. Laat mij uwe barmhartigheden
overkomen, opdat ik leve, want uwe
wet is al mijne vermaking.

78. Laat de hoovaardigen beschaamd
worden, omdat zij mij met leugen ne-

dergestooten hebben
;
[doch] ik betracht

uwe geboden.
79. Laat ze tot mij keeren, die U vree-

zen, en die uwe getuigenissen kennen.
80. Laat mijn hart oprecht zijn tot

uwe inzettingen, opdat ik niet beschaamd
worde.

CAPH.

81. Mijne ziele is bezweken van ver-

langen naar uw heil; op uw woord
heb ik gehoopt.

82. Mijne oogen zijn bezweken van
verlangen naar uwe toezegging, terwi^il

ik zeide: Wanneer zult Gij mij vertroos-

ten ?

83. Want ik ben geworden als een

lederen zak in den rook
;

[doch] uwe
inzettingen heb ik niet vergeten.

84. Hoe vele zullen de dagen uws
knechts zijn ? Wanneer zult Gij recht

doen over mijne vervolgers'?

85. De hoovaardigen hebben mij put-

ten gegraven, hetwelk niet is naar uwe
wet.

86. Alle uwe geboden zijn waarheid ;

zij vervolgen mij met leugen; help

mij.

87. Zij hebben mij bijna vernietigd

op de aarde, maar ik heb uwe bevelen

niet verlaten.

88. Maak mij levend naar uwe goe-

dertierenheid, dan zal ik het getuigenis

uws monds onderhouden.

LAMED.
89. O HEERE, uw woord bestaat in

der eeuwigheid in de hemelen.
90. «Uwe getrouwigheid is van ge-

slachte tot geslachte; Gij hebt de aar-

de vastgemaakt, en zij blijft staan.
a Pred. 1 : 4.

91. Naar uwe verordeningen blijven

zij [nog] heden staan, want zij alle zijn

uwe knechten.
92. Indien uwe wet niet ware geweest

al mijne vermaking, ik ware in mijnen
druk al lang vergaan.

98. Ik zal uwe bevelen in der eeuwig-
heid niet vergeten, want door die hebt
Gij mij levend gemaakt.

94. Ik ben uwe, behoud mij, w^ant
ik heb uwe bevelen gezocht.

95. De goddeloozen
i
hebben op mij

gewacht, om mij te doen vergaan; ik

neem acht op uwe getuigenissen.

96. In alle volmaaktheid heb ik een
einde gezien; [maar] uw gebod is zeer

wijd.

MEM.

97. Hoe lief heb ik uwe wet ! Zij is

mijne betrachting den ganschen dag.

98. Zij maakt mij door uwe geboden
wijzer, dan mijne vijanden zijn, want
zij is in eeuwigheid bij mij.

99. Ik ben verstandiger dan alle mijne
leeraars, omdat uwe getuigenissen mij-

ne betrachting zijn.

100. Ik ben voorzichtiger dan de ou-

den, omdat ik uwe bevelen bewaard
heb.

101. Ik heb mijne voeten geweerd van
alle kwade paden, opdat ik uw woord
zoude onderhouden.

102. Ik ben niet geweken van uwe
rechten, want Gij hebt mij geleerd.

103. Hoe «zoet zijn uwe reden mijn

gehemelte geweest! meer dan -honig

mijnen mond. a Ps. 19: ii. Spr. 8: ii.

i04. Uit uwe bevelen krijg ik ver-

stand; daarom haat ik alle leugenpa-

den.

' NUN.
105. Uw woord is eene lamp voor

nMJnen voet, en een licht voor mijn

pad.
106. «Ik heb gezworen, en zal het

bevestigen, dat ik onderhouden zal de

rechten uwer gerechtigheid.
a Neh. 10 : 29.

107. Ik ben gansch zeer verdrukt

HEERE, maak mij levend naar uw
woord.

108. Laat U toch, o HEERE, welge-

vallen de vrijwillige offeranden mijn?

monds, en leer mij uwe rechten.

109. Mijne ziel isgeduriglijk in mijne

hand ;
nochtans vergeet ik uwe wet ,

niet. ]

110. De goddeloozen hebben mij eenen
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strik gelegd ; nochtans ben ik niet af-

gedwaald van uwe bevelen.
111. Tk heb uwe getuigenissen geno-

men tot eene eeuwige erve, want zij

zijn mijns harten vroolijkheid.
112. Ik heb mijn hart geneigd, om

uwe inzettingen eeuwiglijk te doen, ten
«inde toe.

SAMECH.
113. Tk haat de kwade ranken, maar

heb uwe wet lief.

114. Gij zijt mijne schuilplaats en
mijn schild; op uw woord heb ik ge-
hoopt.

115. Wijkt van mij, gij boosdoeners,
dat ik de geboden mijns Gods moge
bewaren.

116. Ondersteun mij naar uwe toe-
zegging, opdat ik leve ; en laat mij niet
beschaamd worden over mijne hope.

117. Ondersteun mij, zoo zal ik be-
houden zijn ; dan zal ik mij steeds in
uwe inzettingen vermaken.

118. Gij vertreedt alle degenen, die van
uwe inze.Jngen afdwalen, want hun
bedrog is leugen.

119. Gij doet alle goddeloozen der
aarde weg [als] schuim ; daarom heb
ik uwe getuigenissen lief.

120. [Het haar] mijns vleesches is te
berge gerezen van verschrikking voor U,
en ik heb gevreesd voor uwe oordeelen.

AIN.

121. Ik heb recht en gerechtigheid
gedaan

;
geef mij niet over aan mijne on-

derdrukkers.
122. Wees borg voor uwen knecht

ten goede; laat de hoovaardigen mij
niet onderdrukken.

123. Mijne oogen zijn bezweken van
verlangen naar uw heil, en naar de
toezegging uwer rechtvaardigheid.

124. Doe bij uwen knecht naar uwe
goedertierenheid, en leer my mijne in-

zettingen.

125. Ik ben uw knecht, maak mij
verstandig, en ik zal uwe getuigenis-
sen kennen.

126. Het is tijd voor den HEERE,
dat Hy werke, [want] zij hebben uwe
wet verbroken.

127. Daarom heb ik uwe geboden
lief, meer dan goud, ja meer dan het
fijnste goud.

128. Daarom heb ik alle [uioe] beve-
len, van alles, voor recht gehouden,
[maar] alle valsche pad heb ik gehaat.

PE.

129. Uwe getuigenissen zijn wonder-
baar, daarom bewaart ze mijne ziele.

130. «De opening uwer woorden
geeft licht, de eenvoudigen verstandig
makende. aPs.i9:9.

131. Ik heb mijnen mond wijd open
gedaan, en gehijgd, want ik heb ver-
langd naar uwe geboden.

132. Zie mij aan, wees mij genadig,
naar het recht aan degenen, die uwen
naam beminnen.

133. Maak mijne voetstappen vast in
uw woord, en laat geene ongerechtig-
heid oVer mij heerschen.

134. Verlos mij van des menschen
overlast, en ik zal uwe bevelen on-
derhouden.

135. «Doe uw aangezichte lichten
over uwen knecht, en leer mij uwe inzet-
tingen, a Ps. 4 : 7.

136. Waterbeken vlieden af uit mij-
ne oogen, omdat zij uwe wet niet
onderhouden.

TSADE.

137. HEERE, Gij zijt rechtvaardig,
en elkeen uwer oordeelen is recht.

138. Gij hebt de gerechtigheid uwer
getuigenissen, en de waarheid hooge-
lijk geboden.

139. Mijn ijver heeft mij doen ver-
gaan, omdat mijne wederpartij ders
uwe woorden vergeten hebben.

140. «Uw woord is zeer gelouterd,
en uw knecht heeft het lief.

a 2 Sam. 22 : 31. Ps. 12:7; 18 : 31. Spr. 30 : 5.

141. Ik ben klein en veracht, [doch]
uwe bevelen vergeet ik niet.

142. Uwe gerechtigheid is gerechtig-
heid in eeuwigheid, en uwe wet is de
waarheid.

143. Benauwdheid en angst hebben
mij getroffen, [doch] uwe geboden zijn

mijne vermakingen.
144. De gerechtigheid uwer getuige-

nissen is in der eeuwigheid ; doe ze mij
verstaan, zoo zal ik leven.

KOPH.
145. Ik heb van ganscher harte ge-
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roepen; verhoor mij, o HEERE, ik zal

uwe inzettingen bewaren.
146. Ik heb U aangeroepen, verlos

mij, en ik zal uwe getuigenissen on-

derhouden.
147. «Ik ben de[worp'ew]schemering

voorgekomen, en heb geschrei gemaakt;
op uw woord heb ik gehoopt.

aPs.^:4;88:14;130:6.

148. «Mijne oogen komen de [nacht-]

waken voor, om uwe rede te betrach-

ten. aPs.63:2, 7;90:4.

149. Hoor mijne stemme naar uwe
goedertierenheid ; o HEERE, maak mij

levend naar uw recht.

150. Die kwade praktijken najagen,

genaken [tnij] ; zij wijken verre van
uwe wet.

151. [Maar] Gij, HEERE, zijt nabij,

en alle uwe geboden zijn waarheid.
152. Van ouds heb ik geweten van

uwe getuigenissen, dat Gij ze in eeu-

wigheid gegrond hebt.

RESCH.
153. Zie mijne ellende aan, en help

mij uit, want uwe wet heb ik niet ver-

geten.

154. Twist mijne twistzaak, en ver-

los mij ; maak mij levend, naar uwe
toezegging.

155. Het heil is verre van de god-

deloozen, want zij zoeken uwe inzet-

tingen niet.

156. HEERE, uwe barmhartigheden
zyn vele; maak mij levend naar uwe
•rechten.

157. Mijne vervolgers en mijne we-
derpartijders zijn vele, [maar] van
uwe getuigenissen wijk ik niet.

158. Ik heb gezien degenen, die

trouwelooslijk handelen, en het ver-

droot mij, dat zij uw woord niet on-

derhielden.

159. Zie aan, dat ik uwe bevelen
liefheb ; o HEERE, maak mij levend
naar uwe goedertierenheid.

160. Het begin uws woords is waar-
heid, en in der eeuwigheid is al het

recht uwer gerechtigheid.

SCHIN.

161. De vorsten hebben my vervolgd
zonder oorzaak; maar mijn hart heeft

gevreesd voor uw woord.
162. Ik ben vroolijk over uwe toe-

zegging, als een, die eenen grooten buit
vindt.

163. Ik haat de valschheid. en heb
er eenen gruwel van

;
[maar] uwe

wet heb ik lief.

164. Ik loof U zevenmaal des daags,
over de rechten uwer gerechtigheid.

165. Die uwe wet beminnen, hebben
grooten vrede, en zij hebben geenen
aanstoot.

166. O HEERE, ik hoop op uw heil,

en doe uwe geboden.
167. Mijne ziele onderhoudt uwe ge-

tuigenissen, en ik heb ze zeer lief.

168. Ik onderhoude uwe bevelen en
uwe getuigenissen, want alle mijne
wegen zijn voor U.

THAU.
169. O HEERE, laat mijn geschrei

voor uw aanschijn genaken, maak mij
verstandig naar uw woord.

170. Laat mijn smeeken voor uw
aanschijn komen; red mij naar uwe
toezegging.

171. Mijne lippen zullen [uiven] lof

overvloediglijk uitstorten, als Gij mij
uwe inzettingen zult geleerd hebben.

172. Mijne tong zal sprake houden
van uwe rede, want alle uwe geboden
zijn rechtvaardigheid.

173. Laat uwe hand mij te hulpe
komen, want ik heb uwe bevelen ver-

koren.
174. O HEERE, ik verlang naar uw

heil, en uwe wet is al mijne verma-
king.

175. Laat mijne ziele leven, en zij

zal U loven, en laat uwe rechten mij
helpen.

176. «Ik heb gedwaald als een ver-

loren schaap; zoek uwen knecht, want
uwe geboden heb ik niet vergeten.

a Jes. 53 : 6. Luc. 15 : 4, enz.

DE CXX PSALM.

E en lied Hamraaaloth.
Ik heb tot den HEERE geroepen in

\

mijne benauwdheid, en Hij heeft mij
verhoord.

2. «O HEÈRE, red mijne ziel van
de valsche lippen, van de bedriegelijke

tong. « 1 Sam. 24 : 10 ; 26 : 19.

8. Wat zal u de bedriegelijke tong
geven, of wat zal zij u toevoegen ?
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4. «Scherpe pijlen eens machtigen,
mitsgaders gloeiende jeneverkolen.

aPs. 11:2;59:8.

5. O wee mij, dat ik een vreemde-
ling ben [in] Mésech, dat ik in de tenten
Kédars wone !

6. Mijne ziele heeft lang gewoond
bij degenen, die den vrede haten.

7. Ik ben vreedzaam ; maar als ik

spreek, zijn zij aan den oorlog.

DE CXXI PSALM.

Een lied Hammaaloth.
Ik hef mijne oogen op naar de ber-

gen, vanwaar mijne hulpe komen zal.

2. Mijne hulpe is van den HEERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3. Hij zal uwen voet niet laten wan-
kelen ; uw Bewaarder zal niet slui-

meren.
4. Zie, de bewaarder Israels zal niet

sluimeren, noch slapen.

5. De HEEPvE is uw bewaarder, de
HEERE is uwe schaduw, aan uwe
rechterhand.

6. De zon zal u des daags niet ste-

ken, noch de maan des nachts.

7. De HEERE zal u bewaren van
alle kwaad; uwe ziel zal Hij bewaren.

8. De HEERE zal uwen uitgang en
uwen ingang bewaren, van nu aan tot

in der eeuwigheid.

DE CXXII PSALM

E en lied Hammaaloth, van David.
Ik verblijde mij in degenen, die tot

mij zeggen : Wij zullen in het Huis
des HEEREN gaan.

2. Onze voeten zijn staande in uwe
poorten, o Jeruzalem.

3. Jeruzalem is gebouwd, als eene
stad, die wel samengevoegd is.

4. Waarhenen de stammen opgaan,
de stammen des HEEREN, (to^;] de Ge-
tuigenis Israels, om den naam des
HEEREN te danken.

5. Want daar zijn de stoelen des
gerichts gezet, de stoelen van het huis

Davids.

6. Bidt om den vrede van Jeruzalem.

Wel moeten zij varen, die u bemin-
nen.

7. Vrede zij in uwe vesting, welva-

ren in uwe paleizen.

8. Om mijner broederen en mijner
vrienden wille, zal ik nu spreken :

Vrede zij in u.

9. Om des Huizes des HEEREN on-
zes Gods wille, zal ik «het goede voor
u zoeken. «Neh. 2:10.

DE CXXIII PSALM.

Een lied Hammaaloth.
«Ik hef mijne oogen op tot U, die

in de hemelen zit. « Ps. 115 : 3.

2. Zie, gelijk de oogen der knechten
zijn op de hand hunner heeren

;
gelijk

do oogen der dienstmaagd zijn op de
hand harer vrouwe ; alzoo zijn onze
oogen op den HEERE onzen God ; tot-

dat Hij ons genadig zij.

3. Wees ons genadig, o HEERE,
wees ons genadig, want wij zijn der
verachting veel te zat.

4. Onze ziele is veel te zat des spots
der weelderigen, der verachting der
hoovaardigen.

DE CXXIV PSALM.

Eien lied Hammaaloth, van David.
Tenware de HEERE, die bij ons ge-

weest is, zegge nu Israel;

2. Tenware de HEERE, die bij ons
geweest is, als de menschen tegen ons
opstonden

;

3. Toen zouden zij ons levend ver
slonden hebben, als hun [toorn tegen
ons ontstak.

4. Toen zouden ons de wateren over-

loopen hebben ; een stroom zoude over
onze ziel gegaan zijn.

5. Toen zouden de stoute wateren
over onze ziel gegaan zijn.

6. De HEERE zij geloofd, die ons
in hunne tanden niet heeft overgege-
ven tot eenen roof.

7. «Onze ziel is ontkomen, als een
vogel uit den strik der vogelvangers

;

de strik is gebroken, en wij zyn ont-

komen. « Spr. 6: 5.

8. «Onze hulpe is in den name des

HEEREN, die hemel en aarde gemaakt
heeft. * Ps. 121: 2.

DE CXXV PSALM.

i^en lied Hammaaloth.
Die op den HEERE vertrouwen, zijn
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als de berg Sion, [die] niet wankelt,
[maar] blijft in eeuwiglieid.

2. Rondom Jeruzalem zijn bergen;
alzoo is do HEERE rondom zijn volk,

van nu aan tot in der eeuwigheid.
3. Want de schepter der goddeloos-

heid zal niet rusten op het lot der

rechtvaardigen ; opdat de rechtvaardi-

gen hunne handen niet uitstrekken

tot onrecht.

4. HEERE, doe den goeden wel, en
dengenen, die oprecht zijn in hunne
harten.

5. Maar die zich neigen [tot] hunne
kromme wegen, die zal de HEERE weg
doen gaan met de werkers der onge-

rechtigheid. Vrede zal over Israël zijn.

DE CXXVI PSALM.

xijen lied Hammaaloth.
Als de HEERE de gevangenen Sions

wederbracht, waren wij gelijk degenen,
die droomen.

2. «Toen werd onze mond vervuld
met lachen, en onze tong met gejuich.

Toen zeide men onder de heidenen :

De HEERE heeft groote dingen aan
deze gedaan. « Job 8: 2i.

8. De HEERE heeft groote dingen
bij ons gedaan; [dies] zijn wij verblijd.

4. O HEERE, wend onze gevange-
nis, gelijk waterstroomen in het zui-

den.
5. Die met tranen zaaien, zullen

met gejuich maaien.
6. Die het zaad draagt, dat men zaai-

en zal, gaat al gaande en weenende
;

[inaar] voorzeker zal hij met gejuich

wederkomen, dragende zijne schooven.

DE CXXVn PSALM.

E<ion lied Hammaaloth, van Salomo.
Zoo de HEERE het huis nietbouwt,

te vergeefs arbeiden zijne bouwlieden
daaraan ; zoo de HEERE de stad niet

bewaart, te vergeefs waakt de wachter.
2. Het is te vergeefs, dat gijlieden

vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood
der smarten ; het is alzoo, dat Hij het

zijnen beminde [als in] den slaap geeft.

3. Zie, de kinderen zijn een erfdeel

des HEEREN; des bulks vrucht is

eene belooning.
4. Gelijk de pijlen zijn in de hand

eens helds, zoodanig zijn de zonen der

jeugd.
5. Welgelukzalig is de man, die zij-

nen pijlkoker daarmede gevuld heeft;

zij zullen niet beschaamd worden, als

zij met de v;janden spreken zullen in

de poort.

DE CXXVHI PSALM.

Cjen lied Hammaaloth.
Welgelukzalig is een iegelijk, die

den HEERE vreest, die in zijne wegen
wandelt.

2. Want gij zult eten den arbeid

uwer handen ; welgelukzalig zult gij

zijn, en het zal u wel gaan.

3. Uwe huisvrouwe zal wezen" als een
vruchtbare wijnstok aan de zijden van
uw huis; uwe kinderen als olijfplanten

rondom uwe tafel.

4. Zie, alzoo zal zekerlijk die man
gezegend worden,\ die den HEERE vreest.

5. De HEERE zal ii zegenen uit

Sion, en gij zult het goede van Jeru-

zalem aanschouwen alle de dagen uws
levens;

6. En gij zult uwe kindskinderen
zien. Vrede over Israël.

DE CXXIX PSALM

iljen lied Hammaaloth.
Zij hebben mij dikwijls benauwd

van mijne jeugd af, zegge nu Israël;

2. Zij hebben mij dikwijls van mijne
jeugd af benauwd ; evenwei hebben zij

mij niet o vermocht.
3. Ploegers hebben op mijnen rug

geploegd ; zij hebben hunne voren lang

getogen.
4. De HEERE, die rechtvaardig is,

heeft de touwen der goddeloozen af-

gehouwen.
5. Laat ze beschaamd en achterwaarts

gedreven worden, allen die Sion haten.

6. «Laat ze worden als gras op de

daken, hetwelk verdort eer men het uit-

^^•pl^t; a Job 8: 12; 40: 10.

7. AVaarmede de maaier zijne hand
niet vult, noch de garvenbinder ziunen

arm
;

8. En die voorbijgaan, niet zeggen :

De zegen des HEEREN zij bij u; wy
zegenen ulieden in den naam des HEE-
REN.
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E
DE CXXX PSALM.

en lied Hammaaloth.
Uit de -diepten roep ik tot U, o HEE-

RE.
2. HEERE, hoor naar mijne stemme

;

laat uwe ooren opmerkende zijn op de
stemme mijner smeekingen.

3. «Zoo Gij, HEERE, de ongerechtig-
heden gadeslaat; Heere, wie zal be-

staan? a Ps. 143: 2.

4. Maar «bij U is vergeving, opdat
Gij gevreesd wordt. a i Sam. 24: 14.

5. «Ik verwacht den HEERE; ^mijne
ziele verwacht, en ik hoop op zijn

woord, a Ps. 27: 14. Hab. 2: 3. 6 Ps.40:2.

6. «Mijne ziele [luachi] op den Heere;
meer dan de wachters op den mor-
gen; de wachters op den morgen.

a Ps. 5: 4; 119: 147, 123: 1, 2.

7. Israël hope op den HEERE; want
bij den HEERE is goedertierenheid, en
bij Hem is veel verlossing.

8. En Hij zal Israël verlossen van
alle zijne ongerechtigheden.

DE CXXXI PSALM.

Een lied Hammaaloth, van David.
O HEERE, «mijn hart is met verhe-

ven, en ''mijne oogen zijn niet hoog;
ook heb ik niet gewandeld in [dingen,]

mij te groot en te wonderlijk.
a 2 Kron. 32: 25. 'Spr. 16: 5.

h Ps. 101: 5. Spr. 6: 17.

2. Zoo ik mijne ziele niet heb gezet
en stille gehouden, gelijk een gespeend
kind bij zijne moeder! Mijne ziele is

als een gespeend kind in mij.

3. Israël hope op den HEERE van
nu aan tot in der eeuwigheid.

DE CXXXII PSALM.

£;en lied Hammaaloth.
O HEERE, gedenk aan David, aan

al zijn lijden;

2. Dat hij den HEERE gezworen
heeft, den Machtige Jakobs gelofte ge-

daan heeft, [zeggende:]

8. «Zoo ik in de tente mijns huizes

inga; zoo ik op de koets van mijn bed
klimme; a l Kron. 15: 1.

4. Zoo ik mijnen oogen slaap geve,

mijnen oogleden sluimering;

5. Totdat ik voor den HEERE eene

plaatse gevonden zal hebben, woningen
voor den Machtige Jakobs!

6. Zie, wij hebben van haar gehoord
in E'phratha; wij hebben haar gevon-
den in de velden van Jaar.

7. Wij zullen in zijne woningen m-
gaan; wij zullen ons nederbuigen voor
de voetbank zijner voeten.

8. Sta op, HEERE, tot uwe ruste,
Gij en de Arke uwer sterkte.

9. Dat uwe priesters bekleed worden
met gerechtigheid, en dat uwe gunst-
genooten juichen.

10. Weer het aangezichte uws ge-
zalfden niet af, om Davids u%vs knechts
wille.

11. De HEERE heeft David de waar-
heid gezworen, waarvan Hij niet wij-
ken zal, «[zeggende:] Van de vrucht uws
buiks zal Ik op uwen troon zetten.

a 2 Sam. 7: 12. 1 Kon. 8: 25.

2 Kron. 6: 16. Luc. 1: 69.

12. Indien uwe zonen mijn verbond
zullen houden, en mijne getuigenissen,
die Ik hun leeren zal, zoo zullen ook
hunne zonen tot m eeuwigheid op uwen
troon zitten.

13. Want de HEERE heeft Sion ver-'

koren; Hij heeft het begeerd tot zijne
woonplaats, [zeggende:]

14. «Dit IS mijne ruste tot in eeuwig-
heid ; hier zal Ik wonen, want Ik heb
het begeerd, a Ps. 68: 17, en boven, vs. 8.

15. Ik zal zijnen kost rijkelijk zege-
nen; zijne nooddruftigen zal Ik met
brood verzadigen.

16. En «zijne priesters zal Ik met
heil bekleeden, en zijne gunstgenooten
zullen zeer juichen. « 2 Kron. 6: 41.

17. «Daar zal Ik David eenen hoorn
doen uitspruiten; ¥k heb voor mijnen
gezalfde eene lampe toegericht.

a Luc. 1- 69.

18. Ik zal zijne vijanden met schaam-
te bekleeden, maar op hem zal zyne
kroon bloeien.

DE CXXXHI PSALM.

Een lied Hammaaloth, van David.
Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het,

dat broeders ook samenwonen.
2. Het is gelijk de kostelijke olie op

het hoofd, nederdalende op den baard,
den baard van Aaron, die nederdaalt
tot op den zoom zijner kleederen.
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3. Het is gelijk de dauw van Höi-

mon, [en] die nederdaalt op de bergen

van Sion. Want de HEERE gebiedt al-

daar den zegen [en] het leven tot in der

eeuwigheid.

DE CXXXIV PSALM.

jjen lied Hammaaloth.
Ziet, looft den HEERE, alle gij knech-

ten des HEEREN ;
gij, die allen nacht

in het Huis des HEEREN staat.

2. Heft uwe handen op [naar] het

Heiligdom, en looft den HEERE.
3. De HEERE zegene u uit Sion;

Hij, die den hemel en de aarde gemaakt
heeft.

DE CXXXV PSALM.

xLallelüjah, Prijst den naam des HEE-
REN, prijst [Hem], gi) knechten des

HEEREN",
2. Gij, die staat in het Huis des HEE-

REN, in de voorhoven van het Huis
onzes Gods.

3. Looft den HEERE, want de HEE-
RE is goed, psalmzmgt zijnen naam,
want Hij is liefeliik.

4. Want de HEËRE heeft zich Jakob
verkoren, Israël «tot zijn eigendom.
a Ex. 19: 5. Deut. 7: 6. Tit. 2:14. IPetr. 2:9.

5. Want ik weet, dat de HEERE
groot is, en dat onze Heere boven alle

goden is.

6. Al wat den HEERE behaagt, doet

Hij, in de hemelen, en op de aarde, in

de zeeën en alle afgronden.
7. Hij «doet dampen opklimmen van

het einde der aarde; Hij maakt de

bliksemen met den regen; Hij brengt
den wind uit zijne schatkameren voort.

« Jer. 10: 13; 51: 16.

8. «Die de eerstgeborenen van Egypte
sloeg, van den mensch af tot het vee
toe. [a Ex. 12: 12, 29. Ps. 78: 51.

9. «Hij zond teekenen en wonderen
in het midden van u, o Egypte, tegen
Pharaö en tegen alle ztjne knechten.

n Ex. 7, 8, 9, 10, 14.

10. Die vele «volken sloeg, en mach-
tige koningen doodde: a Joz. 12.

11. Sihon, den koning der A'morie-
ten, en Og, den koning vanBasan;en
alle de koninkrijken van Kanaan.

12. En «Hij gaf hun land ten erve,

ten erve aan zijn volk Israël.
a Vs. 78 : 55.

13. O HEERE, uw naam is in eeu-

wigheid ; HEERE, «uwe gedachtenis is

van geslachte tot geslachte.
tt Ps. 102: 13.

14. «Want de HEERE zal zijn volk
richten, en het zal Hem berouwen over
zijne knechten. a Deut. 32: 36.

15. «De afgoden der heidenen zijn

zilver en goud, een werk van menschen-
handen. a Ps, 115: 4, enz.

16. Zij hebben eenen mond, maar
spreken niet; zij hebben oogen, maar
zien met;

17. Ooren hebben zij, maar hooren
niet; ook is er geen adem in hunnen
mond.

18 Dat die ze maken, hun gelijk

worden, [en] al wie op hen vertrouwt.
19. Gij huis Israels, looft den HEE-

RE; Gij huis Aarons, looft den HEE-
RE;

20. Gij huis van Levi, looft den HEE-
RE; gi] die den HEERE vreest, looft

den HËERE.
21. Geloofd zij de HEÉRE uit Sion,

die te Jeruzalem woont. Hallelujah.

DE CXXXVI PSALM.

jjooft den HEERE, want Hij is goed;
want zijne goedertierenheid is in der
eeuwigheid.

2. Looft den God der goden; want
zijne goedertierenheid is in der eeuwig-
heid.

3. Looft den Heere der heeren ; want
zijne goedertierenheid is in der eeuwig-
heid.

4. Dien, die alleen groote wonderen
doet; want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid.
5. Dien, «die de hemelen met ver-

stand gemaakt heeft; want zyne goe-

dertierenheid is in der eeuwigheid.
a Gen. 1 : 1.

6. «Dien, die de aarde op het water
uitgespannen heeft; want zijne goeder-

tierenheid is in der eeuwigheid.
a Ps. 24: 2.

7. Dien, «die de groote lichten heeft

gemaakt; want zijne goedertierenheid

is in der eeuwigheid. a Gen. i: i4.

8. «De zon tot heerschappij op dei^
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dag; want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid. a Gen. i: iG.

9. De maan en sterren tot heerschap-
pij in den nacht; want zijne goedertie-

renheid is in der eeuwigheid.
10. «Dien, die de Egyptenaren gesla-

gen heeft in hunne eerstgeborenen
;

want zijne goedertierenheid is in der

eeuwigheid. a Ex. 12: 29. Ps. 78: 43, 51.

11. En heeft Israël «uit het midden
van hen uitgebracht; want zijne goe-

dertierenheid is in der eeuwigheid.
a Ex. 12: 31, 51; 13: 3, 17.

12. Met eene sterke hand, en f^met

eenen uitgestrekten arm; want zijne

goedertierenheid is in der eeuwigheid.
a Ex. 6: 5.

13. Dien, «die de Schelfzee in deelen

deelde; want zijne goedertierenheid is

in der eeuwigheid.
a Ex. 14: 21, 22. Ps. 78: 13.

14. En voerde Israël door het midden
'daarvan; want zijne goedertierenheid

is in der eeuwigheid.
15. «Hij heeft Pharaö met zijn heir

gestort in deSchelfzee; want zijne goe-

dertierenheid is in der eeuwigheid.
a Ex. 14: 24.

16. «Die zijn volk door de woestijn

geleid heeft; want zijne goedertieren-

heid is in der eeuwigheid.
a Ex. 15, 16, 17, 19. Ps. 78: 53.

17. «Die groote koningen ' geslagen

heeft; want zijne goedertierenheid is

in der eeuwigheid.
a Num. 21 : 24, 25, 34, 35.

Joz. 12: 1. Ps. 135: 10, 11.

18. En heeft heerlijke koningen ge-

dood; want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid.
19. Sihon, den A'raorietischen ko-

ning; want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid.
20. «En Og, den koning van Basan;

want zijne goedertierenheid is in der

eeuwigheid. a Deut. 3: l, enz.

21. En heeft hun land «ten erve ge-

geven; want zijne goedertierenheid is

in der eeuwigheid. a Joz. 12: 6.

22. Ten erve aan zijnen knecht Isra-

ël; want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid.
23. Die aan ons gedacht heeft in onze

nederigheid; want zijne goedertieren-

heid is in der eeuwigheid.

24. En Hij heeft ons onzen tegen-

partijders ontrukt; want zijne goeder-
tierenheid is in der eeuwigheid.

25. Die allen vleesche spijze geeft;
want zijne goedertierenheid is in der
eeuwigheid.

26. Looft den God des hemels; want
zijne goedertierenheid is in der eeuwig-
heid.

DE CXXXVII PSALM.

Aan de rivieren van Babel, daar zaten
wij, ook weenden wij, als wij gedach-
ten aan Sion.

2. Wij hebben onze harpen gehang-en
aan de wilgen, die daarin zijn.

8. Als aldaar zij, die ons gevangen
hielden, de woorden eens lieds van ons
begeerden, en zij, «die ons overhoop
geworpen hadden, vreugd, [zeggende:]
Zingt ons [een] van de liederen Sions;

a Ps. 79: 1.

4. [Zeiden tvij:] Hoe zouden wij een
lied des HEEEEX zingen in een vreemd
land ?

5. Indien ik u vergete, o Jeruzalem,
zoo vergete mijne rechterhand [zich-

zilvë].

6. Mijne tong kleve aan mijn gehe-
melte, zoo ik aan u niet gedenke, zoo
ik Jeruzalem niet verheffe boven het
hoogste mijner blijdschap.

7. HEERE, «gedenk aan de kinderen
Édoms, aan den dag van Jeruzalem;
die daar zeiden : Ontbloot het, ontbloot
het tot zijn fondament toe.

a Jer. 49: 7. Ezecli. 25: 12.

8. O dochter Babels, die verwoest
zult worden, «welgelukzalig zal hij zijn,

die u uwe misdaad vergelden zal, die

gij aan ons misdaan hebt.
a Jer. 50: 15, 29. Openb. 18: 6.

9. Welgelukkig zal hij zijn, die uwe
kinderkens grijpen, en aan de steenrots

verpletteren zal.

DE CXXXVIII P5ALM.

l_ Een psalm] van David.
Ik zal U loven met mijn geheele

hart; in de tegenwoordigheid der Goden
zal ik U psalmzingen.

2. Ik zal mij nederbuigen naar het
paleis uwer heiligheid, en ik zal uwen
naam loven, om uwe goedertierenheid
en om uwe waarheid; want Gij hebt



684 PSALM CXXXVIII, CXXXIX, CXL.

vanwego uwen ganschen naam uw
woord groot gemaakt.

3. Ten dage, [als] ik riep, zoo hebt

Gij mij verhoord ; Gij hebt mij versterkt

[met] kracht in mijne ziele.

4. Alle koningen der aarde zullen IJ,

o HEERE, loven, wanneer zij gehoord
zullen hebben de reden uws monds;

5. En zij zullen zingen van de wegen
des HEEREN, want de heerliikheid des

HEEREN is groot.

6. Want de HEERE is hoog, «noch-

tans ziet Hij den nederige aan, en den
verhevene kent Hij van verre.

a Ps. 113: 6, 7.

7. Als ik wandel in het midden der

benauwdheid, maakt Gij mij levend;

uwe hand strekt Gij uit tegen den toorn

mijner vijanden, en uwe rechterhand
behoudt mij.

8. De HÉERE zal het voor mij vol-

einden ; uwe goedertierenheid, HEERE,
is in eeuwigheid; laat niet varen de
werken uwer handen.

DE CXXXIX PSALM.

Jcjen psalm van David, voor den op-

perzangmeester.
HEERE, Gij doorgrondt en kent mij.

2. Gij weet mijn zitten en mijn op-

staan; Gij verstaat van verre mijne
gedachten.

3. Gij omringt mijn gaan en mijn
liggen; en Gij zijt alle mijne wegen
'gewend.

4. Als er [nog] geen woord op mijne
tong is, zie,. HEERE, Gij weet het alles.

5. Gij bezet mij van achteren en van
voren, en Gij zet uwe hand op mij.

6. De kennisse is mij te wonderbaar;
zij is hoog, ik kan er niet bij.

7. Waar zoude ik henengaan voor
uwen Geest, en waar zoude ik henen-
vlieden voor uw aangezichte?

8. <«Zoo ik opvoer ten hemel, Gij zijt

daar; of bedde ik mij in de helle, zie,

Gij zijt [daar]. a Job 26: 6.

Amos 9: 2, 3, 4. Hebr. 4: 13.

9. Nam ik vleugeUn des dageraads;
woonde ik aan het uiterste der zee;

10. Ook daar zoude uwe hand mij

geleiden, en uwe rechterhand zoude
mij houden.

11. Indien ik zeide: De duisternisse
zal mij immers bedekken ; dan is de
nacht een licht om mij.

12. Ook verduistert de duisternisse

voor U niet; maar de nacht licht als

de dag; de duisternisse is als het licht.

13. Want Gij bezit mijne nieren; Gij

hebt mij in mijner moeders buik be-

dekt.

14. Ik loof U, omdat ik op eene heel

vreeselijke wijze wonderbaarlijk ge-

maakt ben; wonderlijk zijn uwe wer-

ken; ook weet het mijne ziele zeer wel.

15. «Mijn gebeente was voor U niet

verholen, ^als ik in het verborgene ge-

maakt ben, [en] als een borduursel ge-

wrocht ben, in de benedenste deelen

der aarde. « Job lO: 8,]10. b Pred. ll : 5.

16. Uwe oogen hebben mijnen onge-

vormden klomp gezien; en alle deze
dingen waren in uw boek geschreven,

de dagen als zij geformeerd zouden
worden, toen nog geen van die was.

17. Daarom, hoe kostelijk zijn mij,

o God, uwe gedachten ! Hoe machtig
vele zijn hare sommen!

18. Zoude ik ze tellen ? Harer is meer,
dan des zands. Word ik wakker, zoo

ben ik nog bij U.
19. O God, dat Gij den goddelooze

ombracht! En gij mannen des bloeds,

wijkt van mij;

20. Die van U schandelijk spreken,

[en] uwe vijanden ij dellij k veriiefFen.

21. Zoude iknietiiaten, HEERE, die

U haten, en verdriet hebben in degenen,

die tegen U opstaan?
22. Ik haat ze met volkomenen haat;

tot vijanden zijn zij mij.

23. «Doorgrond mij, o God, en ken
mijn hart; beproef mij, en ken mijne
gedachten. a Job 31: 6. Ps. 26: 2.

24. En zie, of bij mij een schadelijke

weg zij ; en leid mij op den eeuwigen
weg.

DE CXL PSALM.

rjen psalm van David, voor den opper-

zangmeester.
2. Red mij, HEERE, van den kwa-

den mensch, behoed mij voor den man
alles gewelds;

3. Die veel kwaads in het hart den-

ken; allen dag samenkomen om te

oorlogen.

4. Zij scherpen hunne tong, als eene

slang ; L«heet addervergift is onder hun-

ne lippen. Sela. a Ps. 58: 5. Rom. 3: 13.
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5. Bewaar mij, HEERE, van de han-
den des goddeloozen ; behoed mij van
den man alles gewelds

;
[van hen,] die

mijne voeten denken weg te stooten.
6. De hoo vaardigen hebben mij eenen

strik verborgen, en koorden; zij hebben
een net uitgespreid aan de zijde des
wegs, «valstrikken hebben zij mij gezet.

Sela. a Jer. 18 : 22.

7. Ik heb tot den HEERE gezegd:
Gij zijt mijn God; neem ter oore, o
HEERE, de stemme mijner smeekingen.

8. HEERE Heere, Sterkte mijns heils,

Gij hebt mijn hoofd bedekt ten dage
der wapening.

9. Geef, HEERE, de begeerten des
goddeloozen niet; bevorder zijn kwaad
voornemen niet; zij zouden zich ver-

heffen. Sela.

10. Aangaande het hoofd dergenen,
die mij omringen, de overlast hunner
lippen overdekke ze.

11. Vurige kolen moeten op hen ge-

schud worden. Hij doe ze vallen in

het vuur, in diepe kuilen, dat zij niet

weder opstaan.
12. Een man van" [kivade] tong zal

op de aarde niet bevestigd worden;
een boos man des gewelds, dien zal men
jagen, totdat hij geheel verdreven is.

13. Ik weet, dat de HEERE de recht-

zaak des ellendigen, [en] liet recht der
nooddruftigen zal uitvoeren.

14. Gewisselijk de rechtvaardigen
zullen uwen naam loven; de oprechten
zullen voor uw aangezichte blijven.

E.

DE CXLI PSALM.

jen psalm van David.

HEERE, ik roep U aan, haast U tot

mij; neem mijne stemme ter oore, als

ik tot U roep.

2. aMijn gebed worde' gesteld als

reukwerk voor uw aangezichte, de op-

heffing mijner handen [als] het avond-
offer, a Ex. 29 en 30. Openb. 5:8; 8 : 3.

3. HEERE, zet eene wacht voor mij-

nen mond, behoed de deur mijner
lippen.

4. Neig mijn hart niet tot eene kwade
zaak, om eenigen handel in goddeloos-

heid te handelen, met mannen, die

ongerechtigheid werken; en dat ik niet

ete van hunne lekkernijen.

5. De rechtvaardige sla mij, het zal

weldadigheid zijn; en hij bestrafife mij
,

het zal olie des hoofds zijn ; het zal
mijn hoofd niet breken; want nog zal
ook mijn gebed [voor hen] zijn ia hun-
ne tegenspoeden.

6. Hunne rechters zijn aan de zijde
der steenrots vrijgelaten geweest, en
hebben gehoord mijne reden, dat zij

aangenaam waren.
7. «Onze beenderen zijn verstrooid

aan den mond des grafs, gelijk of
iemand op de aarde [iets] gekloofd en
verdeeld had. « Ezech. 37: i tot 12.

8. Doch op U zijn mijne oogen,
HEERE Heere; op U betrouw ik, ont-
bloot mijne ziel niet.

9. Bewaar mij voor het geweld des
striks, [dien] zij mij gelegd hebben, en
[voor] de/ valstrikken van de werkers
der ongerechtigheid.

10. Dat de goddeloozen, elk in zijn
garen vallen, te zamen, totdat ik zal
zijn voorbijgegaan.

DE CXLII PSALM.

lliene onderwijzing van David, een ge-
bed, als hij in de spelonk was.

2. Ik riep met mijne stemme tot deu
HEERE; ik smeekte tot den HEERE
met mijne stemme.

3. Ik stortte mijne klacht uit voor zijn
aangezichte

; ik gaf te kennen voor zijn
aangezichte mijne benauwdheid.

4. «Als mijn geest in mij overstelpt
was, zoo hebt Gij mijn pad gekend.
Zij hebben mij eenen strik verborgen
op den weg, dien ik gaan zoude.

a I's. 77: 4.

5. Ik zag uit ter rechterhand, en zie,

zoo was er niemand, die mij' kende;
er was geen ontvlieden voor mij; nie-
mand zorgde voor mijne ziel.

6. Tot U riep ik, o HEERE; ik zei-

de: Gij zijt mijne toevlucht, mijn «deel
in het land der levenden, a Ps. i6: 5.

7. Let op mijn geschrei, want ik ben
zeer uitgeteerd; «red mij van mijne
vervolgers, want zij zijn machtiger
dan ik. a Ps. 41: 2; 79: 8; 116: 6.

8. Voer mijne ziel uit de gevange-
nis, om uwen naam te loven. De recht-
vaardigen zullen mij omringen, wan-
neer Gij wel by mij zult gedaan hebben.

DE CXLIII PSALM.

£jen psalm van David.
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HEERE, hoor mijn gebed, neig de

ooren tot naijne smeelvingen; verhoor
mij naar uwe waarheid, naar uwe ge-

rechtigheid.

2. En ga niet in het gericht met uwen
knecht; «want niemand, die leeft, zal

voor uw aangezichte rechtvaardig ziin.

a Röm. 3, 4. Gal. 3, "4.

3. Want de vijand vervolgt mijne
ziel; hij vertreedt inijn leven ter aarde;

hij legt mij in duisternissen, als dege-

nen, die overlang dood zijn.

4. Daarom wordt mijn geest over-

stelpt in mij; mijn hart is verbaasd in

het midden van mij.

5. «Ik gedenk aan de dagen van ouds;
ik overleg alle uwe daden; ik spreek
bij mijzelven van de werken uwer
handen. a Ps. 77: 6, ii.

6. Ik breide mijne handen uit tot U;
mijne ziele is voor U als een dorstig

land. Sela.

7. Verhoor mij haastelijk, HEERE,
mijn geest bezwijkt; verberg uw aan-
gezichte niet van mij ; want ik zoude
gelijk worden dengenen, die in den
kuil dalen.

8. Doe mij uwe goedertierenheid in

den morgenstond hooren, want ik be-

trouw op U; maak mij bekend den
weg, dien ik te gaan heb, «want ik hef
mijne ziele tot U op. a p.^. 25: i.

9. Red mij, HEERE, van mijne vij-

anden; bij U schuil ik.

10. Leer mij uw welbehagen doen,
want Gij zijt mijn God; uw goede Geest
geleide mij in een effen land.

11. O HEERE, maak mij levend, om
uws naams wille; voer mijne ziel uit

de benauwdheid, om uwe gerechtigheid;

12. En roei mijn'te vijanden uit, om
uwe. goedertierenheid, en breng ze om,
allen, die mijne ziel beangstigen; «want
ik ben uw knecht, a Ps. 86: IC; 116: 16.

DE CXLIV PSALM.

l_Een psalm] van David.

Gezegend zij de HEERE, mijn rots-

steen, «die mijne handen onderwijst ten
strjjde, myne vingeren ten oorlog;

a 2 Sam. 22: 35. Ps. 18: 35.

2. Mijne goedertierenheid en mijn
burcht, mijn hoog vertrek en mijn be-

vryder voor mij, mijn schild, en op

wien ik mij betrouwe; «die mijn volk
aan mij onderwerpt.

a 2 Sam. 22: 48. Ps. 18: 48.

3. O HEERE, «wat is de mensch, dat
Gij hem kent; het kind des menschen,
dat Gij het acht? d Job 7: 17.

Ps. 8: 5; 31: 8. Hebr. 2: 6.

4. De «mensch is der ijdelheid gelijk;

zijne dagen zijn ^als eene voorbijgaan-
de schaduw. a Ps. 39: G; 62: 10.

b Job 8: 9; 14: 2, 3. Ps. 102: 12.

5. «Neig uwe hemelen, HEERE, en
daal neder; ^raak de bergen aan, dat
zij roeken. a Ps. i8: lo.

b Ps. 18: 8; 104: 32.

6. «Bliksem bliksem, en verstrooi

ze; ^zend uwe pijlen uit, en verdoe ze.

a 2 Sam. 22: 8. Ps. 18: 15. b 1 Sam. 7: 10.

7. Steek uwe handen van de hoogte
uit; ontzet mij, en ruk mij uitde groo-

te wateren, uit de hand der vreemden;
8. Welker mond leugen spreekt, en

hunne rechterhand is eene rechterhand
der valschheid.

9. O God, ik zal U een nieuw lied

zingen; met de luit [en] het tiensnarig

instrument zal ik U psalmzingen.
10. Gij, die den koningen overwin-

ning geeft; die zijnen knecht David
ontzet van het booze zwaard;

11. Ontzet mij en red mij van de

hand der vreemden, welker mond leu-

gen spreekt, en hunne rechterhand is

eene rechterhand der valschheid.

12. Opdat onze zonen zijn als plan-

ten, welke groot geworden zijn in hunne
jeugd; onze dochters als hoeksteenen,
uitgehouwen naar de gelijkenis van een
paleis;

13. Dat onze winkelen vol zijnde, den
eenén voorraad na den anderen uitge-

ven; dat onze kudden bij duizenden
werpen, [ja] bij tien duizenden op onze
hoeven vermenigvuldigen;

14. Dat onze runderen wel geladen
zijn; dat geen inbreuk, noch uitval,

noch gekrijsch zij op onze straten.

15. Welgelukzalig is het volk, wien
het alzoo gaat. Welgelukzalig is het

volk, welks God de HEERE is.

DE CXLV PSALM.

Een lofzang van David.

Aleph. O mijn God, Gij 'Koning, ik

zal U verhoogen, en uwen naam loven
in eeuwigheid en altoos.

é
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2. Beth. Te alien dage zal ik U lo-

ven, en uwen naam prijzen in eeuwig-
heid en altoos.

3. Gimel. «De HEERE is groot, en zeer
te prijzen, en ^v.ijne grootheid is ondoor-
grondelijk, a Ps. 18: 4; 150: 2. h Job 5: 9.

4. Daleth. «Geslacht aan geslachte zal

uwe werken roemen ; en zij zullen uwe
mogendheden verkondigen.

a Deut. 4: 9; 6: 7.

5. He. Ik zal uitspreken de heerlijk-

heid der eere uwer majesteit, en uwe
wonderlijke daden.

6. Vau. En zij zullen vermelden de

kracht uwer vreeselijke [dadeiü ; en
uwe grootheid, die zal ik vertellen.

7. Zain. «Zij zullen de gedachtenisse

der grootheid uwer goedheid overvloe-

diglijk uitstorten ; en zij zullen uwe
gerechtigheid met gejuich verkondigen.

a Ps. 119: 171.

8. Gheth. "Genadig en barmhartig is

de HEERE, lankmoedig en groot van
goedertierenheid. « Ex. 34: o, 7.

Num. 14: 18. Ps. 8G: 15 ; 103: 8.

9. Teth. De HEERE is aan allen goed
;

en zijne barmhartigheden zijn over al-

le zijne werken.

10. Jod. Alle uwe werken, HEERE,
zullen U loven, en uwe gunstgenooten
zullen U zegenen.

11. Caph. Zij zullen de heerlijkheid

uws koninkrijks vermelden, en uwe mo-
gendheid zullen zij uitspreken;

12. Lamed. Om des menschen kinde-

ren bekend te maken zijne mogendhe-
den, en de eere der heerlijkheid zijns

koninkrijks.

13. Mem. Uw koninkrijk is een ko-

ninkrijk van alle eeuwen, en uwe heer-

schappij is in allen geslachte en ge-

slachte.

14. Samech. De HEERE ondersteunt
allen, die vallen, en Hij richt op alle

gebogenen.

15. Ain. Aller aoogen wachten op U
;

en Gij geeft hun hunne spijze te zijner

tijd. « Ps. 104 : 27.

16. Pe. Gij doet uwe hand open, en
verzadigt al wat er leeft, [naar uw]
welbehagen.

17. Tsade. De HEERE is rechtvaardig

in alle zijne wegen, en goedertieren in

alle zijne werken.
18. Koph. De HEERE is nabij allen,

die Hem. aanroepen; allen, die Hem
aanroepen in der waarheid.

19, Resell. Hij doet het welbehagen
dergenen, die Hem vreezen, en Hij hoort
hun geroep, en verlost ze,

20, Schin. De HEERE bewaart alle
degenen, die Hem liefhebben, maar Hij
verdelgt alle goddeloozen,

21, Thau. Mijn mond zal den prijs des
HEEREN uitspreken

; en alle vl'eesch
zal zijnen heiligen naam loven in der
eeuwigheid en altoos,

DE CXLVI PSALM.

xiallelüjah, O mijne ziele, prijs don
HEERE.

2, Ik zal den HEERE prijzen in mijn
leven; ik zal mijnen God psalmzingen,
terwijl ik nog ben,

3, «Vertrouwt niet op prinsen, op
des menschen kind, bij hetwelk geen
heil is. a Ps. 118: 8, 9.

4, Zijn geest gaat uit; hij keert we-
derom tot zijne aarde; tedienzelven
dage vergaan zijne aanslagen,

5, Welgelukzalig is hij, die den God
Jakobs tot zijne hulpe heeft, wiens ver-
wachting op den HEERE zijnen God is;

6, Die den hemel en de aarde ge-
maakt heeft, de zee en al wat daarin
is; die trouwe houdt in der eeuwig-
heid

;

7, Die den verdrukten recht doet; die
den hongerigen brood geeft; de HEERE
maakt de gevangenen los,

8, «De HEERE opent [de oogen] der
blinden; de HEERE ^'richt de geboge-
nen op; de HEERE heeft de rechtvaar-
digen lief. a Matth. 9: 30. Joh. 9: 7 tot 32,

h Ps. 145: 14; 147: 3. Luc. 13: 13.

9, De HEERE bewaart de vreemde-
lingen; Hij houdt den wees en de we-
duwe staande

; maar der goddeloozen
weg keert Hij om,

10, «De HÉERE zal in eeuwigheid
regeeren. Uw God, o Sion, is van ge-
slachte tot geslachte. Hallelujah.

a Ex. 15: IS. Ps. 145: 13.

DE CXLVII PSALM.

Looft den HEERE ; want onzen God
te psalmzingen is goed, dewijl Hij lie-

felijk is; «de lof is betamelijk,
«"Ps. 33: 1.
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2. De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij

vergadert Israels verdrevenen.

3. Hij geneest de gebrokenen van
hart, en Hij «verbindt ze in hunne
smarten. a Ex. 25: 2v>. Job 5: ]S.

4. «Hij telt het getal der sterren; Hij

noemt ze alle bij namen, a Jes. 40: 26.

5. Onze Heere is groot en van veel

kracht; zijns verstands is geen getal.

6. De HEERE houdt de zachtmoedi-

gen staande; de goddeloozen vernedert

Hij tot de aarde toe.
-

7. Zingt den HEERE bij beurte met
dankzegging; psalmzingt onzen God op

de harp;
8. «Die de hemelen met wolken be-

dekt; die voor de aarde regen bereidt;

^die het gras [02:»] de bergen doet uit-

spruiten, a llos. 2: 20, 21.

6 Job 38 : 26, 27. Ps. 104 : 14.

9. Die het vee zijn voeder geeft; aan
de jonge raven, als zij roepen.

10. Hij heeft geen lust aan de sterkte

des paards ; Hij heeft geen welgevallen

aan de beenen des mans.
11. De HEERE heeft een welgeval-

len aan hen, die Hem vreezen, die op
zijne goedertierenheid hopen.

12. b Jeruzalem, roem den HEERE;
o Sion, loof uwen God.

13. Want Hij maakt de grendelen

uwer poorten sterk ; Hij zegent uwe
kinderen binnen in u.

14. Die uwe landpalen [in] vrede stelt;

Hij verzadigt u met het vette der tar-

we.
15. Hij zendt zijn bevel [op] aarde;

zijn «woord loopt zeer snel. a Ps. 33: o.

16. Hij geeft sneeuw als wol; Hij

strooit den rijm als asch.

17. Hij werpt zijn ijs henen als stuk-

ken ; wie zoude bestaan voor zijne koude ?

18. Hy zendt zijn woord, en doet ze

smelten; Hij doet zijnen wind waaien,

de wateren vloeien henen.
19. Hij maakt Jakob zijne woorden

bekend, Israël zijne inzettingen en zijne

rechten.

20. Alzoo «heeft Hij geenen volk e

gedaan; en zijne rechten, die kennen
zij niet. Hallelujah. u Hand. i4: 16.

H
DE CXLVIII PSALM.

allelüjah. Looft den HEERE uit de
"hemelen; looft Hem In de ^hoogste
plaatsen

; a Openb. 5: 13. h Luc. 2: 14.

2. Looft Hem, alle zijne engelen;
looft Hem, alle zijne heirscharen

;

3. Looft Hem, zon en maan; Looft
Hem, alle gij lichtende sterren;

4. Looft Hem, gij hemelen der he-

melen; en gij wateren, die boven de he-

melen zijt.

5. Dat zij den naam des HEEREN lo-

ven: want «als Hij het beval, zoo wer-

den zij geschapen;
a Gen. 1: 6, 7, 8, enz. Ps. 33: 6, 9.

6. En «Hij heeft ze bevestigd voor al-

tpos in eeuwigheid ; Hij ''heeft hun eene
orde gegeven, die geen van hen zal

overtreden. a Ps. 104: 5; 119: 91.

h Job 14: 5, 13; 26: 10; 38 : 33. Jer. 31: 35; 33: 25.

7. Looft den HEERE, van de aarde;

gij walvisschen en alle afgronden
;

8. Vuur en hagel, sneeuw en damp
;

gij stormwind, die zijn woord doet;

9. Gij bergen en alle heuvelen; vrucht-

boomen en alle cederboomen
;

10. Het wild gedierte en alle vee;

kruipend gedierte en gevleugeld gevo-

gelte
;

11. Gij koningen der aarde, en alle

volken; gij vorsten, en alle rechters

der aarde;

12. Jongelingen, en ook maagden;
gij ouden met de jongen.

"l3. Dat zij den naam des HEEREN
loven; want «zijn naam alleen is hoog
verheven; zijne majesteit is over de
aarde en den hemel.

a Spr. 18: 10. Jes. 12: 4.

14. En Hij «h<^eft den hoorn zijns

volks verhoogd, den roem aller zijner

gunstgenooten, der kinderen Israels,

des volks, dat nabij Hem is. Hallelujah.
a Ps. 132: 17.

DE CXLIX PSALM.

Hallelujah. Zingt den HEERE ren

nieuw lied ; zijn lof zij in do gemeente
[zijner] gunstgenooten.

2. Dat Israël zich verblijde in «den-

gene, die hem gemaakt heeft; dat de

kinderen Sions zich verheugen over
hunnen Koning. a Ps. lOO: s.

3. «Dat zij zijnen naam love a op de

fluit; dat zij Hem psalmzinge.i op de

trommel en harp. a Ps. 8i: s, 4.

4. Want de HEERE heeft een wel-

gevallen aan zijn volk ; Hij zal de zacht-

moed gen versieren met heil.
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5. Dat [zijne] gunstgenooten van

vreugde opspringen om [die] eere; dat

zy juichen op hunne legers.

6. De verheffingen Gods zullen in

hunne keel zijn; en «een tweesnijdend

zwaard in hunne hand; a 2 Thess. 2: 8.

Hebr. 4: 12. Openb. 1: 16.

7. Om wrake te doen over de hei-

denen, [en] bestraffingen over de vol-

ken;
8. Om hunne koningen «te binden

met ketenen, en hunne achtbaren met
ijzeren boeien; a Matth. i8: is.

9. Om het beschreven recht over hen

te doen. «Dit zal de heerlijkheid van
allezijnegunstgenootenzijn. Hallelujah.

a Deut. 4: 6.

DE CL PSALM.

Hallelujah. Looft God in «zijn heilig-

dom; looft Hem in het uitspansel zij-

ner sterkte. a Jes. 6: 3.

2. Looft Hem vanwege zyne mogend-
heden; looft Hem naar de menigvul-

digheid zijner grootheid.

3. Looft Hem met geklank der ba-

zuin; looft Hem met de luit en met
de harp.

4. Looft Hem met de trommel en

fluit; looft Hem met snarenspel en orgel.

5. Looft Hem met helkUnkende cim-

balen; looft Hem met cimbalen van
vreugdegeluid.

6. Alles, wat adem heeft, love den

HEERE. Hallelujah.

HET BOEK

DE SPREUKEN
VAN

SALOMO.

HET I KAPITTEL.

Jje spreuken van Salomo, den zoon
van David, den koning Israels;

2. Om wijsheid en tucht te weten;
om te verstaan reden des verstands;

3. Om aan te nemen onderwys van
goed verstand; gerechtigheid, en recht,

en billijkheden;

4. Om den *onervarenen kloekzin-

Stat.-overz. : slecht. Gelijk de kantt. aan-

geeft, werd dit woord in de l7e eeuw in

nigheid te geven, den jongeling weten-
schap en bedachtzaamheid.

5. Die wijs is, zal hoeren, en zal in

leere toenemen; en die verstandig is,

zal wijzen raad bekomen;
6. Om te verstaan eene spreuk en

de uitlegging, de woorden der wyzen
en hunne raadselen.

goeden en in kwaden zin gebezigd. Thans alleen

in kwaden zin. Slecht is daarom hier, en op
de verdere plaatsen, vervangen door het nu
daarvoor gebruikelijke woord.
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7. aDe vreeze des HEEREN is het

beginsel •der wetenscliap ; de dwazen
verachten wijsheid en tucht.
o Job 28: 28. Ps. 111: 10. Spr. 9: 10. Pred. 12: 13.

8. Mijn zoon, hoor de tucht uws va-

ders, en verlaat de leere uwer moeder
niet

;

9. Want zij zullen uwen hoofde een
aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen
aan uwen hals.

10. Mijn zoon, indien de zondaars u
aanlokken, «verwillig niet. a Spr. 4:i4.

11. Indien zij zeggen: Ga met ons,

laat ons loeren op bloed, ons verste-

ken tegen den onschuldige, zonder oor-

zaak
;

12. Laat ons hen levend verslinden,

als het graf; ja geheel en al, gelijk die

in den kuil nederdalen;
13. Alle kostelijk goed zullen wij

vinden, onze huizen zullen wij met roof
vullen;

14. Gij zult uw lot midden onder ons
werpen; wij zullen allen éénen buidel

hebben.
15. Mijn zoon, wandel niet met hen

op den weg; weer uwen voet van hun
pad.

16. Want hunne «voeten loopen ten
booze; en zij haasten zich om bloed
te storten. a Jes. 59: 7. Rom. 3:15.

17. Zekerlijk het net wordt te ver-

geefs gespreid voor de oogen van al-

lerlei gevogelte;

18. En deze loeren op hun [eigen]

bloed, en versteken zich tegen hunne
zielen.

19. Zoo zijn de paden van een iege-

lijk, die gierigheid pleegt; zij zal de
ziele van hare meesters vangen.

20. De opperste Wijsheid roept over-

luid daar buiten; zij verheft hare stem-
me op de straten.

21. Zij roept in het voorste der woe-
lingen; aan de deuren der poorten
spreekt zij hare reden in de stad-

22. Gij onverstandigen, hoe lang zult

gij de onverstandigheid beminnen, en
de spotters voor zich de spotternij be-

geeren, en de zotten wetenschap haten ?

28. Keert u tot mijne bestraffing;
ziet. ik zal mijnen gesst ulieden over-
vloediglijk uitstorten; ik zal mü'ne
woorden u bekend miken.

24. Dewijl ik «geroepen heb, en gij-

lieden geweigerd hebt; 'mijne 1 and uit-

gestrekt heb, en er niemand was, die

opmerkte; « Jes. 65: 12; GG: 4. Jer. 13: 10.

25. En gij al mijnen raad verworpen^
en mijne bestraffing niet gewild hebt;

26. Zoo zal ik ook in ulieder r-orderf

lachen; ik zal spotten, wanneer uwe
vreeze komt.

27. Wanneer uwe vreeze «komt gelijk

eene verwoesting, en uw verderf aan-
komt als een wervelwind ; wanneer u
benauwdheid en angst overkomt;

a Job 27: 9; 35: 12. Jes. 1: 15,

Jer. 11: 11; 14: 12. Ezech. 8: 18. Micha 3:4,

28. Dan zullen zij tot mij roepón,
maar ik zal niet antwoorden; zij zul-

len mij vroeg zoeken, maar zullen mij
niet vinden;

29. Daarom dat zij de wetenschap
gehaat hebben, en de vreeze des HEE-
REN niet hebben verkoren.

30. Zij hebben in mijnen raad niet be-

willigd; alle mijne bestraffingen hebben
zij versmaad.

31. Zoo zullen zij eten van de vrucht
huns wegs, en zich verzadigen met
hunne raadslagen.

32. Want de afkeering der onver-

standigen zal ze dooden, en de vooi'-

spoed der zotten zal ze verderven.

33. Maar die naar mij hoort, zal ze-

ker wonen, en hij zal gerust zijn van
Ce vreeze des kwaads.

HET II KAPITTEL.

Mijn zoon, zoo gij mijne reden aan-

neemt, en mijne geboden bij u weg-
legt,

2. Om uwe ooren naar wijsheid te

doen opmerken; [zoo] gij uw hart tot

verstandigheid neigt;

3. Ja zoo gij tot het verstand roept,

uwe stemme verheft tot de verstan-

digheid
;

4. «Zoo gij ze zoekt als zilver, en
naspeurt als verborgene schatten;

a Matth. 13: 44.

5. Dan zult gij de vreeze des HEB-
REN verstaan, on zult de kennisse

Gods vinden.

6. «Want de HEERE geeft wijsheid;

uit zijnen mond [komt] kennisse en
verstand. a l Kon. 3: 9, 12. Jac. 1: 5.

7. Hij legt weg voor de oprechten

een bestendig wezen; Hij is een schild

dengenen, die oprechtelijk wandelen;.
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8. Opdat zij de paden des rechts

houden; en Hij zal den weg zijner

gunstgenooten bewaren.

9. Dan zult gij verstaan gerechtig-

heid, en recht, en billijkheden, [en] alle

goede pad.

10. Als de wijsheid in uw hart zal

gekomen zijn, en de wetenschap voor
uwe ziele zal liefelijk zijn;

11. Zoo zal de bedachtzaamheid over

u de wacht houden, de verstandigheid

zal u behoeden.

12. Om u te redden van den kwaden
weg, van den man, die verkeerdheden
spreekt;

13. [Van degenen,] die de paden der

oprechtigheid verlaten, om te gaan in

de wegen der duisternis;

14. Die blijde zijn in het kwaad doen;

zich verheugen in de verkeerdheden
des kwaden;

15. Welker paden verkeerd zijn, en
afwijkende in hunne sporen.

16. Om u te redden van de vreemde
vrouw; «van de onbekende, [die] met
hare reden vleit

;

a Spr. 5: 3;
6 '24; 7: 5.

17. Die den leidsman harer jonkheid
verlaat, en het verbond haars Gods
vergeet.

18. Want haar huis helt naar den
dood, ën hare paden naar de overle-

denen.
19. Allen, die tot haar ingaan, zullen

niet wederkomen, en zullen de paden
des levens niet aantreffen.

20. Opdat gij wandelt op den weg
der goeden, en houdt de paden der

rechtvaardigen.
21. «Want de vromen zullen de aarde

bewonen, en de oprechten zullen daarin
overblijven; a Ps. 37: 29.

22. «Maar de goddeloozen zullen van
de aarde uitgeroeid worden, en de trou-

weloozen zullen er van uitgeruktworden.
a Job 18: 17. Ps. 104: 35.

HET ni KAPITTEL.

Mijn zoon, vergeet mijne wet niet,

maar uw hart beware mijne geboden
;

2. «Want langheid van dagen, en

jaren van leven, en vrede zullen zij u
vermeerderen. a Deut. 8: i; 30: 20.

3. Dat de goedertierenheid en de

trouw u niet verlaten; «bind ze aan

uwen hals, schrijf ze op de tafel uws
harten; « ex. 13 : 9. Deut. 6: 8.

4. En vind gunst en goed verstand,
in de oogen Gods en der menschen.

5. Vertrouw op den HEERE met uw
gansche hart, en steun op uw verstand
niet.

6. «Ken Hem in alle uwe wegen, en
Hij zal uwe paden recht maken.

a 1 Kron. 28: 9.

7. «Wees niet wijs in uwe oogen;
vrees den HEERE, en wijk van het
kwade; « Rom. 12 : 16.

8. Het zal eene medicijn voor uwen
navel zijn, en eene bevochtiging voor
uwe beenderen.

9. «Vereer den HEERE van uw goed,
en van de eerstelingen aller uwer m>
komsten: « Ex. 23: 19; 34: 26.

Deut. 2G: 2, enz. Mal. 3: 10. Luc. 14: 13.

10. «Zoo zullen uwe schuren met
overvloed vervuld worden, en uwe
perskuipen van most overloopen.

a Deut. 28: 8.

11. «Mijn zoon, verwerp de tucht
des HEEREN niet, en wees niet ver-

drietig over zijne kastijding;
a Job 5: 17. Hebr. 12: 5,

12. «Want de HEERE kastijdt den-
gene, dien Hij liefheeft, ja gelijk een
vader den zoon, [in denivelken] hij een
welbehagen heeft. a Openb. 3: lo.

13. Welgelukzalig is de mensch, [die]

wijsheid vindt, en de mensch, [die]

verstandigheid voortbrengt;
14. «Want haar koophandel is beter

dan de koophandel van zilver, en hare
inkomst dan het uitgegraven goud.
a Job 28: 15. Ps. 19: 11. Spr. 8: 11,19; 16:16

15. «Zij is kostelijker dan robijnen;

en al wat u lusten mag, is met haar
niet te vergelijken. a Spr. 8: ii.

16. Langheid der dagen is in hare
rechterhand, in hare linkerhand rijk-

dom en eere.

17. Hare wegen zijn wegen der lie-

felij kheid, en alle hare paden vrede.

18. Zij is een boom des levens den-

genen, die ze aangrijpen, en elkeen,

die ze vasthoudt, wordt welgelukzalig.

19. De HEERE heeft de aarde door
wijsheid gegrond, de hemelen door ver-

standigheid bereid.

20. Door zijne wetenschap zijn de
afgronden «gekloofd, en de wolken
druipen dauw. a Gen. i : o, lo.
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21. Mijn zoon, laat ze niet afweken
van uwe oogen; bewaar de bestendige
wijsheid en bedachtzaamheid;

22. Want zij zullen het leven voor
uwe ziele zijn, en eene aangenaamheid
voor uwen hals.

23. Dan zult gij uwen weg «zeker
wandelen, en gij zult uwen voet niet

stoeten. a Ps. 37: 24; 91: 11, 12.

24. «Zoo gij nederligt, zult gij niet

schrikken; maar gij zult nederliggen,

en uw slaap zal zoet wezen.
a Lev. 26 : 6. Job 11 : 19. Ps. 3 : 6 ; 4:9; 91 : 5, 6.

25. Vrees niet voor haastigen schrik,

noch voor de verwoesting der godde-
loozen, als zij komt;

26. Want de HEERE zal met uwe
hope wezen, en Hij zal uwen voet be-

waren van gevangen te worden.
27. Onthoud het goed van zijne mees-

ters niet, als het.in het vermogen uwer
hand is te doen.

28. Zeg niet tot uwen naaste : Ga
henen, en kom weder, en morgen zal

ik geven; terwijl het bij u is.

29. Smeed geen kwaad tegen uwen
naaste, aangezien hij met vertrouwen
bij u woont.

30. Twist met een mensch niet zon-

der oorzaak, zoo hij u geen kwaad
gedaan heeft.

31. «Wees niet nijdig over eenen man
des gewelds, en verkies geene van zijne

wegen. a Ps. 37: l; 73: 3. Spr. 23: 17.

32. Want de afwijker is den HEERE
een gruwel, maar zijne «verborgenheid
is met de oprechten. a Ps. 25: 14.

33. «De vloek des HEEREN isin het
huis des goddeloozen; maar de woning
der rechtvaardigen zal Hij zegenen.
a Lev. 26: 14, enz. Deut. 28: 15, enz. Mal. 2: 2.

34. Zekerlijk de «spotters zal Hij be-

spotten, maar den zachtmoedigen zal

Hij genade geven. aJac.4: 6. lPetr.5:5.
35. De wijzen zullen eere beërven;

maar elkeen der zotten neemt schande
op zich.

HET IV KAPITTEL.

Jloort, gij kinderen, de tucht des va-

ders, en merkt op, om verstand te

weten
;

2. Dewijl ik ulieden goede leere geve;
verlaat mijne wet niet.

3 Want ik was mijns vaders zoon,

«teeder en een eenige voor het aange-
zicht mijner moeder, a i Kron. 29: i.

4. «Hij nu leerde mij, en zeide tot

mij: Uw hart houde mijne woorden
vast; onderhoud mijne geboden, en leef.

u 1 Kron. 28: 9.

5. Verkrijg wijsheid, verkrijg ver-

stand; vergeet niet, en wijk niet van
de reden mijns monds.

6. Verlaat ze niet, en zij zal u be-

hoeden; heb ze lief, en zij zal u be-

waren.

7. De wijsheid is het voornaamste;
«verkrijg [dan] wijsheid, en verkrijg

verstand met al uwe bezitting.
a Spr. 23: 23.

8. Verhef ze, en zij zal u verhoogen
;

zij zal u vereeren, als gij haar omhel-
zen zult.

9. «Zij zal uwen hoofde een aange-
naam toevoegsel geven ; eene sierlijke

kroon zal zij u leveren. a Spr. i: 9.

10. Hoor, mijn zoon, en neem mijne
reden aan, en de jaren des levens zul-

len u vermenigvuldigd worden.

11. Ik onderwijs u in den weg der

wijsheid; ik doe u treden in derechte
sporen.

12. In uw gaan zal uw tred niet be-

nauwd worden, en indien gij loopt,

«zult gij niet struikelen, a Ps. 9i: ii.

13. Grijp de tucht aan, laat niet af;

bewaar ze, want zij is uw leven.

14. «Kom niet op het pad der god-

deloozen, en treed niet op den weg der

bOOZen; a Ps. l: 1. Bpr. 1: 10, 15.

15. Verwerp dien; ga er niet door;

wijk er van, en ga voorbij.

16. Want zij slapen niet, zoo zij geen
kwaad gedaan hebben; en hun slaap

wordt weggenomen, zoo zij met[iemand]
hebben doen struikelen.

17. Want zij eten brood der godde-

loosheid, en drinken wijn van enkel

geweld.
18. Maar het pad der rechtvaardigen

is gelijk een schijnend licht, voort-

gaande en lichtende tot den vollen dag
toe.

19. De weg der goddeloozen is als

donkerheid; zij vleten niet, waarover
zij struikelen zullen.

20. Mijn zoon, merk op mijne woor-

den; neig uw oor tot mijne reden.

21. Laat ze niet wijken van uwe
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oogen; behoud ze in het midden iiws'

harten.

22. Want zij «zijn het leven denge-

nen, die ze vinden, en eene medicijn

voor hun geheele vleesch.
a Spr. 4: 13.

23. Behoed uw hart boven al wat te

bewaren is, want daaruit zijn de uit-

gangen des levens.

24. Doe de verkeerdheid des m.onds

van u weg, en doe de verdraaidheid

der lippen verre van u.

25. Laat uwe oogen rechtuit zien, en
uwe oogleden zich recht voor u henen
houden.

26. Weeg den gang uws voets, en

laat alle uwe wegen wel gevestigd

zijn.

27. «Wijk niet ter rechter- of ter lin-

kerhand ; wend uwen voet af van het

kwade. « Deut. 5: 32; 28: 14.

HET V KAPITTEL.

Mijn zoon, merk op mijne wijsheid;

neig uw oor tot mijn verstand;

2. Opdat gij alle bedachtzaamheid
behoudt, en uwe lippen wetenschap
bewaren.

3. Want de lippen der vreemde
[vrouiü] druppen «honigzeem, en haar
gehemelte is gladder dan olie;

a Spr. 2: 16; 6: 24.

4. Maar het laatste van haar is bit-

ter als a,lsem; scherp als een tweesnij-

dend zwaard.
5. «Hare voeten dalen naar den dood;

hare treden houden de hel vast.
a Spr. 7: 27.

6. Opdat gij het pad des levens niet

zoudt wegen, zijn hare gangen onge-

stadig, [dat] gij het niet merkt.

7. Nu dan, gij kinderen, hoort naar
mü, en wijkt niet van de reden mijns
monds.

8. Maak uwen weg verre van haar,

en nader niet tot de deur van haar
huis;

9. Opdat gij anderen uwe eere niet

geeft, en uwe jaren «den wreede;
a Spr. 6: 34, 35.

10. Opdat de vreemden zich niet ver-

zadigen van uw vermogen, en al uw
smartelijke arbeid niet [kome] in het

huis des onbekenden;
11. En gij in uw laatste brult, als

uw vleesch en uw lyf verteerd is;

12. En zegt: Hoe heb ik de tucht
gehaat, en mijn hart de bestraffing ver-

smaad,
13. En heb niet gehoord naar de

stemme mijner onderwijzers, noch
mijne ooren geneigd tot mijne leer-

aars ?

14. Ik ben bijna in alle kwaad ge-

weest, in het midden der gemeente en
der vergadering!

15. Drink water uit uwen bak, en
vloeden uit het midden van uwen born-
put;

16. Laat uwe fonteinen zich buiten
verspreiden, [en] de waterbeken op de
straten :

17. Laat ze de uwe alleen zijn, en
van geene vreemden met u.

18. Uwe springader zij gezegend ; en
verblijd u vanwege de huisvrouwe uwer
jeugd;

19. Eene zeer liefelijke hinde, en een
aangenaam steengeitje; laat u hare
borsten te allen tijde dronken maken;
dool steeds in hare liefde.

20. En waarom zoudt gij, mijn zoon,

in eene vreemde dolen, en den schoot
der onbekende omvangen?

21. Want eens iegelijks wegen zijn

voor de «oogen des HEEREN, en Hij

weegt alle ziJne gangen, a 2 Kron. 16: 9.

Job 31 -.4; 34:31. Spr. 15:3. Jer. 16:17; 32:19.

22. Den goddelooze zullen zijne on-

gerechtigheden vangen, en met de ban-

den zijner zonde zal hij vastgehouden
worden.

23. Hij zal sterven, omdat hi.i zon-

der tucht geweest is, en in de groot-

heid zijner dwaasheid zal hij verdwa-
len.

HET VI KAPITTEL.

Miijn zoon, zoo gij voor uwen naaste
borg geworden zijt, voor eenen vreemde
uwe hand toegeklapt hebt;

2. Gij zijt verstrikt met de reden uws
monds; gij zijt gevangen met de reden
uws monds.

3. Doe nu dit, mijn zoon, en red u,

dewijl gij in de hand uws naasten ge-

komen zijt : ga, onderwerp uzelven, en
sterk uwen naaste.

4. Laat uwen oogen geen slaap toe,

noch uwen oogleden sluimering;
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5. Red u, als ecne ree uit de hand
[des jagers], en als een vogel uit de

hand des vogelvangers.

6. Ga tot de mier, gij luiaard; zie

hare wegen, en word wijs;

7. Dewelke, geenon overste, ambtman
noch heerscher hebbende.

8. Haar brood bereidt in den zomer,
hare spijze vergadert in den oogst.

9. Hoe lang zult gij, «luiaard, neder-
liggen? Wanneer zult gij van uwen
slaap opstaan? a Spr. 13: 4;

20: 4; 24: 33, 34.

10. Een weinig slapens, een weinig
sluimerens, een weinig handvouwens,
al nederliggende;

11. Zoo zal uwe armoede [u\ overko-
men als een wandelaai', en uw gebrek
als een gewapend man.

12. Een Bélialsmensch, een ondeugd-
zaam man gaat met verkeerd heid
des monds om;

13. Wenkt met zijne oogen, spreekt
met zijne voeten, leert met zijne vin-

geren
;

14. In zijn hart zijn verkeerdheden
;

hij smeedt te allen tijde kwaad; hij

werpt twisten in.

15. Daarom zal zijn verderf haastelijk

komen ; hij zal schielijk verbroken wor-
den, dat er geen genezen aan zij.

16. Deze zes haat de HEERE, ja ze-

ven zijn zijner ziele een gruwel:
17. «Hooge oogen; eene valsche tong;

en handen, die onschuldig bloed ver-

gieten; a Spr. 30: 31.

18. Een hart, dat ondeugdzame ge-

dachten smeedt; «voeten, die zich haas-
ten om tot kwaad te loepen;

o Rom. 3 : 15.

19. Een valsch getuige, [die] leugenen
blaast ; en die tusschen broederen kra-
keelen inwerpt.

20. Mijn zoon, «bewaar hetgeboduws
vaders, en verlaat de wet uwer moeder
niet. a Spr: 1: 8.

21. Bind ze steeds aan uw «hart;
hecht ze aan uwen hals. a Spr. 3: 3.

22. Als gij wandelt, zal «dat u ge-

leiden; als gij nederligt, zal het over
u de wacht houden; als gij wakker
wordt, zal het [met] u spreken.

a Spr. 3: 23, 24.

23. Want «het gebod is eene lamp,
tn de wet is een licht, en de bestraffin-

gen der tucht zijn de weg des levens;
a Ps. 19: 9; 119: 105.

24. Om u te bewaren voor de kwade
vrouw, voor het «gevlei der vreemde
tong. a Spr. 2: 16; 5: 3; 7: 5.

25. Begeer hare schoonheid niet in

uw hart, en laat ze u niet vangen met
hare oogleden.

26. Want door eene vrouw, [die] eene
hoer is, komt men tot een stuk broods;
en eens mans huisvrouwe jaagt de kos-
telijke ziele.

27. Zal iemand vuur in zijnen boe-

zem nemen, dat zijne kleederen niet

verbrand worden?
28. Zal iemand op kolen gaan, dat

zijne voeten niet bernen?
29. Alzoo die tot zijns naasten huis-

vrouwe ingaat; al wie ze aanroert, zal

niet onschuldig gehouden worden.
30. Men doet eenen dief geene ver-

achting aan, als hij steelt om zijne ziel

te vullen, dewijl hij honger heeft;

31. En gevonden zijnde, vergeldt hij

het «zevenvoudig; hij geeft al het goed
van zijn huis. a Ex. 22: 1, 4.

32. [Maar] die met eene vrouw over-

spel doet, is verstandeloos ; hij verderft

zijne ziele, die dat doet.

33. Plage en schande zal hij vinden,

en zijn smaad zal niet uitgewischt wor-
den.

34. Want jaloerschheid is eene grim-
migheid des mans; en in den dag der
wrake zal hij niet verschoonen.

35. Hij zal geene verzoening aanne-
men; en hij zal niet verwilligen, of-

schoon gij het geschenk vergroot.

HET VII KAPITTEL.

Jjiijn zoon, bewaar mijne reden, en leg

mijne geboden bij u weg.
2. «Bewaar mijne geboden, en leef;

en mijne wet als den appel uwer oogen.
a Lev. 18: 5. Spr. 4: 4.

3. «Bind ze aan uwe vingeren ; schrijf

ze op de tafelen uws harten.
a Dent. 6: 8; 11: 18.

4. Zeg tot de wijsheid : Gij zijt mijne
zuster ; en heet het verstand uwen
bloedvriend.

5. «Opdat zij u bewaren voor de
vreemde vrouw; voor de onbekende,
[die] met hare reden vleit, a Spr. 5: 3.

6. Want door het venster van mijn
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huis, door mijne tralie keek ik uit;

7. En ik zag onder de nog onnoo-
zelen, ik merkte onder de jonge gezel-

len eenen verstandeloozen jongeling,

8. Voorbijgaande op de straat, nevens
haren hoek, en hij trad op den weg
van haar huis,

9. In de schemering, in den avond
des dags, in den zwarten nacht en de
donkerheid;

10. En zie, eene vrouw ontmoette
hem in hoeren versiersel, en met het

hart op hare hoede;
11. «Déze was woelachtig en weder-

strevig; hare voeten bleven in haar huis

niet; « Spr. 9: 13.

12. Nu buiten, dan op de straten

zijnde, en bij alle hoeken loerende.

13. En zij greep hem aan, en kuste

hem ; zij sterkte haar aangezicht, en
zeide tot hem :

14. Dankoffers zijn bij mij; ik heb
heden mijne geloften betaald;

15. Daarom ben ik uitgegaan u tege-

moet, om uw aangezicht naarstiglijk

te zoeken, en ik heb u gevonden.

16. Ik heb mijne bedstede met ta-

pijtsieraad toegemaakt, met uitgehou-

wene werken, met fijn linnen van
Egypte;

17. Ik heb mijn leger met ma-re,

aloe en kaneel welriekende gemaakt;
18. Kom, laat ons dronken worden

van minne tot den morgen toe; laat

ons ons vroolijk maken in groote
liefde.

19. Want de man is niet in zijn huis;

hij is eenen verren weg getogen;

20. Hij heeft eenen bundel gelds in

zijne hand genomen; ten bestemden
dage zal hij naar zijn huis komen.

21. Zij bewoog hem door de veelheid

van haar onderricht; zij dreef hem aan
door het gevlei harer lippen.

22. Hij ging haar straks achterna,
gelijk een os ter slachting gaat, en ge-

lijk een dwaas tot de tuchtiging der
boeien

;

23. Totdat hem de pijl zijne lever

doorsneed; «gelijk een vogel zich haast

naar den strik, en niet weet, dat deze

tegen zijn leven is. a Spr. i: 17.

24. Nu dan, kinderen, hoort naar

mij, en luistert naar de reden mgns
monds.

25. Laat uw hart tot hare wegen niet
wijken; dwaal niet op hare paden.

26. Want zij heeft vele gewonden ne-
dergeveld, en alle hare gedooden zyn
machtig vele.

27. «Haar huis zijn wegen desgrafs,
dalende naar de binnenkameren des
doods. a Spr. 2: 18; 5: 5.

HET VIII KAPITTEL.

Koept «de Wijsheid met, en verheft
[niet] de vestandigheid hare stemme?

a Spr. 1 : 20, 21.

2. Op de spitse der hooge plaatsen,
aan den weg, ter plaatse, waar paden
zijn, staat zij:

3. Aan de zijde der poorten^ vooraan
de stad, [aan] den ingang der deuren
roept zij overluid :

4. Tot u, o mannen, roep ik, en mij-
ne stemme is tot der menschen kinde-
ren.

5. Gij onverstandigen, verstaat kloek-
zinnigheid, en gij zotten, verstaat [met
liet] hart.

6. Hoort, want ik zal vorstelijke din-

gen spreken, en de opening mijner lip-

pen zal enkel billijkheid zijn.

7. Want mijn gehemelte zal de waar-
heid bedachtelijk uitspreken, en de god-
deloosheid is mijnen lippen een gru-
wel.

8. Alle de reden mijns monds zijn in
gerechtigheid; er is niets verdraaids,
noch verkeerds in.

9. Zij zijn alle recht voor dengene,
die verstandig is, en rechtmatig voor
degenen, die wetenschap vinden.

10. Neemt mijne tucht aan, en niet

zilver; en wetenschap, meer dan het
uitgelezen uitgegraven goud.

11. «Want wijsheid is beter dan ro-

bijnen; en al wat men begeeren kan
is met haar niet te vergelijken.
a Job 28: 15. Ps. 19: 11. Spr. 3: 14, 15; 16: 16.

12. Ik, Wijsheid, woon [hij] de kloek-

zinnigheid, en vind de kennis van aUe
bedachtzaamheid.

13. De vreeze des HEEREN is, te ha-
ten het kwade, de hoovaardigheid, en
den hoogmoed, en den kwaden weg;
ik haat ook den mond der verkeerdhe-
den.

14. Raad en het wezen zijn mijne;
ik ben het verstand ; mijne is de sterkte.
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15. Door mij regeeren de koningen,'

en stellen de vorsten gerechtigheid.

16. Door mij heerschen de heer-

schers, en de prinsen; alle de rechters

der aarde.

17. Ik heb lief, die mij liefhebben;

en die mij vroeg zoeken, zullen mij vin-

den.

18. «Rijkdom, en eereis bij mij, duur-
achtig goed, en gerechtigheid.

a Spr. 3: 16.

19. «Mijne vrucht is beter dan uitge-

graven goud en dan dicht goud, en
mijn inkomen dan uitgelezen zilver.

a Spr. 3: 14.

20. Ik doe wandelen op den weg der
gerechtigheid, in het midden van de
paden des rechts;

21. Opdat ik mijnen liefhebbers doe
beërven wat bestendig is; en ik zal

hunne schatkameren vervullen.

22. DE HEERE bezat mij [wM] be-

ginsel zijns wegs, vóór zijne werken,
van toen aan.

23. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd
geweest, van den «aanvang, van de
oudheden der aarde aan. a Joh. i .- i.

24. Ik was geboren, als de afgronden
nog niet waren ; als nog geene fontei-

nen waren, zwaar van water.

25. Aleer de bergen ingevest waren,
vóór de heuvelen was ik geboren.

26. Rij had de aarde nog nietgemaakt,
noch de velden, noch den aanvang van
de stofkeus der wereld.

27. Toen Hij de hemelen bereidde,
was ik daar; «toen Hij eenen cirkel

over het vlakke des afgronds beschreef;
a Job 26: 10.

28. Toen hij de oppex'wolken van bo-

ven vestigde; toen Hij «de fonteinen
des afgronds vastmaakte ; a Gen. 7 : 11.

29. Toen Hij der zee haar perk zette,

opdat de wateren «zijn bevel niet zou-
den overtreden

; toen Hij de grondves-
ten der aarde stelde;

a Gen. 1: 9, 10. Job 38: 10, 11, Ps. lOi: 9.

30. Toen was ik een voedsterling bij

Hem, en ik was dagelijks [zijne] ver-

makingen, «te allen tijde voor zijn aan-
gezichte spelende; a Joh. 5: i7.

31. Spelende in de wereld zijns aard-
ryks, en mijne vermakingen zijn met
der menschen kinderen.

32. Nu dan, kinderen, hoort naar mij
;

want «welgelukzalig zijn zij, [rf/ej mijne
wegen bewaren.

a Ps. 119: 1, 2; 128: 1. Luc. 11: 28.

33. Hoort de tucht, en wordt wijs,

en verwerpt [die] niet.

34. Welgelukzalig is de mensch, die

naar mij hoort, dagelijks wakende aan
mijne poorten, waarnemende de posten
mijner deuren.

35. Want die mi.j vindt, vindt het
leven, «en trekt een welgevallen van
den HEERE. • « Spr. 12: 2.

36. Maar die [tegen] mij zondigt, doet
zijner ziele geweld aan; allen, die mij

haten, hebben den dood lief.

HET IX KAPITTEL

De opperste Wijsheid heeft haar huis

gebouwd; zij heeft hare zeven pilaren

gehouwen.
2. Zij heeft haar slachtvee geslacht,

zij heeft haren wijn gemengd ; ook heeft

zij hare tafel toegericht;

3. Zi.i heeft hare dienstmaagden uit-

gezonden ; zij noodigt op de «tinnen
van de hoogten der stad: « Spr. 8: 2.

4. Wie is onwijs ? Hij keere zich her-

waarts. Tot den verstandelooze zegt

zij:

5. Komt, eet van mijn brood, en
drinkt van den wijn, [dien] ik gemengd
heb.

6. Verlaat de onwijsheden, en leeft;

en treedt in den weg des verstands.

7. Wie den spotter tuchtigt, behaalt

zich schande; en die den goddelooze be-

straft, zijne schandvlek.
8. «Bestraf den spotter niet, opdat

hij u niet hate ; bestraf den wijze, en
hij zal u liefhebben. a Matth. 7: 6.

9. Leer den wijze, zoo zal hij nog
wijzer worden; onderwijs den recht-

vaardige, zoo zal hij in leere toene-

men.
10- «De vreeze des HEEREN is het

beginsel der wijsheid, en de wetenschap
der heiligen is verstand.

n Job 28: 28. Ps. 111: 10. Spr. 1: 7.

11. Want door mij zullen uwe «da-

gen vermenigvuldigen; en jaren des

levens zullen u toegedaan worden.
a Spr. 10: 27.

12. Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs

voor uzelven ; en zijt gij een snotter,
,

gij zult het alleen dragen.
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13. Eene zotte vrouw «is woelachtig,

^e onwijsheid [zelve], en weet niet met
al; a Spr. 7: 11.

14. En zij zit aan de deur van haar huis,

op eenen stoel, [o^;] de hooge plaatsen
der stad

;

15. Om te roepen degenen, die [op]

den weg voorbijgaan, die hunne paden
recht maken, [zeggende:]

16. Wie is onwijs ? Hij keere zich

herwaarts. En tot den verstandelooze
zegt zij :

17. «De gestolen wateren zijn zoet,

en het verborgen brood is liefelijk.

a Spr. 20: 17.

18. Maar hij weet niet, dat aldaar

«doeden zijn ; hare genooden zijn in de

diepten der hel. a Spr. 2: is.

D
HET X KAPITTEL.

e spreuken van Salomo.
«Een wijs zoon verblijdt den vader;

maar een zot zoon is zijner moeder
droefheid. a Spr. i5: 20.

2. «Schatten der goddeloosheid doen
geen nut ; maar de gerechtigheid redt

van den dood. a Spr. 11 : 4.

y. De HEERE laat de ziel des recht-

vaardigen niet hongeren ; maar de have
der goddeloozen stoot Hij weg.

4. «Die met eene bedriegelijke hand
werkt, wordt arm ; maar de hand der

vUjtigen maakt rijk. a Spr. 12: 24.

5. Die in den zomer vergadert, is

een verstandig zoon; [7nacü^] die in

den oogst vast slaapt, is een zoon, die

beschaamd maakt.
G. Zegeningen zijn op het hoofd des

rechtvaardigen; maar het geweld be-

dekt den mond der goddeloozen.

7. De gedachtenis des rechtvaardigen
zal tot zegening zijn; maar de naam
der goddeloozen zal verrotten.

8. Die wijs van hart is, neemt de gebo-

den aan; maar «die dwaas is van lippen,

zal omgeworpen worden. « Spr. lO: 10.

9. Die in oprechtigheid wandelt, wan-
delt zeker ; maar die zijne wegen ver-

keert, zal iDokend worden.
10. Die het oog wenkt, richt smarte

aan; en een dwaas van lippen zal om-
geworpen worden.

11. «De mond des rechtvaardigen is

eene springader des levens ; maar het

geweld bedekt den mond der godde-

loozen a Spr. 13: 14.

12. Haat verwekt krakeelen; «maar
de liefde dekt alle overtredingen toe.

a 1 Cor. 13: 7. 1 Petr. 4: 8.

13. In de lippen des verstandigen
wordt wijsheid gevonden; «maar op
den rug des verstandeloozen de roede.

a Spr. 20: 30.

14. De wijzen leggen wetenschap weg,
maar den mond des dwazen is de ver-

storing nabij.

15. Des rijken goed is eene stad zijner

sterkte; de armoede der geringen is

hunne verstoring.

16. Het werk des rechtvaardigen is

ten leven ; de inkomst des goddeloozen
is ter zonde.

17. Het pad tot het leven is desge-
nen, die de tucht bewaart ; maar die de
bestraffing verlaat, doet dwalen.

18. Die den haat bedekt, is van val-

sche lippen, en die een kwaad gerucht
voortbrengt, die is een zot.

19. In de veelheid der woorden ont-

breekt de overtreding niet ; maar die

zijne lippen wederhoudt, is kloek ver-

standig.

20. De tong des rechtvaardigen is uit-

gelezen zilver; het hart der goddeloo-
zen is weinig [tvaard].

21. De lippen des rechtvaardigen voe-

den er velen ; maar de dwazen ster-

ven door gebrek van verstand.

22. De zegen des HEEREN, die maakt
rijk ; en Hij voegt er geene smart bij.

23. Het is voor den zot «als spel,

schandelijkheid te doen ; maar voor
eenen man van verstand, wijsheid [te

plegen]. a Spr. 14: 9.

24. De vreeze des goddeloozen, die

zal hem overkomen ; maar de begeerte

der rechtvaardigen zal [God] geven.

25. Gelijk een wervelwind voorbij-

gaat, alzoo is de goddelooze niet [meer]
;

maar de rechtvaardige is eene eeuwi-
ge grondvest.

26. Gelijk edik den tanden, en gelijk

rook den oogen is, zoo is de luie den-

genen, die hem uitzenden.

27. «De vreeze des HEEREN ver-

meerdert de dagen ; maar de jaren

der goddeloozen worden verkort.
a Spr. 9 : 11.

28. De hope der rechtvaardigen is

blijdschap; maar de «verwachting der

goddeloozen zal vergaan.
a Job 8 : 13, 14 ; 11 : 20. Ps. 112 : 10.

29. De weg des HEEREN is «voor
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den oprechte sterkte; maar voor de

werkers der ongerechtigheid verstoring,
a Spr. 13 : 6

80. De rechtvaardige zal in eeuwig-

heid niet bewogen worden ; maar de

goddeloozen zullen de aarde niet be-

wonen.
31. De mond des rechtvaardigen

brengt overvloediglijk wijsheid voort;

maar de tong der verkeerdheden zal

uitgeroeid worden.
32. De lippen des rechtvaardigen we-

ten wat gevallig is ; maar de mond
der goddeloozen enkel verkeerdheid.

HET XI KAPITTEL.

xjjene bedriegelijke weegschaal is den
HEERE een gruwel ; maar een volko-

men weegsteen is zijn welgevallen.
a Lev. 19 : 36. Deut. 25 : 13. Spr. 16 : 11; 20: 10, 23.

2. aAls de hoovaardigheid komt, zal

de schande ook komen ; ^maar met
de ootmoedigen is wijsheid.

a Spr. 16 : 18 ; 18 : 12. b Spr. 15: 33 ; 18 : 12.

3. «De oprechtigheid der oprechten
leidt hen ; maar de verkeerdheid der

trouweloozen verstoort hen. a Spr. is: 6,

4. «Goed doet geen nut ten dage
der verbolgenheid ; maar de gerechtig-

heid redt van den dood. a Spr. lo : 2.

Ezech. 7: 19. Zeph.l: 18.

5. De gerechtigheid des oprechten
maakt zijnen weg recht; maar de

goddelooze valt door zijne goddeloos-

heid.

6. De gerechtigheid der vromen zal

ze redden ; maar de trouweloozen
«worden gevangen in [hunJie] verkeerd-

heid. « Spr. 5: 12.

7. Als de goddelooze mensch sterft,

vergaat zijne verwachting ; zelfs is de

allersterkste hope vergaan.
8. «De rechtvaardige wordt uit be-

nauwdheid bevrijd ; &en de goddeloo-

ze komt in zijne plaats, a Ps. 34: 20.

b Spr 21 • 18.

9. De huichelaar verderft zijnen

naaste door den mond ; maar door

wetenschap worden de rechtvaardigen
bevrijd.

10. Eene stad springt op van vreug-

de over het welvaren der rechtvaar-

digen ; en als de goddeloozen vergaan,
is er gejuich,

11. Door den zegen der oprechten

wordt eene stad verheven; maar door
den mond der goddeloozen wordt zij

verbroken-
12. Die verstandeloos is, veracht

zijnen naaste ; maar een man van
groot verstand zwijgt stil.

13. Die [als] een achterklapper wan-
delt, openbaart het heimelijke ; maar
die getrouw is van geest, bedekt de
zaak.

14- «Als er geene wijze raadslagen
zijn, vervalt het volk ; maar de be-

houdenis is in de veelheid der raads-

lieden, a 1 Kon. 12 : 1. enz.

15. Als [iemand voor] een vreemde
borg geworden is, hij zal zekerlijk

verbroken worden ; maar wie degenen
haat, die [in de hand] klappen, is zeker.

16. Eene aangename huisvrouwe
houdt de eere vast

;
gelijk de geweldigen

den rijkdom vasthouden.
17 Een goedertieren mensch doet

zijne ziel wel ; maar die wreed is,

beroert zijn vleesch.

18. De goddelooze doet een valsch

werk ; maar [voo?-] dengene, die gerech-

tigheid zaait, is een getrouw loon.

19. Alzoo is de gerechtigheid ten le-

ven, gelijk die het kwade najaagt,,

naar zijnen dood [jaagt].

20. De verkeerden van harte zijn den
HEERE een gruwel ; maar de oprech-

ten van weg zijn zijn welgevallen,

21. «Hand aan hand zal de booze
met onschuldig zijn ; maar het zaad'

der rechtvaardigen zal ontkomen.
a Spr. 16 : 5.

22. Eene schoone vrouw, die van
rede afwijkt, is eene gouden bagge

in eenen varkenssnuit.

23. De begeerte der rechtvaardigen

is alleenlijk het goede; maar de ver-

wachting der goddeloozen is verbolgen-

hein
24: Er is een, die uitstrooit, den wel-

ken nog meer toegedaan wordt; en
een, die meer inhoudt dan recht is,

maar het is tot gebrek
25. «De zegenende ziele zal vet ge-

maakt worden ; en die bevochtigt, zal

ook zelf een vroege regen worden.
a Ps. 112: 9. 'i Cor. 9: 9.

26. Wie koren inhoudt, dien vloekt

het volk ; maar zegening zal zijn over

het hoofd des verkoopers.

27. Wie het goede vroeg najaagt.
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zoekt welgevalligheid ; maar «wie naar
het kwade tracht, dien zal het over-

komen. aPs. 7:17;9:16;10:2;57:7.

28. Wie op zijnen rijkdom vertrouwt,

die zal vallen ; maar «de rechtvaardi-

gen zullen groenen als loof.

a Ps. 1 : 3, 4 ; 92 : 13.

29. Wie zijn huis beroert, zal wind
erven ; en de dwaas zal een knecht
zijn desgenen, die wijs van harte is.

30. De vrucht des rechtvaardigen is

een boom des levens; en wie zielen

vangt, is wys.
31. Zie, den rechtvaardige wordt ver-

golden op de aarde ; ahoeveel te meer
den goddelooze en zondaar !

a 1 Petr. 4 : 17, 18.

HET XII KAPITTEL.

Wie de tucht liefheeft, die heeft de

wetenschap lief; maar wie de bestraf-

fing haat, is onvernuftig.

2. De goede zal een welgevallen trek-

ken van den HEERE ; maar eenen man
van schandelijke verdichtselen zal Hij

verdoemen.
3. De mensch zal niet bevestigd

worden door goddeloosheid; «maar de

wortel der rechtvaardigen zal niet be-

wogen worden. a Spr. lO: 25.

4. «Eene kloeke huisvrouwe is eene
kroon haars heeren; maar die be-

schaamd maakt, is als verrotting in

zijne beenderen. a i Cor. ii: 7.

5. Der rechtvaardigen gedachten zijn

recht; der goddeloozen raadslagen zijn

bedrog.

6. «De woorden der goddeloozen zijn

^om op bloed te loeren; maar de

mond der oprechten zal ze redden.
a Spr. 1: 11, 18. h Spr. 11: 9.

7. «De goddeloozen worden omge-
keerd, dat zij niet [meer] zijn; maar
het huis der rechtvaardigen zal bestaan.

a Ps. 37: 36, enz. Spr. 11: 21.

8. Een ieder zal geprezen worden
naar dat zijne verstandigheid is; maar
die verkeerd van harte is, zal tot ver-

achting wezen.
9. Beter is, die zich «gering acht, en

eenen knecht heeft, dan die] zichzel-

ven eert, en des broods gebrek heeft.
a Spr. 13: 7.

10. De rechtvaardige «kent het leven

zijner beesten; maar de barmhartig-

heden der goddeloozen zijn wreed.
a Deut. 25: 4.

11. «Die zijn land bouwt, zal van
brood verzadigd worden; maar die ijdele

[menschen] volgt, is verstandeloos.
a Spr. 28: 19.

12. De goddelooze begeert het net
der boozen ; maar de wortel der recht-
vaardigen zal uitgeven.

13. «In de overtteding der lippen is

de strik des boozen; maar de recht-
vaardige zal uit de benauwdheid uit-

komen, a Spr. 10: 14; 18: 7.

14. «Een ieder wordt van de vrucht
des monds met goed verzadigd; en de
vergelding van des menschen handen
zal hij tot zich wederbrengen.

a Spr. 13: 2.

15. «De weg des dwazen is recht ia
zijne oogen; maar die naar raad hoort,

is wijs. a Spr. 3: 7.

16. De toorn des dwazen wordt ten
zelven dage bekend; maar die kloek-
zinnig is, bedekt de schande.

17. «Die waarheid voortbrengt, maakt
gerechtigheid bekend; maar een ge-

tuige der valschheden, bedrog.
a Spr. 14: 5.

18. «Daar is een, die [ivoorden] als

sleken van een zwaard onbedachtelijk
uitspreekt; maar de tong der wijzen is

medicijn. a Ps. 57: 5; 59: 8. Spr. 16: 27.

19. Eene waarachtige lip zal beves-

tigd worden in eeuwigheid ; maar eene
valsche tong is [maar] voor een oogen-
bhk.

20. Bedrog is in het hart dergenen,
die kwaad smeden ; maar degenen, die

vrede raden, hebben blijdschap.

21. Den rechtvaardige zal geen leed

wedervaren ; maar de goddeloozen zul-

len met kwaad vervuld worden.
22. Valsche lippen zijn den HEERE

een gruwel; maar die trouwelijk han-
delen, zijn zijn welgevallen.

23. «Een kloekzinnig mensch bedekt
dè wetenschap; maar het hart der

zotten troept dwaasheid uit.

a Spr. 13: 16; 15: 2. b Spr. 13: 16; 15: 2.

24. «De hand der vlijtigen zal heer-

schen; maar de bedriegers zullen onder
cijns wezen. a Spr. lO: 4.

25. «Bekommernis in het hart deas

menschen buigt het neder; maar een
goed woord verblijdt het. a Spr. 15: 13.

26. De rechtvaardige is voortreffelij-
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ker dan zü'n naaste; maar de weg der

goddeloozen doet ze dwalen.
27. Een bedrieger zal zijn jachtvang

niet braden; maar het kostelijk goed
des menschen is des vlijtigen.

28. In het pad der gerechtigheid is

het leven ; en [in] den weg [vanhaar]
voetpad is de dood niet.

HET XIII KAPITTEL.

.Ejen wijs zoon [hoort] de tucht des

vaders; maar een spotter hoort de be-

straffing niet.

2. «Een ieder zal van de vrucht des

monds het goede eten; maar de ziel

der trouweloozen het geweld.
a Spr. 12: 14.

3. Die zijnen mond bewaart, behoudt
zijne ziele; maar voor hem is versto-

ring, die zijne lippen wijd opendoet.

4. De ziele des luiaards is begeerig,

doch er is niet; maar de ziele der

vlijtigen zal vet gemaakt worden.
5. De rechtvaardige haat leugentaal ;

maar de goddelooze maakt zich stin-

kende, en doet zich schaamte aan,

6. «De gerechtigheid bewaart den op-

rechte van weg; maar de goddeloosheid
zal den zondaar omkeeren.

a S|/r. 10: 29; 1] : 3, 5, 6.

7. «Er is een,, die zichzelven rijk

maakt, en niet met al [heeft; en] een,

die zichzelven arm maakt, en [heeft]

veel goed. a Spr. 12 : 9.

8. Het rantsoen van ieders ziel is

zijn rijkdom; maar de arme hoort het

schelden niet.

9. «Het licht der rechtvaardigen zal

zich verblijden; ?miaa,r de lamp der
goddeloozen zal uitgebiuscht worden.

a Spr. 4:-. IS. b Job 18: 5. 6; 21: 17.

-10. Door hoo vaardigheid maakt men
niet dan gekijf; maar bij de beradenen
is wijsheid.

n. Goed, van ijdelheid [gekoynen],

«zal verminderd worden ; maar die met
de hand vergadert, zal het vermeer-
deren, a Spr. 10: 2; 20: 21.

12. «De uitgestelde hope krenkt het
hart; maar de begeerte, die komt, is

een boom des levens. a vers 19.

13. Die het woord veracht, die zal

verdorven worden; maar wie het ge-

bod vreest, dien zal vergolden worden.
14. «Des wijzen leere is eene spring-

ader des levens, om af te wijken vau
de strikken des doods.

a Spr. 10: 11; 14: 27.

15. Goed verstand geeft aangenaam-
heid; maar de weg der trouweloozen
is streng.

16. Al wie kloekzinnig is, handelt
met wetenschap ; maar een zot «breidt

dwaasheid uit. a Spr. 12 : 23; 15: 2.

17. Een goddelooze bode zal in het
kwaad vallen; maar een trouw gezant
is medicijn.

18. Armoede en schande is desge-
nen, die de tucht verwerpt; maar die

de bestraffing waarneemt, zal geëerd
worden.

19. De begeerte, die geschiedt, is zoet
voor de ziele; maar het is den zotten
een gruwel, van het kwade af te wij-

ken.
20. Die met de wijzen omgaat, zal

wijs worden; maar die der zotten met-
gezel is, zal verbroken worden.

21. Het kwaad zal de zondaars ver-

volgen; maar den rechtvaardigen zal

men goed vergelden.

22. De goede zal zijner kinders kin-

deren doen erven; maar liet vermogen
«des zondaars is voor den rechtvaardi-

ge ^weggelegd. « Job 15: 29. b Job 27: 17.

23. Het ploegen der armen [geeft]

aveelheid der spijze ; maar ^daar is een,

dié verteerd wordt door gebrek van
oordeel. a Spr. 12: 11. b Spr. 18: 9.

24. Die zijne «roede inhoudt, haat
zijnen zoon; maar die hem liefheeft,

zoekt hem vroeg [met] tuchtiging.
a Spr. 23: 13.

25. De rechtvaardige eet tot «de ver-

zadiging zijner ziel toe; maar de buik

der goddeloozen zal gebrek hebben.
a Ps. 34: 11; 37: 3.

HET XIV KAPITTEL.

lijlke wijze vrouw bouwt haar huis;

maar die zeer dwaas is, breekt het af

met hare handen.
2. «Die in zijne oprechtigheid wan-

delt, vreest den HEERE ; maar die af-

wijkt in zijne wegen, veracht Hem.
a Job 12: 4.

3. In den mond des dwazen is eene
roede des hoogmoeds ; maar de lippen

der wijzen bewaren hen.

4. Als er geene ossen zijn, zoo is de
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kribbe rein ; maar door de kraclit van
den os is der inkomsten veel.

5. Een waarachtig «getuige zal niet

liegen ; maar een valscli getuige blaast

leugens. a Ex. 23: 1. Spr. 12: 17.

6. De spotter zoekt wijsheid, en er

is geene; maar de wetenschap is voor
den verstandige licht.

7. Ga weg van de tegenwoordigheid
eens zotten mans, want gij zondt [bij

hem] geene lippen der wetenschap
merken.

8. De wijsheid des kloekzinnigen is

zijnen weg te verstaan; maar dwaas-
heid der zotten is bedriegerij.

9. Elke dwaas zal de schuld verbloe-

men ; maar onder de oprechten is goed-

williaheid.

10. Het hart kent zijne eigene bittere

droefheid; en een vreemde zal zich

met zijne blijdschap niet vermengen.
11. Het huis der goddeloozen zal ver-

delgd worden; maar de tent der op-

rechten zal bloeien.

12. «Daar is een weg, die iemand
recht schijnt; maar het laatste van
dien zijn wegen des doods.

a Spr. 16: 25.

13. Het hart zal ook in het lachen
smart hebben; «en het laatste van die

blijdschap is droefheid. « Spr. 5: 4.

14. Die afkeerig van hart is, zal van
zijne «wegen verzadigd worden; maar
een goed man, van zichzelven.

a Spr. 1: 31.

15. De onnoozele gelooft alle woord
;

maar de kloekzinnige merkt op zijnen

gang.
16. De wijze vreest, en wijkt van

het kwade; maar de zot is oploopende
toornig, en zorgeloos.

17. Die haastig is tot toorn, zal

dwaasheid doen; en een man van schan-
delijke verdichtselen zal gehaat wor-
den.

18. De onwijzen erven dwaasheid;
maar de kloekzinnigen zullen zich met
wetenschap kronen.

19. De kwaden buigen voor het aan-

gezicht der goeden neder, en de god-

deloozen voor de poorten des recht-

vaardigen.

20. «De arme wordt- zelfs van zijnen

vriend gehaat; maar de liefhebbers des
rijken zijn vele. a Spr. 19: 4, 7.

21. Die zijnen naaste veracht, zon-

digt; maar die zich der nederigen ont-
fermt, die is welgelukzalig.

22. Dwalen zij niet, die kwaad stich-

ten? «Maar weldadigheid en trouwe is

voor degenen, die goed stichten.
a Luc. 6: 38.

23. In allen smartelijken arbeid Is

overschot; maar het woord der lippen
[sb'ekt] alleen tot gebrek.

24. Der wijzen kroon is hun rijkdom;
de dwaasheid der zotten is dwaasheid.

25. Een waarachtig getuige redt de
zielen ; maar die leugens blaast, is een
bedrieger.

26. In de vreeze des HEEREN is een
sterk vertrouwen, en Hij zal zijnen
kinderen eene toevlucht wezen.

27. De vreeze des HEEREN «is eene
springader des levens, om af te wijken
van de strikken des doods.

a Spr. 10: 11; 13: 14.

28. In de menigte des volks is des
konings heerlijkheid; maar in gebrek
van volk is eens vorsten verstoring,

29. De lankmoedige is groot van ver-

stand ; maar die haastig is van gemoed,
verheft de dwaasheid,

30. Een gezond hart is het leven des
vleesches; maar nijd is verrotting der
beenderen.

31. «Die den arme verdrukt, smaadt
diens Maker; ^maar die zich des nood-
druftigen ontfermt, die eert Hem.

a Spr. 17: 5. & Spr. 14: 21.

32. De goddelooze zal henengedreven
worden in zijn kwaad; maar de recht-

vaardige betrouwt [zelfs] in zijnen
dood.

33. «Wijsheid rust in het hart des
verstandigen; maar wat in het bin-

nenste der zotten is, wordt bekend.
a Spr. 10: 14; 12: 23; 13: 16.

34. Gerechtigheid verhoogt een volk;

maar de zonde is eene schandvlek der
natiën.

35. Het welbehagen des konings is

over eenen verstandigen knecht; maar
zijne verbolgenheid zal zijn [over] den-

gene, die beschaamd maakt.

HET XV KAPITTEL.

j^en zacht antwoord keert de grim-

migheid af; maar een smartend woord
doet den toorn oprijzen, a Spr. 25: i5.

2. De tong der wijzen maakt de we-
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tenschap goed ; amaar de mond der zot-

ten stort overvloediglijk dwaasheid uit.

a Spr. 12: 23; 13: 16; 15: 28.

3. «De oogen des HEEREN zijn in

alle plaatsen, beschouwende de kwaden
en de goeden. a Job 34: 21.

Spr. 5: 21. Jer. 16: 17; 32: 19.

4. öDe medicijn der tong is een boom
des levens ; maar de verkeerdheid daar-

in is eene breuke in den geest.
a Spr. 12: 18; 13: 14.

5. Een dwaas zal de tucht zijns va-

ders versmaden; maar die de bestraffing

waarneemt, zal kloekzinniglijk hande-

len.

6. [In] het huis des rechtvaardigen

is een groote schat; maar in des god-

deloozen inkomst is beroerte.

7. De lippen der wijzen zullen de
wetenschap uitstrooien; maar het hart

der zotten niet alzoo.

8. «Het offer des goddeloozen is den
HEERE een gruwel; maar het gebed
der oprechten is zijn welgevallen.
dl Spr. 21:27. Jes. 1:11. Jer. 6:20. Amos5:21.

9. De weg der goddeloozen is den
HEERE een gruwel; maar dien, die de

gerechtigheid najaagt, zal Hij liefheb-

ben.

10. De tucht is onaangenaam voor
dengene, die het pad verlaat; [en] die

de bestraffing haat, zal sterven.

11. «De hel en het verderf zijn voor
den HEERE ; hoe veel te meer bde har-

ten van des menschen kinderen!
a Job 26: 6. ö 2 Kron. 6: 30. Ps. 7: 10 ; 44: 22.

Jer. 17 : 9, 10. Joh. 2 : 24, 25 ; 21 : 17. Hand. 1 : 24.

12. De spotter zal niet liefhebben,

die hem bestraft; hij zal niet gaan tot

de wijzen.

13. «Een vroolijk hart zal het aange-

zicht blijde maken ; maar door de smart
«les harten wordt de geest verslagen.

a Spr. 17: 22; 18: 14.

14. Een verstandig hart zal de weten-
schap opzoeken; maar de mond der

zotten zal met dwaasheid gevoed wor-
den.

15. Alle de dagen des bedrukten zijn

kwaad; maar een vroolijk hart is een
gedurige maaltijd.

16. «Beter is weinig met de vreeze

des HEEREN, dan een groote schat,

<en onrust daarbij.
a Ps. 37: 16. Spr. 16: 8.

17. «Beter is een gerecht van groen

moes, waar ook liefde is, dan een ge-

meste os, en haat daarbij.
a Spr. 17: 1,

18. «Een grimmig man zal gekijf ver-

wekken ; maar de lankmoedige zal den
twist stillen. a Spr. 28: 25; 29: 22.

19. De weg des luiaards is als eene
doornheg; maar het pad der oprechten
is welgebaand.

20. «Een wijs zoon zal den vader
verblijden; maar een zot mensch ver-

acht' zijne moeder. a Spr. lO: i.

21. «De dwaasheid is den verstande-
looze blijdschap; maar een man van
vei'stand zal recht wandelen.

a Spr. 10: 23; 14: 9.

22. «De gedachten worden vernietigd,

als er geen raad is ; maar door veelheid
der raadslieden zal elkeen bestaan.

a Spr. 11: 14.

23. Een man heeft blijdschap in het
antwoord zijns monds; en hoe goed is

een woord op zijnen tijd !

24. De weg des levens is den ver-

standige naar boven; opdat hij afwijke
van de hel, beneden.

25. «Het huis der hoovaardigen zal

de HEERE afrukken ; maar de landpale
der weduwe zal Hij vastzetten.

a Spr. 2: 21, 22; 12: 7; 14: 11.

26. «Des boezen gedachten zijn den
HEERE een gruwel; maar der reinen
zijn liefelijke reden. a Spr. 6: is.

27. «Die gierigheid pleegt, beroert zijn

huis; maar die geschenken haat, zal

leven. « Spr. l: 19.

28. Het hart des rechtvaardigen be-

denkt zich, om te antwoorden; maar
de mond der goddeloozen zal overvloe-

diglijk kwade dingen uitstorten.

29. De HEERE is verre van de god-

deloozen; «maar het gebed der recht-

vaardigen zal Hij verboeren.
a Ps. 10: 17; 34: 19; 145: 18, 19.

30. Het licht der oogen verblijdt het
hart; «een goed gerucht maakt het ge-

beente vet. a Spr. 25: 25.

31. Het oor, dat de bestraffing des

levens hoort, zal in het midden der

wijzen vernachten.
32. Die de tucht verwerpt, die ver-

smaadt zijne ziele; maar die de bestraf-

fing hoort, krijgt verstand.

33. «De vreeze des HEEREN is de
tucht der wijsheid; en ^de nederigheid

[gaat] voor de eere.
a Spr. 1: 7; 9: 10, h Spr. 18: 12.
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HET XVI KAPITTEL.

l)e «mensen heeft schikkingen des
harten ; maar het antwoord der tong is

van den HEERE. a vers 9.

Spr. 19: 21; 20: 24. Jer. 10: 23.

2. «Alle wegen des mans zijn zuiver
in zijne oogen; maar de HEERE weegt
•de geesten. a Spr. 21 : 2.

3. «Wentel uwe werken op den HEE-
RE, en uwe gedachten zullen bevestigd
worden. a Ps. 37: 5; 55: 23.

Matth. 6: 25. Luc. 12: 22. 1 Petr. 5: 7.

4. De HEERE heeft alles gewrocht
om zijns zelfs wille; «ja ook den god-
delooze tot den dag des kwaads.

a Job 21: 30.

5. «Al wie hoog is van hart, is den
HEERE een gruwel; ^hand aan hand,
zal hij niet onschuldig zijn.

a Spr. 6: 17; 8: 13. b Spr. 11: 21.

6. Door goedertierenheid en trouwe
wordt de misdaad verzoend; en door
de vreeze des HEEREN wykt men af

van het kwade.
7. Als iemands wegen den HEERE

behagen, zoo zal Hij ook zijne vijanden
met hem bevredigen.

8. «Beter is een weinig met gerech-

tigheid, dan de veelheid der inkomsten
zonder recht. a Ps. 37: 16. Spr. 15: 16.

9. Het hart des menschen overdenkt
zynen weg; maar de HEERE stiert zij-

nen gang.
10. Waarzegging is op de lippen des

konings; zijn mond zal niet overtreden
in het gericht.

11. «Eene rechte waag en weegschaal
zijn des HEEREN; alle weegsteenen des
zaks zijn zijn werk. « Lev. 19: 36.

Deut. 25: 13, enz. Spr. 11: 1; 20: 10, 23.

12. Het is der koningen gruwel, god-
deloosheid te doen; want door gerech-
tigheid wordt de troon bevestigd.

13. De lippen der gerechtigheid zijn

het welgevallen der koningen ; en elk-

een van hen zal liefhebben dien, die

rechte dingen spreekt.

14. "De grimmigheid des konings is

[als] de boden des doods; maar een
wijs man zal die verzoenen.

a Spr. 19: 12; 20: 2.'

15. «In het licht van des konings
aangezicht is leven; en zijn welgevallen
is als eene wolk des spaden regens.

a Spr: 19: 12.

16. «Hoe veel beter is het, wijsheid
te bekomen, dan uitgegraven goud; en
uitnemender, verstand te bekomen, dan
zilver 1 a Job 28: 15. Ps. 19: 11;

119: 72. Spr. 3: 14, 15; 8: 11, 19.

17. De baan der oprechten is, van het
kwaad af te wijken; hij behoedt zijne
ziele, die zynen weg bewaart.

18. «Hoovaardigheid is vóór de ver-
breking; en hoogheid des geestesvóór
den val. a Spr. ll: 2; 17: 19.

19. Het is beter, nederig van geest
te zijn met de zachtmoedigen, dan
roof te deelen met de hoovaardigen.

20. Die op het woord verstandiglijk
let, zal het goede vinden; «en die op
den HEERE vertrouwt, die is welge-
lukzahg. o Ps. 2: 12; 34: 9; 125: 1.

Jes. 30: 18. Jer. 17: 7.

21. De wijze van hart zal verstandig
genoemd worden; en de zoetheid der
lippen zal de leering vermeerderen.

22. Het verstand dergenen, die het
bezitten, is «eene springader des levens;
maar de tucht der dwazen is dwaas-
heid, a Spr. 13: 14.

23. Het hart eens wijzen maakt zij-

nen mond verstandig, en zal op zijne
lippen de leering vermeerderen.

24. Liefelijke reden zijn eene honig-
raat, zoet voor de ziele, en medicijn
voor het gebeente.

25. «Daar is een weg, die iemand
recht schijnt; maar het laatste van dien
zijn wegen des doods. a Spr. 14 : 12.

26. De ziele des arbeidzamen arbeidt
voor hemzelven; want zijn mond buigt
zich voor hem.

27. Een Bélialsman graaft kwaad;
en «op zijne lippen is als brandend vuur.

a Spr. 12: 18.

28. «Een verkeerd man zal krakeel
inwerpen; en een oorblazer scheidt
den voornaamsten vriend.

a. Spr. 15: 18; 26: 21; 29: 22.

29. Een man des geweids verlokt zij-

nen naaste, en hij leidt hem in eenen
weg, die niet goed is;

30. «Hij sluit zijne oogen, om ver-

keerdheden te bedenken; zijne lippen
bijtende, volbrengt hij het kwaad.

a Spr. 6: 13, 14.

31. De grijzigheid is eene sierlijke

kroon; zij wordt op den weg der ge-

rechtigheid gevonden.
32. De lankmoedige is beter dan de
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sterke, en die heerscht over zijnen

geest, dan die eene stad inneemt.

33. Het lot wordt in den schoot ge-

worpen ; maar het geheele beleid daar-

van is van den HEERE.

HET XVII KAPITTEL.

£jene droge bete, en rust daarbij, is

beter dan een huis vol van geslachte

beesten, met twist. a Spr. i5: i7.

2. Een verstandig knecht zal heer-

schen over eenen zoon, die beschaamd
maakt; en in het midden der broede-

ren zal hij erfenis deelen.

3. «De smeltkroes is voor het zilver.

en de oven voor het goud; «maar de

HEERE proeft de harten.
a Spr. 27: 21. h Jer. 17: 10.

4. De boosdoener merkt op de onge-

rechtige lip; een leugenaar neigt het

oor tot de verkeerde tong.

5. "Die den arme bespot, smaadt
diens Maker; die zich verblijdt in het

verderf, zal niet onschuldig zijn.

a Spr. 14: 31.

6. De kroon der ouden zijn de kinds-

kinderen, en der kinderen sieraad zijn

hunne vaderen.
7. Eene voortreffelijke lip past eenen

dwaze niet; veel min eenen prins eene

leugenachtige lip.

8. Het geschenk is in de oogen zijner

heeren een aangenaam gesteente ; waar-

henen het zich zal wenden, zal het

wel gedijen.

9. Die de overtreding toedekt, zoekt

liefde ; maar die de zaak weder ophaalt,

scheidt den voornaamsten vriend.

10. De bestraffing gaat dieper in den
verstandige, dan den zot honderd maal
te slaan.

11. Zekerlijk de wederspannige zoekt

het kwaad; maar een wreede bode zal

tegen hem gezonden worden.
12. Dat een beer, die van jongen

beroofd is, eenen man te gemoetkome;
maar niet een zot in zijne dwaasheid.

13. «Die kwaad voor goed vergeldt,

het kwaad zal van zijn huis niet wij-

ken, a Deut. 32: 35. Spr. 20: 22; 24: 29.

Kom 12: 17. 1 Thess. 5: 15. 1 Petr. 3: 9.

14. «Het begin des krakeels is [g^e^p-]

een, die het water opening geeft; daar-

om verlaat den twist, eer hij zich ver-

mengt, a Spr. 20: 3.

15. «Wie den goddelooze rechtvaar-

digt, en den rechtvaardige verdoemt,
zijn den HEERE een gruwel, ja die

beiden. « Ex. 23: 7. Spr. 24: 24. Jes. 5: 23.

16. Waarom toch zoude in de hand
des zots het koopgeld zijn, om wijsheid

te koopen, dewijl hij geen verstand
heeft?

17. Een vriend heeft te allen tijde

lief; en een broeder wordt in de be-

nauwdheid geboren.
18. Een versiandeloos mensch klapt

in de hand, zich borg stellende bij zij-

nen naaste.

19. Die het gekijf liefheeft, heeft de

overtreding lief; «die zijne deur ver-

hoogt, zoekt ve]-breking. a Spr. 16: is

20. Wie verdraaid is van hart, zal

het goede niet vinden; en die verkeerd

is met zijne tong, zal in het kwaad val-

len.

21. Wie eenen zot genereert, [(?(>] zal

hem tot droefheid zijn; en de vader
des dwazen zal zich niet verblijden.

22. «Een blij hart zal eene medicijn

goed maken ; maar een verslagen geest

zal het gebeente verdrogen.
a Spr. 15: 13.

23. De goddelooze zal het geschenk
uit den schoot nemen, ora dè paden
des rechts te buigen.

24. «In het aangezicht des verstan-

digen is wijsheid; maar de oogen des
zots zijn in het einde der aarde.

a Pred. 2: 14; 8: 1.

25. «Een zotte zoon is een verdriet

voor zijnen vader, en bittere droefheid

voor degene, die hem gebaard heeft.
a Spr. 10: 1; 15: 20; 19: 13.

26. Het is niet goed, den rechtvaar-

dige ook te doen boeten; dat de prin-

sen [iemand] slaan zouden om hctgene

dat recht is.

27. Wie wetenschap weet, houdt zij-

ne woorden in
;

[en] een man van ver-

stand is kostelijk van geest.

28. Een dwaas zelfs, die zwijgt, zal

wijs geacht worden, [en] die zijne lip-

pen toesluit, verstandig.

HET XVIII KAPITTEL.

Die zich afzondert, tracht naar wat
begeerlijks; hij vermengt zich in alle

bestendige wijsheid.

2. De zot iieeft geenen lust in ver
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standigheid, maar daarin, dat zijn hart

zich ontdekt.

3. Als de goddelooze kornt, komt
ook de verachting, en met schande
versmaadheid.

4. De woorden van den mond eens
mans zyn diepe wateren ; endespring-
ader der wijsheid is eene uitstortende
beek.

5. «Het is niet goed, het aangezicht
des goddeloozen aan te nemen, om den
rechtvaardige in het gericht te buigen.
a Lev. 19: 15. Deut. 1; 17; 16: 19. Spr. 24: 23.

6. De lippen des zots komen in twist,

en zijn mond roept naar slagen.

7. De mond des zots «is hemzelven
eene verstoring, en zijne lippen een
^strik zijner ziele.

« Spr. 10: 14; 13: 3. Z; Spr. 12: 1.3.

8. «De woorden des oorblazers zijn

als dergenen, die geslagen zijn; en die

dalen in het binnenste des buiks.
a Spr. 26: 22.

9. Ook die zich slap aanstelt in zijn

werk, die is een broeder van eenen
doorbrenger.

10. De naam des HEEREN is «een
sterke toren ; de rechtvaardige zal daar-

henen loopen, en in een hoog vertrek
gesteld worden. a 2 Sam. 22: 51.

Ps. 18: 3; 61: 4. Spr. 29: 25.

11. «Des rijken goed is de stad zijner

sterkte, en als een verheven muur in

zijne inbeelding. a Spr. lO: 15.

12. «Vóór de verbreking zal des men-
schen hart zich verheffen; ^en de ne-

derigheid gaat vóór de eere.
a Spr. 11: 2; IG : 18. h Spr. 15: 33.

13. Die antwoord geeft, eer hij zal

gehoord hebben, dat is hem dwaasheid
en schande.

14. De geest eens mans zal zijne

krankheid ondersteunen; maar eenen
verslagenen geest, wie zal dien op-

heffen ?

15. Het hart des verstandigen bekomt
wetenschap, en het oor der wijzen zoekt
wetenschap.

16. De gift des menschen maakt hem
ruimte, en zij geleidt hem voor het
aangezicht der grooten.

17. Die de eerste is in zijne twist-

zaak, [schijnt] rechtvaardig te zijn;

«maar zijn naaste komt, en hij onder-

zoekt hem. a Spr. 25: 8.

18. Het lot doet de geschillen op-

houden, en maakt scheiding tusschen
machtigen.

19. Een broeder is wederspanniger
dan eene sterke stad; en de geschillen

zijn als een grendel van een paleis.

20. «Van de vrucht van ieders mond
zal zijn buik verzadigd worden, hij zal

verzadigd worden van de inkomst zijner

lippen. a Spr. 12: 14, 13: 2.

21. Dood en leven zijn in het geweld
der «tong; en een ieder die ze lief-

heeft, zal hare vrucht eten.
a Spr. 21: 23. Jac. 8: 2.

22. «Die eene vrouwe gevonden heeft,

heeft eene goede zaak gevonden, en hij

heeft welgevallen getrokken van den
HEERE. a Spr. 19: 14.

23. De arme spreekt smeekingen;
maar de rijke antwoordt harde din-

gen.

24. Een man, die vrienden heeft,

heeft zich vriendelijk te houden; want
er is een liefhebber, «die meer aankleeft

dan een broeder. a Spr. 17 : 17.

HET XIX KAPITTEL.

\je arme, in zijne oprechtigheid wan-
delende, is beter dan de verkeerde van
lippen, en die een zot is. a Spr. 28: 6.

2. Ook is de ziele-zonder wetenschap
niet goed ; en die met de voeten haastig

is, zondigt.

3. «De dwaasheid des menschen zal

zijnen weg verkeeren; en zijn hart zal

zich tegen den HEERE vergrammen,
a Jac. 1: 13, 14, 15.

4. «Het goed brengt vele vrienden
toe; maar de arme wordt van zijnen

vriend gescheiden. « Spr. 14: 20.

5. «Een valsch getuige zal niet on-

schuldig zijn; en die leugenen blaast,

zal niet ontkomen.
a Deut. 19: 19. Spr. 21: 28.

6. Velen smeeken het aangezichte
des prinsen ; en een ieder is een vriend

dengene, die giften geeft.

7. «Alle de broeders des armen haten
hem; hoe veel te meer gaan zijne

vrienden verre van hem ! Hij loopt ze

na [met] woorden, die niets zijn.

a Spr. 14: 20.

8. Die verstand bekomt, heeft zijne

ziele lief ; hij neemt de verstandigheid

waar. om het goede te vinden.

9. «Een valsch getuige zal niet on-

23
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schuldig zijn; en die leugenen blaast,

zal vergaan. o vers 5.

10. De weelde staat eenen zot niet
wel; «hoe veel te min eenen knecht,
te heerschen over vorsten!

a Spr. 30: 22.

11. Het verstand des menschen ver-

traagt zijnen toorn; en zijn sieraad is,

de overtreding voorbij te gaan.
12. aDes konings gramschap is als

bet brullen eens jongen leeuws; maar
hziin welgevallen is als dauw op het
kruid. a Spr. 16: 14; 20: 2. b Spr. 16: 15.

13. «Een zotte zoon is zijnen vader
groote ellende; en ^de kijvingen eener
vrouwe [als] een gestadig druipen.

o Spr. 10: 1; 15: 20; 17: 25.

b Spr. 21: 19; 27:) 15.

14. Huis en goed is eene erve van
de vaderen; «maar eene verstandige
vrouwe is van den HEERE.

a Spr. 18: 22.

15. «Luiheid doet in diepen slaap
vallen; ''en eene bedriegelijke ziel zal
hongeren, a Spr.6: 9; 20:13. ö Spr. 10:4.

16. Die het «gebod bewaart, bewaart
zijne ziele; die zijne wegen veracht,
zal sterven, a Spr. 3: 21, 22. Luc. 11 : 28.

17. Die zich des armen ontfermt,
leent den HEERE ; en Hij zal hem zijne
weldaad vergelden.

18. «Tuchtig uwen zoon, als er nog
hope is; maar ^verhef uwe ziele niet,

om hem te dooden.
a Spr. 13: 24; 23: 13. b Epb. 6: 4.

19. Die groot is van grimmigheid,
zal straffe dragen; want zoo gij [hem]
uitredt, zoo zult gij nog moeten voort-
varen.

20. Hoor raad, en ontvang tucht,
opdat gij in uw laatste wijs zijt.

21. In het hart des mans zijn vele
gedachten

; «maar de raad des HÈEREN,
die zal bestaan. a Job 23: i3.

Ps. 33: 11; 115: 3. Jes. 46: 10.

22. De wensch des menschen is zijne
weldadigheid; maar de arme is beter
dan een leugenachtig man.

23. De vreeze des HEEREN is ten
leven; «want men zal verzadigd zijnde
vernachten; met het kwaad zal men
niet bezocht worden. a Ps. 34: lo.

24. «Een luiaard verbergt de hand
in den boezem, en hij zal ze niet
weder aan zijnen mond brengen.

a Spr. 26: 15.

25. «Sla den spotter, zoo zal de on-
ervarene kloekzinnjg worden ; en bestraf
den verstandige, hij zal wetensciiap
begrijpen. a Spr. 21: ii.

26. Wie den vader verwoest, [of] de
moeder verjaagt, is een zoon, die be-
schaamd maakt en schande aandoet.

27. Laat af, mijn zoon, hoorende de
tucht, af te dwalen van de reden der
wetenschap.

28. Een Bélialsgetuige bespot het
recht; en de mond der goddeloozen
slokt de ongerechtigheid in.

29. Gerichten zijn voor de spotters
bereid, en slagen voor den rug der
zotten.

HET XX KAPITTEL.

JJe wijn is een spotter, de sterke drank
is woelachtig; al wie daarin dwaalt,
zal niet wijs zijn.

2. «De schrik eens konings is als het
brullen eens jongen leeuws; die zich
tegen hem vergramt, zondigt tegen
zijne ziel. « Spr. 16: U; 19:12.

3. «Het is eere voor eenen man, van
twist af te blijven

; maar ieder dwaas
zal er zich in mengen. « Spr. 17 : 14.

4. Om den winter zal de luiaard niet
ploegen

; daarom zal hij bedelen in den
oogst, maar er zal niet zijn.

5. «De raad in het hart eens mans
is [ate] diepe wateren ; maar een man
van verstand zal dien uithalen.

a Spr. 18: 4.

6. Elkeen van de menigte der men-
schen roept zijne weldadigheid uit;
maar wie zal eenen recht trouwen man
vinden ?

7. De rechtvaardige wandelt steeds
in zijne oprechügheid ; welgeiukzalig
zijn zijne kinderen na hem.

8. Een koning, zittende op den troon
des gerichts, «verstrooit alle kwaad
met zijne oogen. <, vs. 26.

9. «Wie kan zeggen: Ik heb mijn
hart gezuiverd, ik ben rein van mijne
zonde? a l Kon. 8: 46. Job 14: 4.

Ps. 51: 7. Pred. 7: 20. 1 Joh. 1: 8.

10. «Tweeërlei weegsteen, tweeërlei
E'pha is den HEERE een gruwel, ja
die beide, a Deut. 25: 13. Spr. 11 : 1 ; vers 23.

11. Een jongen zal ook door zijne
handelingen zich bekend maken, of
zijn werk zuiver, en ofhetrechtzal wezen.
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12. «Een hoorend oor, en een ziend oog
heeft de HEERE gemaakt, ja die beide.

a Ex. 4:' 11. Ps. 94: 9."

13. aHeb den slaap niet lief, opdat
gij niet arm wordt; open uwe oogen,
verzadig u met brood. a Spr. 19: 15.

14. Het is kwaad, het is kwaad ! zal

de kooper zeggen ; maar ais hij weg-
gegaan is, dan zal hij zich beroemen.

15. Goud is er, en menigte van ro-

bijnen ; «maar de lippen der wetenschap
zijn een kostelijk kleinood.

a Spr. 3: 14, 15.

16. «Als [iemand voor] eenen vreem*
de borg geworden is, neem zijn kleed;
en pand hem voor de onbekenden.

a Spr. 11: 15; 27: 13.

17. «Het brood der leugen is den
mensch zoet ; maar daarna zal zijn mond
vol van zandsteenkens worden.

a Spr. 9: 17.

18. Elke gedachte wordt door raad
bevestigd ; daarom voer oorlog met wij-

ze raadslagen.
19. «Die [als] een achterklapper wan-

delt, openbaart het heimelijke; vermeng
u dan niet met hem, die met zijne lippen
verlokt. a Spr. 11: 13.

20. «Wie zijnen vader of zijne moe-
der vloekt, diens lamp zal uitgebluscht
worden in zwarte duisternis.
a Ex. 21 : 17. Lev. 20: 9. Deut. 27: 16. Matth. 15: 4.

21. Als eene erfenis in het eerste

«overhaast wordt, zoo zal haar laatste

ciet gezegend worden. aSpr. i3: ii;28:20.

22. «Zeg niet : Ik zal het kwaad
vergelden. Wacht op den HEERE, en Hij

zal U verlossen. o Deut. 32:35.
Spr. 17 : 13 ; 24 : 29. Rom. 12 : 17.

1 Thess. 5 : 15. 1 Petr. 3 : 9.

23. «Tweeërlei weegsteen is den HEE-
RE een gruwel, en de bedriegelijke

weegschaal is niet goed. - a vers lo.

24. «De treden des mans zijn van den
HEERE ; &hoe zoude dan een mensch
zijnen weg verstaan? a Job si: 4.

Ps. 37: 23; 139: 2, 3. b Jer. 10: 23.

25. Het is een strik des menschen,
dat hij het heilige verslindt ; en, na
[gedane] geloften, onderzoek te doen.

26. Een wijs koning verstrooit de god-
deloozen, en hij brengt het rad over hen.

27. De ziele des menschen is eene
lampe des HEEREN;- doorzoekende alle

:de binnenkameren des buiks.

28. Weldadigheid en waarheid bewa-

ren den koning ; en door weldadigheid
ondersteunt hij zijnen troon.

29. Der jongelingen sieraad is hunne
kracht, en «der ouden heerlijkheid is de
grijzigheid. aSpr.l6:31.

30. Gezwellen der wonde zijn in den
booze eene zuivering, mitsgaders «de
slagen van het binnenste des buiks. •

a Spr. 10: 13.

HET XXI KAPITTEL.

Ijes konings hart is in de hand des
HEEREN [als] waterbeken ; Hij neigt
het tot al wat Hij wil.

2. «Alle weg des menschen is recht
in zijne oogen; maar de HEERE weegt
de harten. „ spr. i6: 2.

3. «Gerechtigheid en recht te doen,
is bij den HEERE uitgelezener dan offer.
a 1 Sam. 15: 22. Ps. 50: 8, 14. Jes. 1 : 11, 16. Hos. 6: 6.

4. Hoogheid der oogen, en trotschheid
des harten, [en] de ploeging der godde-
loozen, zijn zonde.

5. «De gedachten des vlijtigen zijn

alleen tot overschot ; maar van eenieder,
die haastig is, alleen tot gebrek.

a Spr. 10: 4; 13: 4.^

6. «Te arbeiden om schatten met eene
valsche tong, is eene voortgedrevene
ijdelheid dergenen, die den dood zoeken.

a Spr. 10: 2, 4: 13: 11.

7. De verwoesting der goddeloozen zal
ze doorsnijden, omdat zij weigeren recht
te doen.

8. De weg des menschen is gansch ver-

keerd en vreemd; maar het werk des
zuiveren is recht.

9. «Het is beter te wonen op eenen
hoek van het dak, dan met eene kijfach-

tige huisvrouwe, en dat [in] een huis van
gezelschap. avs.l9. Spr. 25: 24; 27: 15.

10. De ziele des goddeloozen begeert
het kwaad ; zijn naaste krijgt geene
genade in zijne oogen.

11. «Als men den spotter straft, wordt
de onervarene wijs ; en als men den wij-

ze onderricht, neemt hij wetenschap aan.
a Spr. 19: 25.

12. De rechtvaardige let verstandig-
lijk op des goddeloozen huis, als [God]
de goddeloozen in het kwaad stort.

13. Die zijn oor stopt voor het geschrei
des armen, die zal ook roepen, en niet

verhoord worden.
14. «Eene gift in het verborgen houdt
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den toorn onder, en een geschenk in den
schoot de sterke grimmigheid.

a Spr. 17: 8; 18: IG.

15. Het is den rechtvaardige eene
blijdschap, recht te doen; maar voor de
werkers der ongerechtigheid is het ver-

schrikking.

16. Een mensch, die van den weg des
verstands afdwaalt, zal in ,de gemeente
der dooden rusten.

17. Die blijdschap liefheeft, die zal

gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft,

zal niet rijk worden.

18. «De goddelooze is een rantsoen
voor den rechtvaardige, en de trouwe-
looze voor de oprechten. a Spr. ii : 8.

19. «Het is beter te wonen in een
woest land, dan bij eene zeer kijfachtige

en toornige huisvrouwe. a vs. 9. Spr. 25:24.

20. In des wijzen woning is een ge-

wenschte schat, en olie; maar een zot

mensch verslindt zulks.

21. Die rechtvaardigheid en weldadig-
heid najaagt, zal het leven, rechtvaardig-
heid, en eere vinden.

22. De wijze beklimt de stad der ge-

weldigen, en werpt de sterkte huns ver-

trouwens neder.

23. «Die zijnen mond en zijne tong
bewaart, bewaart zijne ziele van be-

nauwdheden, a Spr. 18: 21.

24. Die een hoovaardig pocher is, zijn

naam is spotter ; hij gaat met hoovaardi-
ge verbolgenheid te werk.

25. De begeerte des luiaards zal hem
dooden ; want zijne handen weigeren te

te werken
;

26. Den ganschen dag begeert hij be-

geerlijke dingen ; maar «de rechtvaardi-

ge zal geven, en niet inhouden.
a Ps. 37 : 21.

27. «Het offer der goddeloozen is een
gruwel ; hoe veel te meer, als zij liet met
een schandelijk voornemen brengen !

a Spr. 15 : 8. Jes. 1 : 13. Jer. 6 : 20. Amos 5 : 21.

28. «Een leugenachtig getuige zal ver-

gaan ; en een man, die hoort, zal spreken
tot overwinning. a Spr. 19 : 5,9.

29. Een goddeloos man sterkt zich in

zijn aangezicht ; maar de oprechte, die

maakt zijnen weg vast.

30. Er is geene wijsheid, en er is geen
verstand, en er is geen raad tegen den
HEERE.

31

.

«Het paard wordt bereid tegen den

dag des strijds; maar de overwinning is
desHEEREN. aPs.33:17.

HET XXII KAPITTEL.

Ue naam is uitgelezener dan groote
rijkdom, de goede gunste dan zilver en"
dan goud. a Pred. 7:1.

2. «Rijken en armen ontmoeten mal-
kanderen; de HEERE heeft ze allen ge-

maakt. « Spr. 29 : 13.

3. «Een kloekzinnig mensch ziet het
kwaad, en verbergt zich ; maar de on-
noozelen gaan henen door, en worden
gestraft. a Spr. 27 : 12.

4. Het loon der nederigheid, [met] de
vreeze des HEEREN, is rijkdom, en eere,

en leven.

5. Doornen [en] strikken zijn in den weg
des verkeerden ; die zijne ziele bewaart,
zal zich verre van die maken.

6. Leer den jongen de eerste beginselen
naar den eisch zijns wegs; als hij oak oud
zal geworden zijn, zal hij daarvan niet

afwijken.
7. De rijke heerscht over de armen ; en

die ontleent, is des leeners knecht.
8. «Die onrecht zaait,] zal moeite

maaien; en de roede zijner verbolgenheid
zal een einde nemen. « job 4: 8. Hos. lO: 13.

9. «Die goed van oog is, die zal geze-
gend worden ; want hij heeft van zijn

brood den arme gegeven, a 2 Cor. 9 : f..

10. Drijf den spotter uit, en het gekijf

zal weggaan,enhetgeschil met de schan-
de zal ophouden.

11. «Die de reinigheid des harten lief-

heeft, wiens lippen aangenaam zijn,

diens vriend is de koning, a Ps. 101 : 6.

12. De oogen desHEEREN bewaren
de wetenschap ; maar de zaken des trou-

weloozen zal Hij omkeeren.
13. «De luiaard zegt : Er is een leeuw '

buiten ; ik mocht op het midden der stra-

ten gedood worden. a Spr. 26 : 13.

14. «De mond der vreemde vrouwen
is eene diepe gracht; op welken de HEE-
RE vergramd is, zal daarin vallen.

a Spr. 2: 16; 6: 3; 7: 5; 23: 27.

15. «De dwaasheid is in het hart des
jongens gebonden; de roede der tucht
zal ze verre van hem wegdoen.

aSpr. 13: 24; 19: 18; 23: 14; 29: 15, 17.

16. «Die den arme verdrukt, om het

zijne te vermeerderen, [en] den ryke geeft,

[komt] zekerlijktot gebrek, a Spr.U: 3i; 17: 5.
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17. Neig uw oor, en hoor de woorden
der wijzen, en stel uw hart tot mijne we-
tenschap.

18. Want het is liefelijk, als gij die in

uw binnenste bewaart ; zij zullen samen
op uwe lippen gepast worden.

19. Opdat uw vertrouwen op den
HEERE zij, maak ik u [die] heden be-

kend
;
gij ook [7naakze bekend].

20. Heb ik u niet heerlijke dingen ge-

schrevenvan allerlei raad en wetenschap?
21. Om u bekend te maken de zeker-

heid van dereden der waarheid; opdat
gij reden der waarheid antwoorden
mocht dengenen, die u zenden.

22. «^Beroofden arme niet, omdat hij

^rm is; en ''verbrijzel den ellendige niet

in de poorte; a Zach. 7 : lo.

b Ex. 23 : 6. Job 31 : 13. Ps. 82 : 3, 4.

23. «Want de HEERE zal hunne twist-

zaak twisten, en Hij zal dengenen, die

ze berooven, de ziel rooven.
a Ex. 22: 22, 23. Ps. 10: 18.

24. Vergezelschap u niet met eenen
grammoedige, en ga niet om met een
zeer grimmig man

;

25. Opdat gij zijne paden niet leert,

-en eenen strik over uwe ziele haalt.

26. «Wees niet onder degenen, die

in de hand klappen, onder degenen, die

voor schulden borg zijn. aSpr. 6: l; 11:15.

27. Zoo gij niet hadt om te betalen,

waarom zoude men uw bed van on-

der u wegnemen? a Spr. 20 : 16.

28. «Zet de oude palen niet terug, die

uwe vaderen gemaakt hebben.
a Deut. 19: 14; 27: 17. Spr. 23: 10.

29. Hebt gij eenen man gezien, die

vaardig in zijn werk is? Hij zal voor
het aangezicht der koningen gesteld

worden; voor het aangezicht der onge-

achte lieden zal hij niet gesteld wor-

den.

HET XXIII KAPITTEL.

Als gij aangezeten zult zijn om met
eenen heerscher te eten, zoo zult gij

scherpelijk letten op dengene, die voor
uw aangezicht is.

2. En zet een mes aan uwe keel, in-

dien gij een gulzig mensch zijt.

3. Laat u niet gelusten zijne smake-
lijke spijzen, want het is een leugen-

achtig brood.

4. Vermoei u niet om rijk te wor-
den ; sta af van uw vernuft.

5. Zult gij uwe oogen laten vliegen

op hetgene dat niets is ? Want het zal

zich gewisselijk vleugelen maken, ge-

lijk een arend, die naar den hemel
vliegt.

6. Eet het brood niet desgenen, die

boos is van oog, en wees niet belust

op zijne smakelijke spijzen;

7. Want gelijk hij bedacht hoeft in

zijne ziele, alzoo zal hij tot u zeggen:
Eet en drink ; maar zijn hart is niet

met u;

8. Uwe bete, die gij gegeten hebt,

zoudt gij uitspuwen ; en gij zoudt uwe
liefelijke woorden verderven,

9. «Spreek niet voor het oor van eenen
zot, want hij zoude het verstand uwer
woorden verachten, a Spr. 9:8. MaUh.7:6.

10. «Zet de oude palen niet terug ; en
kom op de akkers der weezen niet;

a Spr. 22: 28.

11. Want hun Verlosser is sterk; die

zal hunne twistzaak tegen u twisten,

12. Begeef uw hart tot de tucht, en
uwe ooren tot de reden der weten-
schap.

13. «Weer de tucht van den jongen
niet; als gij hem met de roede zult

slaan, zal hij niet sterven;
a Spr. 13: 24; 19: 18; 22: 15; 29: 15, 17,

14. Gij zult hem met de roede slaan,

en zijne ziele van de hel redden,

15. Mijn zoon, zoo uw hart wijs is,

mijn hart zal blijde zijn, ja ik
;

16. En mijne nieren zullen van vreug-

de opspringen, als uwe lippen billijk-

heden spreken zullen.

17. «Uw hart zij niet nijdig over de

zondaren ; maar wees te allen dage in

de vreeze des HEEREN;
a Ps. 37: 1; 73: 3. Spr. 24: 1.

18. «Want zekerlijk, er Is eene be-

looning; en uwe verwachting zal niet

afgesneden worden. a Spr. 24: 14.

19. Hoor gij, mijn zoon, en word wijs,

en richt uw hart op den weg.

20. «Wees niet onder de wijnzuipers,

noch onder de vleeschvreters; a Jes. 5: 22.

Luc. 21: 34. Rom. 13: 13. Eph. 5: 18.

21. Want een zuiper en vraat zal

arm worden; en de sluimering doet

verscheurde kleederen dragen,

22. «Hoor naar uwen vader, die u ge-
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wonnen heeft ; en veracht uwe moeder
niet, als zij oud geworden is. aSpr. i: 8.

23. «Koop de waarheid, en verkoop ze

niet; [mitsgaders] wysheid, en tucht,

en verstand. a Spr. 4 : 7.

24. «De vader des rechtvaardigen zal

zich zeer verheugen ; en die eenen wij-

zen [zoon] gewint, zal zich over hem
verblijden. a Spr. lO: l; 15: 20.

25. Laat uwen vader zich verblijden;

ook uwe moeder; en laat haar zich
verheugen, die u gebaard heeft.

26. Mijn zoon, geef mij uw hart, en
laat uwe oogen mijne wegen bewaren.

27. «Want eene hoer is eene diepe
gracht, en eene vreemde vrouw is een
enge put. a Spr. 22: 14.

28. Ook loert zij als een roover; en
zij vermenigvuldigt de trouweloozen on-
der de menschen.

29. Bij wien is wee ? Bij wien och
arme ? Bij wien gekijf? Bij wien het ge-

klag? Bij wien wonden zonder oor-

zaak? Bij wien de roodheid der oogen?
30. «Bij degenen, die bij den wijn ver-

toeven ; bij degenen, die komen om ge-

mengden drank na te zoeken.
a Jes. 5: 11, 22.

31. Zie den wijn niet aan, als hij zich
rood vertoont; als hij in den beker zij-

ne verf geeft; [als] hij recht opgaat;
32. [In] zijn einde zal hij als eene

slang bijten, en steken als eene adder.
33. Uwe oogen zullen naar vreemde

vrouwen zien, en uw hart zal verkeerd-
heden spreken.

34. En gij zult zijn, gelijk een, die

in het hart van de zee slaapt, en gelijk

een, die in het opperste van den mast
slaapt.

35. Men heeft mij geslagen, [zult gij

zeggen,] ik ben niet ziek geweest; men
heeft mij gebeukt, ik heb het niet ge-

voeld ; wanneer zal ik opwaken ? Ik zal

hem nog meer zoeken.

HET XXIV KAPITTEL.

W ees niet nijdig over de booze lie-

den, en laat u niet gelusten, om bij

hen te zijn
; a Ps. 37:1. Spr. 3: 31 ; 23: 17.

2. Want hun hart bedenkt verwoes-
ting, «en hunne lippen spreken moeite.

a Ps. 10: 7.

3. Door wijsheid wordt een huis ge-

bouwd, en door verstandigheid beves-
tigd;

4. En door wetenschap worden de
binnenkameren vervuld met alle kos-
telijk en liefelijk goed.

5. «Een wijs man is sterk, en een
man van wetenschap maakt de kracht
vast

;
« Spr. 21 : 22.

6. «Want door wijze raadslagen zult
gij voor u den krijg voeren

; en in de
veelheid der raadgevers is de overwin-
ning, a Spr. 11: 14; 15: 22; 20: IS.

7. «Alle wijsheid is voor den dwaze
te hoog; hij zal in de poort zijnen mond
niet opendoen. a Spr. 14: o.

8. Wie denkt om kwaad te do»'ii.

dien zal men eenen meester van schaii-

delijke verdichtselen noemen.
9. De gedachte der dwaasheid is zon-

de ; en een spotter is den mensch een
gruwel.

10. Vertoont gij u slap ten dage der
benauwdheid, uw kracht is nauw.

11. «Red degenen, die ter dood ge-

grepen zijn; want zij wankelen ter doo-
ding, zoo gij u onthoudt

a Ps. 82: 4.

12. Wanneer gij zegt : Zie, wij weten
dat niet; zal Hij niet, die de harten
weegt, [dat] merken ? en die uwe ziele

gadeslaat, zal Hij het niet weten ?

«want Hij zal den mensch vergelden
naar zijn werk. a Job 34: ii. Ps. c.2: i.s.

Jer. 32: 19. Rom. 2: 6. Openb. 22: 12.

13. Eet honig, mijn zoon, want hij

is goed ; en honigzeem is zoet voor uw
gehemelte

;

14. «Zoodanig is de kennisse der wijs-

heid voor uwe ziele ; als gij ze vindt,

&Z00 zal er belooning wezen, en uwe
verwachting zal niet afgesneden wor-
den, a Ps. 19: 11; 119: 103. b Spr. 23: 18.

15. Loer niet, o goddelooze, op de
woning des rechtvaardigen ; verwoest
zijne legerplaats niet;

16. Want de rechtvaardige zal «ze-

ven maal vallen, en opstaan ; maar
bde goddeloozen zullen in het kwaad
nederstruikelen. a Job 5: 19. Ps. 34: 20.

b Amos 5: 2; 8: 14.

17. «Verblijd u niet, als uw vijand

valt ; en als hij nederstruikelt, laat uw
hart zich niet verheugen

;

a Job 31: 29. Spr. 17: 5.

18. Opdat het de HEERE niet zie, en
het kwaad zij in. zijne oogen, en H;i

zijnen toorn van hem afkeere.

19. «Ontsteek u niet over de boosdoe-
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rers; wees niet nijdig over de godde-
loozen

; a Pp. 37: 1; 73: 3.

Spr. 3: 31; 23: 17 ; vers 1.

20. Want de kwade zal geene be-

looning hebben; «de lamp der godde-
loozen zal uitgebluscht worden.

Cl Job 18: 5, 6. Spr. 13: 9; 20: 20.

21. Mijn zoon, vrees den HEERE, en
den koning; vermeng ii niet met hen,
die naar verandering staan;

22. Want hun verderf zal haastelijk

ontstaan ; en wie weet hun beider on-

dergang?
23. Deze [sj^renken] zijn ook van de

wijzen. «Het aangezicht in het gericht

te kennen, is niet goed.
a Ex. 23: 3, 6. Lev. 19: 15. Deut. 1: 17; 16:19.

Spr. 18: 5; 28: 21. Joh. 7: 24. Jac. 2: 1.

24. «Wie tot den goddelooze zegt:

Gij zijt rechtvaardig; dien zullen de
volkeren vervloeken, de natiën zullen

hem gram zijn; a Spr. 17: 15. Jes. 5: 23.

25. Maar voor degenen, die [hem] be-

straffen, zal liefelijkheid zijn ; en de
zegen des goeds zal op hen komen.

26. Men zal de lippen kussen desge-

nen, die rechte woorden antwoordt.
27. Beschik uw werk daarbuiten, en

bereid het voor u op den akker, en
bouw daarna uw huis.

28. Wees niet zonder oorzaak getui-

ge tegen uwen naaste ; want zoudt gij

verleiden met uwe lip ?

29. «Zeg niet: Geliik als hij mij gedaan
heeft, zoo zal ik hem doen : ik zal een
ieder vergelden naar zijn werk.

a Rom. 12: 17, 19.

30. Ik ging voorbij den akker eens
luiaards, en voorbij den wijngaard van
een verstandeloos mensch ;

31. En zie, hij was gansch opgescho-
ten van distelen ; zijne gedaante was
[met] netelen bedekt ; en zijn steenen
scheidsmuur was afgebroken.

32. Als ik dat aanschouwde, nam ik

het ter harte ; ik zag het, [en] nam on-

derwijzing aan.

33. «Een weinig slapens, een weinig
sluimerens, een weinig handvouwens,
al nederliggende; a Spr. 6: lo, ii.

34. Zoo zal uwe armoede [u] overko-
men [als] een wandelaar, en uw veler-

lei gebrek als een gewapend man.

HET XXV KAPITTEL.

JJit zijn ook spreuken van Salo-

mo, die de mannen van Hizki'a, den
koning van Juda, uitgeschreven hebben.

2. Het is Gods eere, eene «zaak te

verbergen; maar de eere der koningen,
eene zaak te doorgronden. aRom. ii: 33.

3. Aan de hoogte des hemels, en aan
de diepte der aarde, en [aan] het hart
der koningen, is geene doorgronding.

4. Doe het schuim van het zilver

weg, en er zal een vat 'voor den smel-
ter uitkomen;

5. «Doe den goddelooze weg van het

aangezicht des konings, en ^zijn troon
zal door gerechtigheid bevestigd wor-
den, a Spr. 20: 8. b Spr. 20: 28.

6. Praal niet voor het aangezicht des
konings, en sta niet in de plaats der
groeten

;

7. Want het is beter, dat men totu
zegge : «Kom hier bovenaan ; dan dat
men u vernedere voor het aangezicht
eens prinsen, dien uwe oogen gezien

hebben. a Luc. 14: 7, 8, 9. enz.

8. «Vaar niet haastelijk voort om te

twisten, opdat gij misschien in het

laatste daarvan niet wat doet, als uw
naaste u zoude mogen beschaamd heb-

ben, a Spr. 18: 17.

9. Twist uwe twistzaak met uwen
naaste; maar openbaar het heimelijke

van een ander niet;

10. Opdat degene, die het hoort, u
niet smade; want uw kwaad gerucht

zoude niet afgekeerd worden.

11. Eene rede, op zijn pas gespro-

ken, is [als] gouden appelen in zilveren

geheelde schalen.

12. Een wijs bestraffer bij een hoo-

rend oor, is een gouden oorsiersel, en
een halssieraad van het fijnste goud.

13. «Een trouw gezant is dengenen,

die hem zenden, als de koude der sneeuw
ten dage des oogstes; want hij ver-

kwikt zijns heeren ziele. « Spr. i3 : 17.

14. Een man, die zichzelven beroemt
over eene valsche gift, is [als] wolken
en wind, waar geen regen bij is.

15. «Een overste wordt door lankmoe-
digheid overreed; en eene zachte tong

breekt het gebeente, a Spr. i5: i; i6-.i4.

16. Hebt gij honig gevonden, eet dat

u genoeg is ; opdat gij misschien daar-

van niet zat wordt, en dien uitspuwt.

17. Spaar uwen voet van het huis

uws naasten, opdat hij niet zat van u

worde, en u hate.
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18. Een man, tegen zijnen naaste een

valsch getuigenis sprekende, is «een ha-

mer, en zwaard, en scherpe pijl.

a Ps. 11: 2; 57: 5; 59: 8; 120: 4. Spr. 12: 18.

19. Het vertrouwen op eenen trouwe-

looze, ten dage der benauwdheid, is

[als] een gebroken tand en verstuikte

voet.

20. «Die liedekens zingt bij een treu-

rig hart, is gelijk hij, die een kleed

aflegt ten dage der koude, [en aU] edik

op salpeter. a Rom. 12: 15.

21. «Indien dengene, klie u haat, hon-

gert, geef hem brood te eten; en zoo

hij dorstig is, geef hem water te drin-

ken; a Rom. 12: 20. h Ex. 23: 4, 5.

22. Want gij zult vurige kolen op zijn

hoofd hoopen; en de HEERE zal het

u vergelden.

23. De noordenwind verdrijft den re-

gen; en een vergramd aangezicht de ver-

borgene tong.

24. «Het is beter te wonen op eenen
hoek van het dak, dan met eene kijf-

achtige huisvrouwe, en dat in een huis

van gezelschap. a Spr. 21 : 9, 19.

25. Eene goede tijding uit een ver

land is als koud water op eene ver-

moeide ziel,

26. De rechtvaardige, wankelende
voor het aangezicht des goddeloozen,

is eene beroerde fontein, en verdorvene
springader.

27. Veel honigs te eten is niet goed;

maar de onderzoeking van de heerlijk-

heid van zulke dingen is eere.

28. «Een man, die zijnen geest niet

wederhouden kan, is eene opengebro-
kene stad zonder muur. a Spr. 16: 32.

HET XXVI KAPITTEL.

(jelijk de sneeuw in den zomer, en
gelijk de regen in den oogst, alzoo past

den zot de eere niet.

2. Gelijk eene musch is tot wegzwe-
ven, gelijk eene zwaluw tot vervliegen,

alzoo zai een vloek, die zonder oorzaak
is, niet komen.

3. «Eene zweep is voor het paard,

een toom voor den ezel, en ^eene roe-

de voor den rug der zotten.
a Ps. 32: 9, 10. h Spr. 10: 13.

4. Antwoord den zot naar zijne dwaas-
heid niet, opdat ook gij hem niet gelijk

wordt.

5. Antwoord den zot naar zijne

dwaasheid, opdat hij in zijne oogen
niet wijs zij.

6. Hij snijdt [zich] de voeten af, [en]

drinkt geweld, die boodschappen zendt
door de hand van eenen zot.

7. Heft de beenen van den kreupele
op ; alzoo is eene spreuk in den mond
der zotten.

8. Gelijk hij, die een [edeZJgesteente
in eenen slinger bindt, alzoo is hij, die

den zot eere geeft.

9. [Gelijk] een doorn gaat in de hand
eens dronkaards, alzoo is eene spreuk
in den mond der zotten.

10. De groeten doen een iegelijk ver-

driet aan, en huren de zotten, en huren
de overtreders.

11. «Gelijk een hond tot zijn uitspuw-
sel wederkeert, [alzoo] herneemt de zot
zijne dwaasheid. a 2 Petr. 2: 22.

12. Hebt gij eenen man gezien, die

wijs in zijne oogen is? «Van eenen zot

is meer verwachting dan van hem.
a Spr. 29: 20.

13. «De luiaard zegt: Er is een felle

leeuw op den weg; een leeuw is op de
straten. a Spr. 22: 13.

14. Eene deur keert om op hare her-

re; alzoo de luiaard op zijn bed.

15. «De luiaard verbergt zijne hand
in den boezem; hij is te moede, om
die weder tot zijnen mond te brengen.

a Spr. 19: 24.

16. De luiaard is wijzer in zijne

oogen, dan zeven, die [met] rede ant-

woorden.
17. De voorbijgaande, die zich ver-

toornt in eenen twist, [die] hem niet

aangaat, is [gelijk] die eenen hond bij

de ooren grijpt.

18. Gelijk een, die veinst te razen,

die vuursprankelen, pijlen en doodelijke

dingen werpt,
19. Alzoo is een man, die zijnen naas-

te bedriegt, en zegt : Scherts ik er niet

mede?
20. Als er geen hout is, gaat het

vuur uit; «en als er geen oorblazer is,

wordt het gekijf gestild, a Spr. 22: 10.

21. De doove kool is om de vurige

kool, en het hout om het vuur; alzoo

is een «kijfachtig man, om twist te

ontsteken. a Spr. 15 : 18; 29: 22.

22. «De woorden des oorblazers zijn
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als dergenen, die geslagen zijn; en die

dalen in het binnenste des buiks.
a Spr. 18: 8.

23. Brandende lippen, en een boos

hart, 7yn[ató]eene potscherf, met schuim
van zilver overgoten.

24. Die haat draagt, gebaart zich

vreemd met zijne lippen; maar in zijn

binnenste stelt hij bedrog aan.

25. Als hij met zijne stemme smeekt,

geloof hem niet, want zeven gruwelen
zijn in zijn hart.

26. [Wiens] haab door bedrog bedekt

is, diens boosheid zal in de gemeente
geopenbaard worden.

27. «Die eenen kuil graaft, zal erin

vallen; en die eenen steen wentelt, op

hem zal hij wederkeeren.
a Ps. 7: 16; Ó: 16; 10: 2; 57: 7. Pred. 10: 8.

28. Eene valsche tong haat degenen,

die zij verbrijzelt; en een gladde mond
maakt omstooting.

HET XXVII KAPITTEL.

"l)eroem u niet over den dag van
morgen; want gij weet niet, wat de

dag zal baren. a Jac. 4: 13, 14.

2, Laat u eenen vreemde prijzen, en

niet uwen mond; eenen onbekende, en

niet uwe lippen.

8. Een steen is zwaar, en het zand
gewichtig; maar de toornigheid des

dwazen is zwaarder dan die beide.

4. Grimmigheid en overlooping van
toorn is wreedheid ; maar wie zal voor

nijdigheid bestaan?
5. Openbare bestraffing is beter dan

verborgene liefde.

6. De wonden des liefhebbers zijn

getrouw; maar de kussingen des haters

zijn af te bidden.

7. Eene verzadigde ziel vertreedt het

honigzeem; maar voor eene hongerige

ziel is alle bitter zoet.

8. Gelijk een vogel is, die uit zijn

nest omdoolt, alzoo is een man, die

omdoolt uit zijne plaats.

9. Olie en reukwerk verblijdt het

hart; alzoo is de zoetigheid van iemands
vriend, vanwege den raad der ziele.

10. «Verlaat uwen vriend, noch den

vriend uws vaders niet ; en ga ten hui-

ze uws broeders niet op den dag van
uwen tegenspoed. Beter iseengebuur,

die nabij is, dan een broeder, die verre is.

a Spr. 17: 7; 18: 21.

11. Wees wijs, mijn zoon, en verblijd

mijn hart; opdat ik mijnen smader wat
te antwoorden hebbe.

12. «De kloekzinnige ziet het kwaad,
[en] verbergt zich ; de onnoozelen gaan
henen door, [en] worden gestraft.

a Spr. 22: 3.

13. «Als [iemand] voor eenen vreemde
borg geworden is, neem zijn kleed; en
pand hem voor eene onbekende [vrouw].

a Spr. 6: 1, 2; 11: 15; 17: 18; 20: 16.

14. Die zijnen vriend zegent met lui-

der stemme, zich des morgens vroeg
opmakende, het zal hem tot eenen
vloek gerekend worden.

15. «Eene gedurige druiping ten dage
des slagregens en eene kijfachtige huis-

vrouwe zijn evengelijk; « spr. lO: i3.

16. Elkeen die haar verbergt, zoude
den wind verbergen, en de olie zijner

rechterhand, [die] roept.

17. IJzer scherpt men met ijzer; alzoo

scherpt een man het aangezicht zijns

naasten.
18. Die den vijgeboom bewaart, zal

zijne vrucht eten; en die acht geeft op
zijnen heere, zal geëerd worden.

19. Gelijk [in het] water het aange-

zicht is tegen het aangezicht, alzoo is

des menschen hart tegen den mensch.
20. De hel en het verderf worden

niet verzadigd ; alzoo worden «de oogen
des menschen niet verzadigd.

a Pred. 1: 8.

21. De smeltkroes is voor het zilver,

en de oven voor het goud; alzoo is

een man naar zijnen lof [te proeven].

22. Al stiet gij den dwaas in eenen
mortier met eenen stamper, in het mid-

den van het gestooten graan, zijne

dwaasheid zoude van hem niet afwij-

ken.
23. Wees naarstig, om het aangezicht

uwer schapen te kennen ; zet uw hart

op de kudden;
24. Want de schat is niet tot in eeu-

wigheid; of zal de kroon van geslachte

tot geslachte zijn?

25. Als het gras zich openbaart, en

de grasscheuten gezien worden, laat

de ki'uiden der bergen verzameld wor-

'den
;

26. De lammeren zullen «zijn tot uwo
kleeding, en de bokken de prijs des

Velds, rt 1 Tim. 6: 8.

27. Daartoe zult gij genoegzaamheid
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van geitenmelk [hebben] tot uwe spijze,

tot spijze van uw huis, en leeftocht

uwer maagden.

HET XXVIII KAPITTEL.

"De goddeloozen vlieden, waar geen
vervolger is; maar elk rechtvaardige

is moedig, als een .jonge leeuw.
a Lev. 26: 36. Deut. 28: 28. Jes. 57: 21.

2. Om de overtreding des lands zijn

zijne vorsten vele; maar om verstan-

dige [en] wetende menschen zal insge-

lijks verlenging wezen.
" 3." Een arm man, die de geringen

verdrukt, is een wegvagende regen,

zoodat er geen brood zij.

4. Die de wet verlaten, prijzen den
goddelooze; maar die de wet bewaren,
'mengen zich [in strijd] tegen hen.

5. De kwade lieden verstaan het

recht niet; maar die den HEERE zoe-

ken, verstaan alles.

6. «De arme, wandelende in zijne op-

rechtigheid, is beter, dan die verkeerd

is van wegen, al is hij rijk.

a Spr. 19: 1.

7. «Die de wet bewaart, is een ver-

standig zoon; maar die der vraten

metgezel is, beschaamt zijnen vader.
a Spr. 29: 3.

8. Die zijn goed vermeerdert met
woeker en met overwinst, vergadert

dat voor dengene, die zich des armen
ontfermt.

9. Die zijn oor afwendt van de wet
te hooren, diens gebed zelfs zal een
gruwel zijn.

10. Die de oprechten doet dwalen op
eenen kwaden weg, «zal zelf in zijne

gracht vallen ; maar de vromen zullen

het goede beërven. a Spr. 26: 27.

11. Een rijk man is wijs in zijne

oogen; maar de arme, die verstandig

is, doorzoekt hem.
12. «Als de rechtvaardigen opsprin-

gen van vreugde, is er groote heer-

lijkheid; ^maar als de goddeloozen op-

komen, wordt de mensch nauw gezocht.
a Spr. 11: 10, 11. h vers 28.

l.S. Die zijne overtredingen bedekt,

zal niet voorspoedig zijn; maar «die

ze bekent en laat, zal barmhartigheid
verkrijgen, a Ps. 32: 3, 5. l Joh. 1: 9,10.

14. Welgelukzalig is de mensch, die

bestendiglijk vreest; maar die zijn hart

verhardt, zal in het kwaad vaiien
15. De goddelooze, heerschende over

een arm volk, is een brullende leeuw,
en een beer, die ginds en weder
loopt.

16. Een vorst, die van alle verstand
gebrek heeft, is ook veelvoudig in ver-

drukkingen; [maar] die de gierigheid
haat, zal de dagen verlengen.

17. Een mensch, gedrukt om het
bloed eener ziel, zal naar den kuil

toevlieden ; men ondersteune hem
niet.

18. Die oprecht wandeit, zal behou-
den worden; maar die zich verkeerde-
lijk gedraagt in twee wegen, zal in den
éénen vallen.

19. Die zijn land bouwt, zal ' met
brood verzadigd worden; maar die ijdele

[7nenschen] volgt, zal met armoede ver-

zadigd worden.
20. Een gansch getrouw man zal

veelvoudig zijn in zegeningen; «maar
die haastig is, om rijk te worden, zal

niet onschuldig wezen.
a Spr. 13: 11; 20: 21; 23: 4.

21. «De aangezichten te kennen, is

niet goed; want een man zal om een
stuk broods overtreden.

a Spr. 18: 5; 24: 23.

22. Die zich haast naar goed, is een
man van een boos oog; maar hij weet
niet, dat het gebrek hem overkomen
zal.

23. Die eenen mensch bestraft, zal

achterna gunst vinden, meer dan die

met de tong vleit.

24. Wie zijnen vader of zijne moeder
berooft, en zegt: Het is geene overtre-

ding; die is des verdervenden mans
gezel.

25. «Die overmoedig is, verwekt ge-

kijf; maar die op den HEERE ver-

trouwt, zal vet worden.
a Spr. 13: 10; 15: 18; 29: 22.

26. Die op zijn hart vertrouwt, die

is een zot; maar die in wijsheid wan-
delt, d'ie zal ontkomen.

27. «Die den arme geeft, zal geen
gebrek hebben; maar die zijne oogen
verbergt, zal veel vervloekt worden.

a Deut. 15: 7, 8, 10. Spr. 19: 17; 22: 9.

28. «Als de goddeloozen opkomen,
verbergt zich de mensch ; maar als zü

omkomen, vermenigvuldigen de recht-

vaardigen, a vers 12.
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lïET XXIX KAPITTEL.

Jien man, die, dikwijls bestraft zijnde,

den nek verhardt, zal schielijk verbro-

ken worden, zoodat er geen genezen
aan zij.

2. «Als de rechtvaardigen groot wor-
den, verblijdt zich het volk; maar als

de goddelooze heerscht, zucht het volk.
a Spr. 11: 10; 28: 12, 28.

3. «Een man, die de wijsheid bemint,
verblijdt zijnen vader; ^maar die een
metgezel der hoeren is, brengt het goed
door. a Spr. 10: 1; 15: 20.

b Spr. 28 : 7. Liic. 15 : 13.

4 Een koning houdt het land staan-

de door het recht; maar een, die tot

geschenken genegen is, verstoort het.

5. Een man, die zijnen naaste vleit,

spreidt een net uit voor diens gangen.
6. In de overtreding eens boozen

mans is een strik ; maar de rechtvaar-
dige juicht en is blijde.

7. «De rechtvaardige neemt kennis
van de rechtzaak der armen; [maar]
de goddelooze begrijpt de wetenschap
niet. a Job 29: 16.

8. Spotdrijvende lieden blazen eene
stad aan [brand] ; maar de wijzen kee-

ren den toorn af.

9. Een wijs man, met een dwaas
man in rechten zich begeven hebben-
de, hetzij dat hij beroerd is of lacht,

zoo is er toch geene ruste.

10. Bloedgierige lieden haten den
vrome; maar de oprechten zoeken zij-

ne ziel.

11. «Een zot laat zijnen ganschen
geest uit; maar de wijze wederhoudt
dien achterwaarts. aSpr. i4: 33.

12. Een heerscher, die op leugentaal
acht geeft, alle zijne dienaars zijn god-
deloos.

13. «De arme en de bedrieger ont-

moeten malkanderen; de HEERE ver-

licht hun beider oogen. a Spr. 22: 2.

14. «Een koning, die de armen in

trouwe recht doet, diens troon zal in

eeuwigheid bevestigd worden.
a Spr. 20: 28; 25: 5.

15. «De roede en de bestraffing geeft

wijsheid; ^maar een kind, dat [aan
zichzelf] gelaten is, beschaamt zijne

moeder. a Spr. 13: 24; 22: 15; 23: 13.

ö Spr. 10: 1; 17: 21, 25.

16. Als de goddeloozen vele worden,
j

wordt de overtreding veel; maar «de
rechtvaardigen zullen hunnen val aan-
zien, a Ps. 37: 36; 58: 11; 91: 8.

17. «Tuchtig uwen zoon, en hij zal

u gerustheid aandoen, en hij zal uwe
ziele vermakelijkheden geven.

a Spr. 13: 24; 22: 15; 23: 13, 14.

18. Als er geene profetie is, wordt
het volk ontbloot; maar welgelukzalig
is hij, die de wet bewaart.

19. Een knecht zal door de woorden
niet getuchtigd worden; hoewel hij [2t]

verstaat, nochtans zal hij niet antwoor-
den.

20. Hebt gij eenen man gezien, die

haastig in zijne woorden is? «'Van

eenen zot is meer verwachtig dan van
hem. a Spr. 26: 12.

21. Als men zijnen knecht van jongs
op weelderig houdt, hij zal in zijn laat-

ste een zoon [ivületi] zijn.

22. «Een toornig man verwekt ge-

kijf; en de grammoedige is veelvoudig
in overtreding. a Spr. 15: 18; 26: 21.

23. «De hoogmoed das menschen zal

hem vernederen ; maar de nederige van
geest zal de eere vasthouden.

a Job 22: 29. Spr. 15: 33;
18: 12. Jes. 66: 2. Matth. 23: 12.

Luc. 14: 11; 18: 14. Jac. 4: 6,10. 1 Petr. 5: 5.

24. Die met eenen dief deelt, haat
zijne ziele; «hij hoort eenen vloek, en
hij geeft het niet te kennen.

a Lev. 5: 1.

25. De siddering des menschen legt

eenen strik ; maar die op den HEERE
vertrouwt, zal in een hoog vertrek ge-

steld worden.
26. «Velen zoeken het aangezicht des

heerschers; maar eens ieders recht is

van den HEERE. a Spr. 19: 6.

27. Een ongerechtig man is den recht-

vaardigen een gruwel ; maar die recht

is van weg, is den goddelooze een
gruwel.

HET XXX KAPITTEL.

[je woorden van A'gur, zoon van Ja-

keh; een last. De man spreekt tot rthiël,

tot l'thiël en U'chal.

2. Voorwaar ik ben onvernuftiger dan
iemand, en ik heb geen menschenver-
stand

;

3. En ik heb geene wijsheid geleerd,

noch de wetenschap der heiligen ge-

kend.
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4. Wie is ten hemel opgeklommen,
en nedergedaald? «Wie heeft den wind
in zijne vuisten verzameld ? Wie heeft

de wateren in een kleed gebonden?
Wie heeft alle de einden der aarde ge-

steld? Hoe is zijn naam, en hoe is de

naam zijn zoons, zoo gij het weet?
a Job 38: 4. Ps. 104: 3. Jes. 40: 12.

5. «Alle rede Godsisdoorlouterd; Hij

is een schild dengenen, die op Hem be-

trouwen, a Ps. 12: 7; 18: 31; 19: 9; 119:140.

6. «Doe niet tot zijne woorden, op-

dat Hij u niet bestrafte, en gij leugen-

achtig bevonden wordt.
a Deut. 4: 2; 12: 32. Openb. 22: 18.

7. Twee dingen heb ik van U be-

geerd; onthoud ze mij niet, aleer ik

sterve :

8. IJdelheid en leugentaal doe verre
van mij; armoede of rijkdom geef mij

niet; voed mij met het brood mijns
bescheiden deels;

9. Opdat ik, zat zijnde, [ü] dan niet

verloochene, en zegge : W^ie is de HEE-
RE ? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet

stele, en den naam mijns Gods aantaste.

10. Achterklap niet van den knecht
bij zijnen heere, opdat hij u niet vloe-

ke, en gij schuldig wordt.
11. Daar is een geslacht, dat zijnen

vader vervloekt, en zijne moeder niet

zegent;
12. Een geslacht, dat rein in zijne

oogen is, en van zijnen drek niet ge-

wasschen is
;

13. Een geslacht, «welks oogen hoog
zijn, en welks oogleden verheven zijn;

a bpr. 6 : 17.

14. «Een geslacht, welks tanden zwaar-
den, en welks baktanden messen zijn,

om de ellendigen van de aarde en de
nooddruftigen van onder de menschen
te verteren. « Spr. 12: 18.

15. De bloedzuiger heeft twee doch-

ters : Geef, geef. Deze drie dingen wor-
den niet verzadigd; [ja] vier zeggen
niet: Het is genoeg:

16. Het graf; de geslotene baarmoe-
der ; de aarde, [die] van water niet ver-

zadigd wordt; en het vuur zegt niet:

Het is genoeg.
17. Het oog, [dat] den vader bespot,

of de gehoorzaamheid der moeder ver-

acht, dat zullen de raven der beek uit-

pikken, en des arends jongen zullen
het eten.

18. Deze drie dingen zlin voor mij te

wonderlijk, ja vier, die ik niet weet:
19. De weg eens arends in den he-

mel
; de weg eener slang op eenen rots-

steen; de weg van een schip in het
hart der zee ; en de weg eens mans bij

eene maagd.
20. Alzoo is de weg eener overspeli-

ge vrouw; zij eet, en wischt haren
mond, en zegt : Ik heb geene ongerech-
tigheid gewrocht.

21. Om drie dingen ontroert zich de
aarde, ja om vier, [die] zij nietdragen kan:

22. Om eenen knecht, als hij regeert;
en eenen dwaas, als hij van brood ver-
zadigd is;

23. Om eene hatelijke [?;?*o?«r], als zij

getrouwd wordt; en eene dienstmaagd,
als zij erfgename is van hare vrouwe.

24. Deze vier zijn van de kleinste der
aarde ; doch deze zijn wijs, met wijs-

heid wel voorzien :

25. De mieren zijn een onsterk volk;
evenwel «bereiden zij in den zomer ha-
re spijze; a Spr. 6: 8.

26. De konijnen zijn een machteloos
volk; nochtans stellen zij hun huis in
den rotssteen;

27. De sprinkhanen hebben geenen
koning; nochtans gaan zij allen uit,

zich verdeelende [in Jioopen
]

;

28. De spinnekop grijpt met de han-
den, en is in de paleizen der koningen.

29. Deze drie maken eenen goeden
tred; ja vier zijn er, die eenen goeden
gang maken :

30. De oude leeuw geweldig onder
de gedierten, die voor niemand zal we-
derkeeren

;

31. «Een windhond van goede lende-
nen'; of een bok; en een koning, die niet

tegen te staan is. a Job 39: 22, enz.

32. Zoo gij dwaselijk gehandeld hebt,

met u te verheffen, en zoo gij kwaad be-

dacht hebt: de «hand op den mond!
a Job 21: 5.

33. Want de drukking der melk brengt
boter voort ; en de drukking van den
neus brengt bloed voort ; en de druk-

king des toorns brengt twist voort.

HET XXXI KAPITTEL.

De woorden van den koning Lemuel

;

de last, waarmede zijne moeder hem
onderwees.



SPREUKEN XXXI. 717

2. Wat, o mijn zoon? en wat, o zoon
mijns buiks? ja wat, o zoon mijner
geloften ?

8. Geef «aan de vrouwen uw vermo-
gen niet, noch uwe wegen, om konin-
gen te verdelgen. a Deut. it: n.

4. Het komt den koningen niet toe,

o Lémoël, het komt den koningen niet

toe, wijn te drinken, en den prinsen,

sterken drank te begeeren;
5. Opdat hij niet drinke, en de inzet-

tingen vergete, en de rechtzaak van
alle verdrukten verandere.

6. Geeft sterken drank dengene, die

verloren gaat, en wijn dengenen, die

bitterlijk bedroefd van ziele zijn;

7. Dat hij drinke, en zijne armoede
vergete, en zijner moeite niet meer ge-

denke.
8. Open uwen mond voor den stom-

me, voor de rechtzaak van allen, die

omkomen zouden.
9. Open uwen mond, oordeel gerech-

telijk, en doe den verdrukte en nood-
druftige recht. a Lev. 19: 15.

Dent. 1: 16.

10. AlepJi. Wie zal «eene deugdelijke

huisvrouwe vinden? Want hare waar-
dij is verre boven de robijnen.

ffl Spr. 12: 4.

11. Befh. Het hart haars heeren ver-

trouwt op haar, zoodat hem geen goed
zal ontbreken.

12. Gimel. Zij doet hem goed, en
geen kwaad, alle de dagen haars levens.

13. Daleth. Zij zoekt wol en vlas,

en werkt met lust harer handen.
14. He. Zij is als de schepen eens

koopmans; zij doet haar brood van
verre komen.

15. Vau. En zij staat op, als het nog
nacht is, en geeft haren huize spijze,

en haren dienstmaagden het bescheiden
deel.

16. Zain. Zij denkt om een en akker,
en krijgt hem.; van de vrucht harer
handen plant zij eenen wijngaurd.

17. Gheth. Zij gordt hare lendenen met
kracht, en zij versterkt hare arm«n.

18. Teth. Zij smaakt, dat haar koop-
handel goed is ; hare lamp gaat des
nachts niet uit.

19. Jod. 7i\] steekt hare handen uit

naar de spi], en hare handpalmen vat-

ten het spinrokken.
20. Gaph. Zij breidt hare handpalm

uit tot den ellendige, en zij steekt ha-

re handen uit tot den nooddruftige.
21. Lamed. Zij vreest voor haar huis

niet vanwege de sneeuw ; want haar
gansche huis is met dubbele kleederen
gekleed.

22. Mem. Zij maakt voor zich tapijt-

sieraad ; hare kleeding is fijn linnen
en purper.

23. Nun. Haar man is bekend in de
poorten, ah hij zit met de oudsten des
lands.

24. Samech. Zij maakt fijn lijnwaad
en verkoopt het, en zij levert den
koopman gordelen,

25. Ain. Sterkte en heerlijkheid zijn

hare kleeding ; en zij lacht over den
nakomenden dag.

26. Pe. Zij doet haren mond open
met wijsheid ; en op hare tong is leere

der goeddadigheid.
27. Tsade. Zij beschouwt de gangen

van haar huis ; en het brood der lui-

heid eet zij niet.

28. Koph. Hare kinderen staan op en
roemen haar welgelukzalig

;
[ook] baar

man, en hij prijst haar, [zeggende:]

29. Resch. Vele dochteren hebben
deugdelijk gehandeld ; maar gij gaat
die allen te boven.

30. Schin. De bevalligheid is bedrog,
en de schoonheid ijdelheid

;
[maar]

eene vrouwe, die den HEERE vreest,

die zal geprezen worden.
31. Thau. Geeft haar van de vrucht

harer handen, en laat hare werken
haar prijzen in de poorten.



HET BOEK

DE PREDIKER.

D
HET I KAPITTEL.

e woorden van den Prediker, den zoon
van David, den koning te Jeruzalem,

2. IJdelheid der ijdelheden, zegt de
Prediker, ijdelheid der ijdelheden, «het
is al ijdelheid. a Ps. 62: lO; 144 : 4.

3. Wat <ïvoordeel heeft de mensch
van al zijnen arbeid, dien hij arbeidt
onder de zon? aPred.2: 22:3: 9.

4. Het ééne geslacht gaat, en het ande-
re geslacht komt, «maar de aarde staat

in der eeuwigheid. aPs. 104 : 5.

5. Ook rijstdezonne op, en de zonne
gaat onder, en zij hijgt naar hare plaats,

waar zij oprees.

6. Zij gaat naar het zuiden, en zij

gaat om naar het noorden. De wind gaat
steeds omgaande, en de wind keert we-
der tot zijne omgangen.

7. «Alle de beken gaan in de zee ; noch
tans wordt de zee niet vol ; naar de
plaats, waar de beken henengaan, der-

waarts gaande keeren zij weder.
a Job 38 : 8, 9, 10, 11. Ps. 104 : 9, 10.

8. Alle deze dingen worden [zoo] moe-
de, dat het niemand zoude kunnen uit-

spreken. Het oog wordt niet verzadigd
met zien, en het oor wordt niet vervuld
van hooren,

9. «Hetgene dat er geweest is, dat-

zelfde zal er zijn, en hetgene dat er ge-

daan is, datzelfde zal er gedaan worden
;

zoodat er niets nieuws is onder de zon.
a Pred.3:15.

10. Is er eenig ding, waarvan men
zoude kunnen zeggen : Zie dat, het is

nieuw ? Het is alreeds geweest in de
eeuwen, die vóór ons geweest zijn.

11. Er is geene gedachtenisse van
de voorgaande dingen ; en van de navol-

gende dingen, die zijn zullen, van deze

zal ook geene gedachtenisse zijn bij de-

genen, die namaals wezen zullen.

12. Ik, Prediker, was koning over Is-

raël te Jeruzalem.
13.En ik begaf mijn hart. om met wijs-

heid te onderzoeken, en na te speuren
al wat er geschiedt onderden hemel. De-

ze moeielijke bezigheid heeft God den
kinderen der menschen gegeven , om zich

daarin te bekommeren.
14. Ik zag alle de werken aan, die on-

der de zon geschieden ; en zie, het was al

ijdelheid en kwelling des geestes.

15. Het kromme kan niet recht ge-

maaktworden; en hetgene dat ontbreekt,

kan niet geteld worden.
16. Ik sprak met mijn hart, zeggende:

Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeer-
derd, boven allen, die vóór mij te Jeruza-

lem geweest zijn; en mijn hart heeft veel

wijsheid en wetenschap gezien.

17. En ik begaf mijn hart, om wijsheid

en wetenschap te weten, onzinnigheden
en dwaasheid ; ik ben gewaar gewor-
den, dat ook dit eene kwelling des gees-

tes is.

18. Want in veel wijsheid is veel

verdriets ; en die wetenschap vermeer-

dert, die vermeerdert smart.

HET II KAPITTEL.

ik zeide in mijn hart: Nu welaan, ik zal u
beproeven door vreugde; derhalve «zie

het goede aan. Maar zie, ook dat was
ijdelheid. aLnc. 12: 19.

2. Tot het lachen zeide ik: Gij zijt

onzinnig ; en tot de vreugde : Wat maakt
deze?

8. Ik heb in mijn hart nagespeurd, om
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mijn vleesch op te houden in den wijn

(nochtans leidende mijn hart in wys-
heid), en om de dwaasheid vast te

houden, totdat ik zoude zien wat den
kinderen der menschen het best ware,

dat zij doen zouden onder den hemel,
[gedurende] het getal der dagen huns
levens.

4. Ik maakte mij groote werken ; ik

bouwde mij huizen ; ik plantte mij

wijngaarden.
5. Ik maakte mij hoven en lustho-

ven ; en ik plantte boomen daarin, van
allerlei vrucht.

6. Ik maakte mij vijvers van wate-

ren, om daarmede te bewateren het

woud, dat met boomen groende.

7. Ik kreeg knechten en maagden ;

en ik had kinderen des haizes ; ook had
ik een groot bezit van runderen en scha-

pen, meer dan allen, die vóór mij te Je-

ruzalem geweest waren.
8. Ik vergaderde mij ook zilver en

goud, en kleinoodiön der koningen en]der

landschappen. Ik bestelde mij zangers

en zangeressen, en wellustigheden der

menschenkinderen, snarenspel, ja aller-

lei snarenspel.

9. En ik werd groot, en nam toe,

meer dan iemand, die vóór mij te Je-

ruzalem geweest was; ook bleef mijne
wijsheid mij bij.

10. En ai wat mijne oogen begeer-

den, dat onttrok ik hun niet ; ik weder-

hield mijn hart niet van eenige blijd-

schap; maar mijn hart was verblijd van-

wege al mijnen arbeid ; en dit was mijn
deel van al mijnen arbeid.

11. Toen wendde ik mij tot alle mijne
werken, die mijne handen gemaakt had-

den, en tot den arbeid, dien ik werkende
gearbeid had; zie, het was alijdelheid

en kwelling des geestes, en daarin was
geen voordeel onder de zon.

12. «Daarna wendde ik mij, om te

zien wijsheid, ook onzinnigheden en
dwaasheid; want hoe zoude een mensch,
die den koning nakomen zal, [doen] het-

gene dat aireede gedaan is ?

a Pred. 1: 17; 7: 23.

13. Toen zag ik, dat de wijsheid uit-

nemendheid heeft boven de dwaasheid,
gelijk het licht uitnemendheid heeft bo-

ven de duisternis.

14. De oogen des wijzen zijn in zijn

hoofd, maar de zot wandelt in de duis-

ternis. Toen bemerkte ik ook, dat eener-

lei geval hun allen bejegent.

15. Dies zeide ik in mijn hart: Gelijk

het den dwaze bejegent, zal het ook
mijzelven bejegenen; waarom heb ik

dan toen meer naar wijsheid gestaan?
Toen sprak ik in mijn hart, dat ook
dit ijdelheid was.

16. Want er zal in eeuwigheid niet

meer gedachtenis van eenen wijze, dan
van eenen dwaas zijn; aangezien het-

gene dat nu is, in de toekomende da-

gen allemaal vergeten wordt; en hoe
sterft de wijze met den zot?

17. Daarom haatte ik dit leven, want
dit werk docht mij kwaad, dat onder
de zon geschiedt; want het is alijdel-

heid en kwelling des geestes.

18. Ik haatte ook al mijnen arbeid,

dien ik bearbeid had onder de zon ; dat

ik dien zoude achterlaten aan eenen
mensch, die na mij wezen zal.

19. Want wie weet, of hij wijs zal

zijn, of dwaas? Evenwel zal hij heer-

schen over al mijnen arbeid, dien ik

bearbeid heb, en dien ik wijselijk beleid

heb onder de zon. Dat is ook ijdelheid.

20. Daarom^ keerde ik mij om, om
mijn hart te doen wanhopen over al

den arbeid, dien ik bearbeid heb onder

de zon.

21. Want er is een mensch, wiens
arbeid in wijsheid, en in wetenschap
en in geschiktheid is; nochtans zal hij

dien overgeven tot zijn deel, aan eenen

mensch, die daaraan niet gearbeid heef fc.

Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad.
22. «Wat heeft toch die mensch van

al zijnen arbeid, en van de kwellingen

zijns harten, dien hij is bearbeidende

onder de zon? a Pred. l: 3; 3: 9.

23. Want alle zijne dagen zijn smar-

ten, en zijne bezigheid is verdriet; zelfs

des nachts rust zijn hart niet. Datzelve

is ook ijdelheid.

24. «is het [dan] niet goed voor den
mensch, dat hij ete en drinke, en dat hij

zijne ziel het goede doe genieten in

zijnen arbeid? Ik heb ook gezien, dat

zulks van de hand Gods is.

a Pred. 3: 12, 22; 5: IS; 8: 15,

25. (Want wie zoude er van eten,

of wie zoude zich [daartoe] haasten,

meer dan ikzelf?)

26. Want Hij geeft wijsheid, en we-

tenschap, en vreugde den mensch, die
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goed is voor zijn aangezichte ; maar
den zondaar geeft Hij bezigheid, om
te verzamelen en te vergaderen, «opdat
Hij liet geve dien, die goed is voor Gods
aangezichte. Dit is ook ijdelheid en
kwelling des geestes.

a Job 27; iG, 17. Spr. 28: 8. Pred. 3: 13.

HET Hl KAPITTEL.

A lies heeft eenen bestemden tijd, en
alle voornemen onder den hemel heeft

zijnen tijd.

2. Er is een tijd om geboren te wor-
den, en een tijd om te sterven; een
tijd om te planten, en een tijd om het
geplante uit te roeien

;

3. Een tijd om te dooden, en een tijd

om te genezen; een tijd om af te bre-

ken, en een tijd om te bouwen;
4. Een tijd om te weenen, en een tijd

om te lachen; een tijd om te kermen
;

en een tijd om op te springen
;

5. Een tijdom steenen weg te werpen,
en een tijd om steenen te vergaderen;
een tijd «om te omhelzen, en een tijd

om verre te zijn van omhelzen;
a 1 Cor. 7: 5.

6. Een tijd om te zoeken, en een tijd

om te laten verloren gaan; een tijd om
te bewaren, en een tijd om weg te wer-
pen;

7. Een tijd om te scheuren, en een
tijd om toe te naaien; een tijd om te

zwijgen, en een tijd om te spreken;
8. Een tijd om' lief te hebben, en een

tijd om te haten; een tijd van oorlog,

en een tijd van vrede.

9. Wat «voordeel heeft hij, die werkt,
van hetgene dat hij bearbeidt ?

a Pred. 1: 3.

10. Ik heb gezien de bezigheid, die

God den kinderen der menschen gege-
ven heeft, om zichzelven daarmede te

bekommeren.
11. Hij heeft ieder ding schoon ge-

maakt op zijnen tijd; ook heeft Hij de
eeuw in hun hart gelegd; zonder dat
een mensch het werk, dat God gemaakt
heeft, kan uitvinden van het begin tot

het einde toe.

12. Ik heb gemerkt, dat er niets be-
ters voor henlieden is, dan zich te ver-
blijden, en goed te doen in zijn leven.

13. Ja ook dat ieder mensch ete en
dl- nke, en het goede geniete van al

zijnen arbeid; [dit] is eene gave Gods.
14. Ik weet, dat al wat God doet,

dat zal in der eeuwigheid zijn ; er is

niet toe te doen, en er is niet af te
doen; en God doet [dat], opdat men
vreeze voor zijn aangezichte.

15. Hetgene dat geweest is, dat is nu,
en wat wezen zal, dat is aireede ge-
weest; en God zoekt het weggedre-
vene.

16. Verder heb ik ook gezien onder
de zon: ter plaatse des gerichts, aldaar
was goddeloosheid; en ter plaatse der
gerechtigheid, aldaar was goddeloos-
heid.

17. Ik zeide in mijn hart: God zal
den rechtvaardige en den goddelooze
oordeelen

; want aldaar is de tijd voor
alle voornemen, en over alle werk. |

18. Ik zeide in mijn hart van de ge- "

legenheid der menschenkinderen, dat
God hun zal verklaren en dat zij zullen
zien, dat zij [als] de beesten zijn aan
zichzelven.

19. Want wat den kinderen der men-
schen wedervaart, dat wedervaart ook
den beesten, en eenerlei wedervaart hun
[beiden] : gelijk dat sterft, alzoo sterft

deze, en zij allen hebben eenerlei adem,
en de uitnemendheid der menschen bo-

ven de beesten is geene; want allen zijn

zij ijdelheid.

20. Zij gaan allen naar ééne plaats;
zij «zijn allen uit het stof, en zij keeren
allen weder tot het stof. a Gen. S: lo.

21. Wie merkt, dat de adem van de
kinderen der menschen opvaart naar
boven, en de adem der beesten neder-
waarts vaart in de aarde?

22. Dies heb ik gezien, dat er niets

beters is, dan dat de mensch zich ver-

blijde in zijne werken, want dat is zijn

deel. Want wie zal hem daarhenen
brengen, dat hij zie, hetgene dat na hem
geschieden zal ?

HET IV KAPITTEL.

Daarna wendde ik my, en zag aan al-

le de onderdrukkingen, die onder de
zon geschieden ; en zie, er waren de
tranen der verdrukten, en dergenen, die

geenen trooster hadden; en aan de zij-

de hunner verdrukkers was macht; zij

daarentegen hadden geenen vertrooster.

2. Dies prees ik de dooden, die aireede
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gestorven waren, boven de levenden,
die tot nog toe levend zijn.

3. Ja hij is beter dan die beiden, die nog
niet geweest is, die niet gezien heeft
het booze werk, dat onder de zon ge-

schiedt.

4. Voorts zag ik al den arbeid en al-

le geschiktheid des werks, dat het den
mensch nijd van zijnen naaste [aan-

brengt]. Dat is ook ijdelheid en kwelling
des geestes.

5. De «zot vouwt zijne handen sa-

men, en eet zijn eigen vleesch.
a Spr. G: 10; 24: 33.

6. Eene handvol, [met] ruste, is beter

dan beide de vuisten vol, [met] arbeid
en kwelhng des geestes.

7. Ik wendde mij wederom, en ik zag
€ene ijdelheid onder de zon:

8. Daar is er een, en geen tweede;
hij heeft ook geen kind, noch broeder

;

nochtans is van al zijnen arbeid geen
einde; ook wordt zijn oog niet verza-

digd van den rijkdom, en [hij zegt niet]:

Voor wien arbeide ik toch, en doe mij-

ne ziel gebrek hebben van het goede ?

Dit is ook ijdelheid, en het is eene moeie-
lijke bezigheid.

9. Twee zijn beter dan één ; want zij

hebben eene goede belooning van hun-
nen -arbeid.

10. Want indien zij vallen, de een
richt zijnen metgezel op; maar wee
den éénen, die gevallen is ; want er is

geen tweede, om hem op te helpen.
11. Ook, indien twee te zamen lig-

gen, zoo hebben zij warmte; maar hoo
zoude één [alleen] warm worden?

12. En indien iemand den ééne mocht
overweldigen, zoo zullen de tw<=-e tegen
hem bestaan ; en een drievoudig snoer
wordt niet haast gebroken.

13. Beter is een arm en wijs jongeling,
dan een oud en zot koning, die niet
weet van meer vermaand te worden.

14. Want een komt uit het gevangen-
huis, om koning te zijn; terwijl ook
een, die in zijn koninkrijk geboren is,

verarmt.
15. Ik Ztig alle de levenden wandelende

onder de zon met den jongeling, den
tweede, die in diens plaats staan zal.

16. Er is geen einde van al het volk,

van allen, dio voor hen geweest zyn
;

de nakomelingen zullen zich ook over
bem niet verblijden. Gewisselijk dat is

,

ook ijdelheid en kwelling des geestes.

17. Bewaar uwen voet, als gij tot het
Huis Gods ingaat, en wees liever nabij

om te hooren, dan om der zotten slacht-

offer te geven ; want zij weten niet, dat
zy kwaad doen.

HET V KAPITTEL.

W.ees niet te snel met uwen mond,
en uw hart haaste zich niet, een woord
voort te brengen voor Gods aangezich-
te ; want God is in den hemel, en gij zijt

op de aarde; daarom laat uwe woorden
weinig zijn.

2. Want [gelijk] de droom komt door
veel bezigheids, alzoo de stemme des
zots door de veelheid der woorden.

3. «Wanneer gij eene gelofte aan God
zult beloofd hebben, stel niet uit die te

betalen; want Hij heeft geenen lust

aan de zotten. W'at gij zult beloofd
hebben, betaal het.

a Num. 30: 2. Dent. 23: 21.

4. «Het is beter, dat gij niet belooft,

dan dat gij belooft en niet betaalt.
a Dent. 23: 21, 22.

5. Laat uwen mond niet toe, dat hij

uw vleesch zoude doen zondigen ; en
zeg niet voor het aangezicht des en-

gels, dat het eene dwaling was. Waar-
om zoude God grootelij ks toornen,
om uwer stemme wille, en verderven
het werk uwer handen ?

6. Want gelijk «in de veelheid der
droomen ijdelheden zijn, alzoo [m] vele

woorden; maar vrees gij God.
a Spr. 10 : 19.

7. Indien gij de onderdrukking des
armen, en d« berooving des gerichts

en der gerechtigheid ziet in een land-

schap, verwonder u niet over zulk een
voornemen ; want die hooger is dan de
hooge, neemt er acht op ; en er zijn

hoogen boven henlieden.

8. Het voordeel des aardrijks, dat
is voor allen; de koning zelfs wordt
van het veld gediend.

9. Die het geld liefheeft, wordt van
het geld niet zat; en wie den overvloed
liefheeft, wordt van het inkomen niet

[sat]. Dit is ook ijdelheid.

10. Waar het goed vermenigvuldigt,
daar vermenigvuldigen ook die het eten;

wat nuttigheid hebben dan de bezitters

daarvan, dan het gezicht hunner oogen*?
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11. De slaap des arbeiders is zoet,

hy hebbe weinig of veel gegeten ; maar
de zatheid des ryken laat hem niet

slapen.

12. Er is een kwaad, dat krankheid
aanbrengt, [hetwelk] ik zag onder de
zon: rijkdom, van zijne bezitters be-

waard tot hun eigen kwaad.
13. Of de rijkdom zelf vergaat door

eene moeielijke bezigheid; en hij ge-

wint eenen zoon, en er is niet metal
in zijne hand.

14. Gelijk als hij voortgekomen is

uit zijner moeders buik, [alzoo] zal hij

naakt wederkeeren, gaande gelijk hij

gekomen was; en «hij zal niet mede-
nemen van zijnen arbeid, dat hij met
zijne hand zoude wegdragen.

a Ps. 49 : 18.

15. Daarom is dit ook een kwaad,
dat krankheid aanbrengt, dat hij in

alle manier, gelijk hij gekomen is, al-

7,00 henengaat; en wat voordeel is het
hem, dat hij in den wind gearbeid
heeft?

16. Dat hij ook alle zijne dagen in

duisternisse gegeten heeft; en dat hij

veel verdriets gehad heeft, ook zijne

krankheid, en onstuimigen toorn ?

17. Zie, wat ik gezien heb, «eene
goede zaak, die schoon is: te eten en
te drinken, en te genieten het goede
van al zijnen arbeid, dien hij bearbeid
heeft onder de zon, [gedurende] het ge-

tal der dagen zijns levens, hetwelk
God hem geeft; ^want dat is zijn deel.
a Pred. 2: 24; 3: 12, 22; 9: 7; 11: 9. ö Fred. 2:10.

18. Ook een iegelijk mensch, aan
denwelken God rijkdom en goederen
gegeven heeft, en Hij geeft hem de
macht, om daarvan te eten, en om
zijn deel te nemen, en om zich te ver-

heugen van zijnen arbeid, datzelve is

een gave Gods.
19. Want hij zal niet veel gedenken

aan de dagen zijns levens, dewijl [hem]
God verhoort in de blijdschap zijns

harten.

HET VI KAPITTEL.

E r is een kwaad, dat ik gezien heb
onder de zon, en het is veel onder de
menschen :

2. Een man, denwelken God gege-
ven heeft rijkdom, en goederen, en

eere; en hij heeft voor zijne ziel aan
geen ding gebrek, van alles wat hij

begeert; en God geeft hem de macht
niet, om daarvan te eten, maar dat
een vreemd man dat opeet. Dit is [ook]

ijdelheid en eene kwade smart.

3. Indien een man honderd [kinde-

ren] gewon, en vele jaren leefde, zoo-

dat de dagen zijner jaren vele waren,
doch zijne ziele niet verzadigd werd
van het goed, en hij ook geene begra-

fenis had; ik zeg, dat eene misdracht
beter is dan hij.

4. "Want met ijdelheid komt zij, en
in duisternis gaat zij weg, en met duis-

ternis wordt haar naam bedekt.

5. «Ook heeft zij de zon niet gezien
noch bekend; zij heeft meer ruste, dan
hij, ffl Job 3: 16. Ps. 58: 9.

6. Ja al leefde hij ook tweemaal dui-

zend jaren, en zag het goede niet, gaan
zij niet allen naar ééne plaatse?

7. Al de arbeid des menschen is voor
zijnen mond; en nochtans wordt de
begeerlijkheid niet vervuld.

8. Want wat heeft de wijze meer
dan de zot? Wat heeft de arme [meer],

die voor de levenden weet te wande-
len?

9. Beter is het aanzien der oogen,
dan het wandelen der begeerlijkheid.

Dit is ook ijdelheid en kwelling des
geestes.

10. Wat ook iemand zij, aireede is

zijn naam genoemd, en het is bekend,
dat hij een mensch is; en dat hij niet

kan rechten met dien, die sterker is

dan hij»

11. Voorwaar, er zijn vele dingen,

die de ijdelheid vermeerderen ; wat
heeft de mensch te meer [daarvan]!

12. Want wie weet, wat goed is voor
den mensch in dit leven, [gedurende]

het getal der dagen van het leven zij-

ner ijdelheid, welke hij doorbrengt «als

eene schaduw? Want ''wie kan den
mensch aanzeggen, wat na hem wezen
zal onder de zon?

a Ps. 144: 4. Jacob. 4: 13, 14. b Prcd. 8: 7.

HET VII KAPITTEL.

xJeter «is een [goede] naam, dan goede
olie; en de dag des doods, dan de dag,

dat iemand geboren wordt.
a 8pr. 22: 1.
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2. Het is beter te gaan in het klaag-

huis, dan te gaan in het huis des
maaltijds; [wayit] daarin is het einde
aller menschen, en de levende legt het

in zijn hart.

3. Het treuren is beter dan het la-

chen; want door de droefheid des aan-
gezichts wordt het hart gebeterd.

4. Het hart der wijzen is in het
klaaghuis; maar het hart der zotten
in het huis der vreugde.

5. Het «is beter te hooren het be-

straffen des wijzen, dan dat iemand
hoore het gezang der dwazen.

a Spr. 13: 18; 15: 31, 32.

6. Want «gelijk het geluid der door-

nen onder eenen pot, alzoo is het la-

chen eens zots. Dit is ook ijdelheid.
a Ps. 58: 10.

7. Voorwaar de onderdrukking zoude
wel eenen wijze dol maken; en het
geschenk verderft het hart.

8. Het einde van een ding is beter

dan zijn begin; de lankmoedige is be-

ter dan de hoogmoedige.
9. Wees niet haastig in uwen geest

om te toornen; want de toorn rustin
den boezem der dwazen.

10. Zeg niet : Wat is er, dat de vori-

ge dagen beter geweest zijn, dan deze?
Want gij zoudt naar zulks niet uit

wijsheid vragen.
11. De wijsheid is goed met een erf-

deel; en degenen, die de zon aanschou-
wen, hebben voordeel [daarvan].

12. Want de wijsheid is tot eene
schaduw, [en] het geld is tot eene scha-

duw; maar de uitnemendheid der we-
tenschap is, dat de wijsheid haren be-

zitters het leven geeft.

13. Aanmerk het werk Gods; want
wie kan recht maken, wat Hij krom
gemaakt heeft?

14. Geniet het goede ten dage des
voorspoeds, maar ten dage des tegen-
spoeds zie toe; [want] God maakt ook
den eenen tegenover den anderen, ter-

oorzake dat de mensch niet zoude vin-

den iets, dat na Hem zal zijn.

15. Dit alles heb ik gezien in de da-

gen mijner ijdelheid. Er is een recht-

vaardige, die in zijne gerechtigheid om-
komt; daarentegen is er een godde-
looze, die in zijne boosheid [zijne

dagen] verlengt.

16. Wees niet al te rechtvaardig, er

houd uzelven niet al te wijs; waarom
zoudt gij verwoesting over u bren-

gen?
17. Wees niet al te goddeloos, en wees

niet [al te] dwaas; waarom zoudt gij

sterven buiten uwen tijd?

18. Het is goed, dat gij daaraan vast-

houdt, en trek ook uwe hand van dit

niet af; want die God vreest, die ont-

gaat dat alles.

19. De wijsheid versterkt den wijze

meer dan tien heerschappers, die in

eene stad zijn.

20. «Voorwaar er is geen mensch
rechtvaardig op aarde, die goed doet,

en niet zondigt. « i Kon. 8: 46, 47.

2 Krori. 6: 30. Spr. 20: 9. 1 Joh. 1: 8.

21. Geef ook uw hart niet tot alle

woorden, die men spreekt, opdat gij

niet hoort, dat uw knecht u vloekt.

22. Want uw hart heeft ook veel-

malen bekend, dat gij ook anderen
gevloekt hebt.

23. Dit alles heb ik met wijsheid on-

derzocht. Ik zeide: Ik zal wijsheid

bekomen ; maar zij was [nog] verre van
mij.

24. Hetgene dat verre af is, en zeer

diep, wie zal dat vinden?

25. Ik keerde mij om, en mijn hart,

om te weten, en om na te sporen, en
te zoeken wijsheid en eene sluitrede

;

en «om te weten de goddeloosheid der

zotheid, en de dwaasheid der onzin-

nigheden. a Pred. l: 17; 2: 12.

26. En ik vond «een bitterder ding,

dan de dood : eene vrouwe, welker hart

netten en garen, [en] hare handen ban-

den zijn. Wie goed is voor Gods aan-

gezichte, zal van haar ontkomen; daar-

entegen de ^zondaar zal van haar i^-e-

vangen worden. a Spr. 5- 3; 6: 24, enz;

T: 6, enz. b 8pr. ó: 2ti; V : '16; 'l'I: 14.

27. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de

Prediker, het eene bij het andere, om
de sluitrede te vinden;

28. Dewelke mijne ziele nog zoekt,

maar ik heb ze niet gevonden. Eénen
man uit duizend heb ik gevonden, maar
eene vrouw onder die allen heb ik niet

gevonden.
29. Alleenlijk zie, ditheb ik gevonden,

dat God den mensch recht gemaakt
heeft, maar zij hebben vele vonden
gezocht.
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HET VIII KAPITTEL.

Wie is gelijk de wijze, en wie weet
de uitlegging der dingen? De wijsheid

des raenschen verlicht zijn aangezicht,

en de stuiirschheid zijns aangezichts

wordt [daardoor] veranderd.

2. «Ik [2e(f] : Neem acht op den mond
des konings; doch naar de gelegenheid
van den eed Gods. a Spr. 24: 21.

3. Haast u niet weg te gaan van zijn

aangezicht; blijf niet staande in eene
kwade zaak; want al wat hem lust,

doet hij.

4. Waar het woord des konings is,

daar is heerschappij; en wie zal tot

hem zeegen: Wat doet gij?

5. «Wie het gebod onderhoudt, zal

niets kwaads gewaar worden; en het
hart eens wijzen zal tijd en wijze we-
ten, a Rom. 13: 3.

6. Want een ieder voornemen heeft

tijd en wijze; dewijl het kwaad des
menschen veel is over hem.

7. Want hij weet niet, wat er geschie-

den zal; want «wie zal het hem te ken-
nen geven, wanneer het geschieden
zal? a Pred. G: 12.

8. «Er is geen mensch, die heerschap-
pij heeft over den geest, om den geest
in te houden; en hij heeft geene heer-

schappij over den dag des doods; ook
geen geweer in dezen strijd; ook zal

de goddeloosheid hare meesters niet ver-

lossen, a Job 14: 5. Ps. 3D: G.

9. Dit alles heb ik gezien, toen ik

mijn hart begaf tot 'alle werk, dat on-

der de zon geschiedt. Er is een tijd,

dat de [eene] mensch over den [ayideren]

mensch heerscht, hem ten kwade.
10. Alzoo heb ik ook gezien de god-

deloozen, die begraven waren; en [de-

genen, die] kwamen, en ait de plaats

des Heiligen gingen, die werden verge-

ten in die stad, [in] dewelke zij recht
gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid.

11. Omdat niet haastelijk het oordeel

[over] de booze daad geschiedt, daarom
is het hart van de kinderen der men-
schen in hen vol om kwaad te doen.

12. Hoewel een zondaar honderd-
[maal] kwaad doet, en [God] hem [de

dagen] verlengt, «zoo weet ik toch, dat
het dien zal wel gaan, die God vree-
zen, die voor zijn aangezichte vreezen.

a Ps. 37: 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20.

Spr. 1: 33. ,Tes. 3: 10.

13. Maar den goddelooze zal het niet
wel gaan, en hij zal de dagen niet ver-

lengen; hij zal zijn gelijk eene scha-
duw, omdat hij voor Gods aangezichte
niet vreest.

14. Er is [nog] eene ijdelheid, die op
de aarde geschiedt: dat er zijn recht-
vaardigen, wien het wedervaart naar
het werk der goddeloozen, en er zijn

goddeloozen, wien het wedervaart naar
het werk der rechtvaardigen. Ik zeg,

dat dit ook ijdelheid is.

15. Daarom prees ik de blijdschap,

dewijl «de mensch niets beters heeft
onder de zon, dan te eten en te drin-

ken, en blijde te zijn ; want dat zal

her.i aankleven van zijnen arbeid, de
dagen züns leven?-, die hem God geeft
onder de zon. a Pred. 2; 24;

3: 12, 22; 5: 18; 9: 7.

16. Als ik mijn hart begaf, om wijs-

heid te weten, en om aan te zien de
bezigheid, die op de aarde geschiedt,

dat men ook des daags en des nachts
den slaap niet ziet met zijne oogen;

17. Toen zag ik al het werk Gods:
dat de mensch niet kan uitvinden het
werk, dat onder de zon geschiedt; om
hetwelk een mensch arbeidt om te

zoeken, maar hij zal het niet uitvin-

den; ja indien ook een wijze zeide, dat
hij het zoude weten, zoo zal hij het
[toch] niet kunnen uitvinden.

HET IX KAPITTEL.

Zekerlijk dit alles heb ik m mijn hart
gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk

mocht verstaan, dat de rechtvaardigen,
en de wijzen, en hunne werken in de
hand Gods zijn. Ook liefde, ook haat,

weet de mensch niet [uit] al hetgene dat
voor zijn aangezicht is.

2. Alle ding [ivedervaaj-t hun], gelijk

allen [anderen], «Eenerlei wedervaart
den rechtvaardige en den goddelooze,
den goede en den reine, als den on-

reine; zoo dien, die offert, als dien, die

niet offert; gelijk den goede, alzoo [ook]

den zondaar; dien, die zweert, gelijk

dien, die den eed vreest.
a Ps. 73: 12, 13.

3. Dit is een kwaad onder alles, wat
onder de zon geschiedt, dat eenerlei

ding allen wedervaart, en dat ook het

.
hart der menschenkinderen vol boos-
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held is, en dat er in hun leven onzin-

nigheden zijn in hun hart; en daarna
[moeten] zij naar de dooden toe.

4. Want voor dengene, die vergezel-

schapt is bij alle levenden, is er hope
(want een levende hond is beter dan
een doode leeuw).

5. Want de levenden weten, dat zij

sterven zullen; maar de dooden weten
niet met al. Zij hebben ook geen loon
meer, maar hunne gedachtenis is ver-

geten.

6. Ook is alreeds hunne liefde, ook
hun haat, ook hunne nijdigheid ver-

gaan ; en zij hebben geen deel meer in

[deze] eeuw, in alles wat ondei" de zon
geschiedt.

7. Ga [dan] henen, eet uw brood met
vreugde, en drink uwen wijn van goe-

der harte; want God heeft alreeds een
behagen aan uwe werken.

8. Laat uwe kleederen te allen tijde

wit zijn, en laat op uw hoofd geene
olie ontbreken.

9. Geniet het leven met de vrouwe,
die gij liefhebt, alle de dagen uws ijde-

len levens, welke [God] u gegeven heeft

onder de zon, alle uwe ijdele dagen;
want dit is uw deel in dit leven, en
van uwen arbeid, dien gij arbeidt onder
de zon.

10. Alles, wat uwe hand vindt om
te doen, doe [dat] met uwe macht;
want er is geen werk, noch verzinning,

noch wetenschap, noch wijsheid in het
graf, waar gij henengaat.

11. Ik keerde mij, en zag onder de

zon, dat de loop niet is der snellen,

noch de strijd der helden, noch ook de
spijze der wijzen, noch ook de rijkdom
der verstandigen, noch ook de gunst
der welwetenden; maar dat tijd en
toeval aan alle deze wedervaart;

12. Dat ook de mensch zijnen tijd

niet weet, gelijk de visschen, die ge-

vangen worden met het booze net, en
gelijk de vogelkens, die gevangen wor-
den met den strik. Gelijk die, [alzoo]

worden de kinderen der menschen ver-

strikt, ter boozer tijd, wanneer deze
haastelijk over hen valt.

13. Ook heb ik onder de zon deze

wijsheid gezien, en zij was groot bij

mij:

14. Er was eene kleine stad, en wei-

nig lieden waren daarin; en eengroot

konmg kwam tegen haar, en hij om-
singelde ze, en hij bouwde groote vas-

tigheden tegen haar;

15. En men vond daar eenen armen
wijzen man m, die de stad verloste

door zijne wijsheid; maar geen mensch
gedacht aan dezen armen man.

16. Toen zeideik: «Wijsheid is beter

dan kracht; hoewel de wijsheid des
armen veracht, en zijne woorden niet

waren gehoord geweest.
a Spr. 21: 22; 24: 5. Pred. 7: 19.

17. De woorden der wijzen moeten
in stilheid aangehoord worden, meer
dan het geroep desgenen, die over de
zotten heerscht.

18. De wijsheid is beter dan de krijgs-

wapenen; maar een eenig zondaar ver-

derft veel goeds.

HET X KAPITTEL.

EIjene doode vlieg doet de zalf des apo-

thekers stinken [en] opwellen; [alzoo]

een weinig dwaasheid eenen [man],

die kostelijk is van wijsheid [en] van
eere.

2. Het hart des wijzen is tot zijne

rechter-, maar het hart eens zots is tot

zijne linkerhand.
8. En ook wanneer de dwaas op den

weg wandelt, zijn hart ontbreekt [/ze))'0>

en hij zegt tot een iegelijk, dat hij

dwaas is.

4. Als de geest des heerschers tegen

u oprijst, verlaat uwe plaatse niet,

want het is medicijn, het stilt groote

zonden.
5. Er IS [nog] een kwaad, [da<] ik ge-

zien heb onder de zon, als eene dwa-

ling, die van het aangezicht des over-

sten voortkomt:
6. Een dwaas wordt gezet in groote

hoogheden, maar de rijken zitten in de

laagte.

7. Ik heb knechten te paard 'gezien,

en vorsten, gaande, als knechten op de

aarde.

8. Wie «eenen kuil graaft, zal daarin

vallen; en wie eenen muur doorbreekt,

eene slang zal hem bijten.
n Spr. 26: 27.

9. Wie steenen wegdraagt, zal smart
daardoor lijden; wie hout klieft, zal

daardoor m gevaar zijn.

10. Indien hij het ijzer heeft stomp
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gemaakt, en hij slijpt de snede niet,

dan moet hij meerder kracht te werk
stellen; maar de wijsheid is eene uit-

nemende zaak, om [iets] recht te ma-
ken.

11. Indien de slang gebeten heeft,

eer de bezwering geschied is, dan is er

geene nuttigheid voor den allerwelspre-

kendsten [bezweerder].

12. De woorden van eenen wijzen

mond zijn aangenaam, maar de lippen

van eenen zot verslinden hemzelven.

13. Het begin der woorden zijns

monds is dwaasheid, en het einde zijns

nionds is booze dolligheid.

14. De dwaas maakt wel vele vv'oor-

den; [inaar] de mensch weet niet, wat
het zij, dat geschieden zal; en wat na
hem geschieden zal, wie zal het hem
te kennen geven ?

15. De arbeid der zotten maakt een
iegelijk van hen moede, dewijl zij niet

weten naar de stad te gaan.

16. «Wee u, land, welks koning een
kind is, en ^welks vorsten in den mor-
genstond eten. « Jes. 3: 3, 4, 12.

Hos. 13: 11. Amos 6: 4. b Jes. 5: 11.

17. Welgelukzalig zijt gij, land, welks
koning een zoon der edelen is, en welks
vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte

en niet tot drinkerij.

18. Door groote luiheid verzwakt het

gebint, en door slapheid der handen
wordt het huis doorlekkende.

19. Men maakt maaltijden om te la-

chen, en de wijn verheugt de leven-

den, en het geld verantwoordt alles.

20. «Vloek den koning niet, zelfs in

uwe gedachte, en vloek den rijke niet

in het binnenste uwer slaapkamer;
want het gevogelte des hemels zoude
de stem wegvoeren, en het gevleugel-

de zoude het woord te kennen geven.
a Ex. 22: 28.

HET XI KAPITTEL.

W.erp uw brood uit op het water,
want gij zult het vinden na vele da-

gen.
2. Geef ^'een deel aan zeven, ja ook

aan acht, want gij weet niet, wat kwaad
op de aarde wezen zal.

a 2 Cor. 9: 10.

3. Als de wolken vol geworden zijn,

zoo storten zij piasregen uit op de aar-
de; en als de boom naar het zuiden,
of als hij naar het noorden valt, inde
plaatse, waar de boom valt, daar zal

hij wezen.
4. Wie op den wind acht geeft, die

zal niet zaaien, en wie op de wolken
ziet, die zal niet maaien.

5. aGelijk gij met weet, welke de
weg des winds zij, [of] hoedanig Me
beenderen zijn in den buik eener zwan-
gere [vrouw], alzoo weet gij het werk
Gods niet, die het alles maakt.

a Joh. 3: 8. 6 I's. 139: 15, 16.

6. Zaai uw zaad in den morgenstond, :

en trek uwe hand des avonds niet af;
'

want gij weet niet, wat recht wezen
zal, of dit, of dat, of dat die beide te

zamen goed zijn zullen.

7. Voorts, het licht is zoet, en het is

den oogen goed, de zon te aanschou-
wen;

8. Maar indien de mensch vele jaren
leeft, [e«] verblijdt zich in die allen,

zoo laat hem ook gedenken aan de
dagen der duisternis, want die zullen

vele zijn; [en] al wat gekomen is, is.'
ijdelheid.

9. Verblijd u, o jongeling, in uwe
jeugd, en laat uw hart zich vermaken
in de dagen uwer jongelingschap, en
wandel in de wegen uws harten, en in \
de aanschouwing uwer oogen; maar
weet, dat God, om alle deze dingen, u
zal doen komen voor het gericht.

10. Zoo doe dan de toornigheid wij-

ken van uw hart, en doe het kwade
weg van uw vleesch, want de jeugd,

en de jonkheid is ijdelheid.

HET XII KAPITTEL.

rjn gedenk aan uwen Schepper in de
dagen uwer jongelingschap, eer dat de
kwade dagen komen, en de jaren na-

deren, van dewelke gij zeggen zult: Ik

heb geenen lust in deze;

2. Eer dan de zon, en het licht, en
de maan, en de sterren verduisterd

worden, en de wolken wederkomen na
den regen;

3. In den dag, wanneer de wachters
des huizes zullen beven; en de slerke

mannen zichzelven zullen krommen;
en de maalsters zullen stilstaan, omdat <

zij minder geworden zijn; en die door
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de vensteren zien, verduisterd zullen '

worden
;

4. En de twee deuren naar de straat

zullen gesloten worden; als er is een
nederig geluid der maling; en hij op-

staat op de stemme van het vogelken;
en alle de zangeressen nedergebogen
zullen worden;

5. Ook [wanneer] zij voor de hoogte
zullen vreezen; en dat er verschrikkin-
gen zullen zijn op den weg; en de
amandelboom zal bloeien; en dat de
sprinkhaan zichzelven een last' zal

wezen ; en dat de lust zal vergaan
;

want de mensch gaat naar zijn eeuwig
huis, en de rouwklagers zullen in de
straat omgaan;

6. Eer dan de zilveren koord ontke-

tend wordt; en de gulden schaal in

stukken gestooten wordt; en de kruik

aan de springader gebroken wordt ; en het

rad aan den bornput instukken gestoo-

ten wordt;
7. «En dat het stof wederom tot aar-

de keert, als het geweest is; en de
geest weder tot God keert, ^die hem
gegeven heeft. a Gen. 3: i9.

h Gen. 2: 7. Num. IG: 22.

8. «IJdelheid der ijdelheden, zegt de
Prediker; het is al ijdelheid.

a Ps. 62: 10; 144: 4. Pred. 1: 2.

9. En voorts, dewijl de Prediker wijs

geweest is, zoo leerde hij het volk nog
wetenschap; en merkte op, en onder-

zocht; hij stelde vele «spreuken in orde.
a 1 Kon. 4: 32,

10. De Prediker zocht aangename
woorden uit te vinden; en het geschre-

vene is recht, woorden der waarheid.
11. De woorden der wijzen zijn ge-

lijk prikkelen, en gelijk nagelen, diep

ingeslagen [van] de meesters der ver-

!
zamelingen, [die] gegeven zijn van den
eenigen Herder.

12. En wat boven deze is, mijn zoon,

v/ees gewaarschuwd. Van vele boeken
te maken, is geen einde, en veel lezens

is vermoeiing des vleesches.

13. Van alles, wat gehoord is, is het
einde van de zaak; «Agrees God, en
houd zijne geboden; want dit [?>e;aam^]

allen menschen. a Deut. 6: 2; lO: 12.

Spr. 3: 7.

14. «Want God zal ieder werk in

het gericht brengen, met al wat ver-

borgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.
a 1 Cor. 4: 5. 2 Cor. 5: 10

ET HOOGLIE
VAN

SALOMO.

HET I KAPITTEL.

ilet Hooglied, hetwelk van Salomo is.

2. Hij kusse mij met de kussen zijns

monds; want uwe uitnemende liefde

is «beter dan wijn. a Hoogi. 4: lo.

3. Uwe oliën zijn goed tot reuk, uw
naam is eene olie, die uitgestort wordt;

daarom hebben u de maagden lief.

4. Trek mij, wij zullen u naloopen.

De koning heeft mij gebracht in zijne

binnenkameren; wij «zullen ons ver-

heugen en in u verblijden; wij zullen
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uwe uitnemende liefde vermelden, meer
dan den wijn. De oprechten hebben u

lief. a 1 Petr. 1: 8.

5. Ik ben zwart, doch liefelijk (gij

dochteren van Jeruzalem), gelijk de
tenten van Kédar, gelijk de gordijnen
van Salomo.

6. Ziet mij niet aan, dat ik zwartach-
tig ben, omdat mij de zon heeft besche-
nen. De kinderen mijner moeder waren
tegen mij ontstoken; zij hebben mij
gezet tot eene hoederin der wijngaar-
den. Mijnen wijngaard, dien ik heb, heb
ik niet gehoed.

7. Zeg amij aan, [gij] Mien mijne
ziele liefheeft, w^aar gij weidt, waar gij

[de kudde] legert in den middag. Want
waarom zoude ik zijn als eene, die zich
bedekt bij de kudden uwer metgezellen ?

a Deut. 12: 5. b Hoogl.'s: 1, 2, 3

8. Indien gij het niet weet, «o gij

schoonste onder de vrouwen, zoo ga
uit op de voetstappen der schapen, en
weid uwe geiten bij de woningen der
herderen. a Hoogl. 5: 9; 6: 1.

9. aMijne vriendin, ik vergelijk u bij

de paarden in de wagens van Pharaö.
a Hoogl. 2: 2, 10, 13; 4: 1, 7; 5: 2; 6: 4.

Joh. 15; 14, 15.

10. «Uwe wangen zijn liefelijk in

de spangen, uw hals in de parelsnoe-
ren, a Ezech. 16: 11, 12. 13.

11. Wij zullen u gouden spangen ma-
ken, met zilveren stipkens.

12. Terwijl de koning aan zijne ron-

do tafel isgeeft mijne nardus haren reuk.
13. Mijn liefste is mij een bundelken

mirre, [dat] tusschen mijne borsten ver-

nacht.
14. Mijn liefste is mij een tros vaii

Cyprus, in de wijngaarden van E'ngedi.
15. Zie, gij zijt schoon, mijne vriendin,

zie, gij zijt schoon, uwe oogen zijn dui-

\QTï[oogen].

16. «Zie, gij zijt schoon, mijn liefste,

ja liefelijk; ook groent onze bedstede.
a Hoogl. 4: 1; 5: 12.

17. De balken onzerhuizen zijn cederen,
onze galerijen zijn cipressen.

HET II KAPITTEL.

[k ben eene roos van Saron, eene
lelie der dalen.

2. Gelijk eene lelie onder de door-
nen, alzoo is mijne vriendin onder de
dochteren.

3. Als een appelboom onder deboo-
men des wouds, zoo is mijn liefste on-
der de zonen. Ik heb grooten lust in
zijne schaduw, en zit er [onder], en
zijne vrucht is mijn gehemelte zoet.

4. Hij voert mij in het wijnhuis, en
de liefde is zijne banier over mij.

5. Ondersteunt gijlieden mij met de
flesschen, versterkt mij met de appelen,
want ik ben krank van liefde,

6. «Zijne linkerhand zij ondermijn
hoofd, en zijne rechterhand omheke
mij. «Hoogl. 8:3.

7. Ik bezweer u, gij dochteren van
Jeruzalem, [die] bij de reeën of bij de
hinden de.s velds zijt, dat gij die lief-

de niet opwekt noch wakker maakt, tot-

dat het haar luste.

8. [Dat] is de stemme mijns liefsten.

Zie hem, hij komt, springende op de
bergen, huppelende op de heuvelen.

9. Mijn liefste is gelijk eene ree, of
een welp der herten. Zie, hij staat
achter onzen muur, kijkende uit de
vensteren, blinkende uit de traliën.

10. Mijn liefste antwoordt, en zegt
tot mij : Sta op, mijne vriendin, mijne
schoone, en kom.

11. Want zie, de winter is voorbij
;

de piasregen is over; hij is overge-
gaan

;

12. De bloemen worden gezien in

het land ; de zangtijd genaakt, en de
stemme der tortelduif wordt gehoord
in ons land ;

18. De vijgeboom. brengt zijne jonge
vijgskens voort, en de wijnstokken geven
reuk [met liiüine] jonge uruiiJienö. Sta
up, mijue vriendin, mijne schoone, eu
kom.

14. Mijne duive, zijnde in de kioven
der steenrotsen, in het verborgene
eener steile plaats, toon mij uwe gedaan-
te, doe mij uwe stemme hooren ; «want
uwe stemme is zoet, en uwe gedaante is

liefelijk. «Hoogi.S: i3, 16.

15. Vangt gijlieden ons de «vossen,

de kleine vossen, die de wijngaarden
verderven; want onze wijngaarden
[hchhen] jonge druifkens.

a Ezech. 13: 4. Luc. 13: 32.

16. Mijn liefste is mijn, en ik ben
zijne, die weidt onder de leliën.

17. «Totdat die dag aankomt, en de

schaduwen vlieden, keer om, mijn

liefste, word gij gelijk eene ree, of een
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welp der herten, op de bergen van Bé-

ther. a Hoogl. 4: 6;

HET III KAPITTEL

\k zocht des nachts op mijn leger hem,
dien mijne ziele liefheeft; ik zocht
hem, maar ik vond hem niet. [Ik

seide:]

2. Ik zal nu opstaan, en in de stad
omgaan, in de wijken en in de stra-

ten; ik zal hem zoeken, dien mijne
ziele liefheeft. Ik zocht hem, maar ik

vond hem niet.

3. De wachters, die in de stad om-
gingen, vonden mij. [Ik zeide:] Hebt gij

dien gezien, dien mijne ziele liefheeft?

4. Toen ik een weinigsken van hen
weggegaan was, vond ik hem, dien

mijne ziele liefheeft; ik hield hem
vast, en liet hem niet gaan, totdat ik

hem in mijner moeders huis gebracht
had, en in de binnenste kamer van
degene, die mij gebaard heeft.

5. Ik bezweer u, gij dochteren van
Jeruzalem, die bij de reeën of bij de
hinden des velds zijt, dat gij de liefde

niet opwekt no'ch wakker maakt, tot-

dat het [haar] kiste.

6. «Wie is zij, die daar opkomt uit

de woestijn, als rookpilaren, berookt
met mirre en wierook, [en] met allerlei

poeder des *drogisten ? « Hoogi. 8 : 5.

7. Zie het bed, dat Salomo heeft;

daar zijn zestig helden rondom van de
helden Israels

;

8. Die altemaal zwaarden houden,
geleerd ten oorloge, elk hebbende zijn

zwaard aan zijne heupe, vanwege den
schrik des nachts.

9. De koning Salomo heeft zich «eene
koets gemaakt van het hout van Li-

banon, a Hoogl. 6:12.

10. Hare pilaren maakte hij [van]

zilver, haren vloer [van] goud, haren
hemel [van] purper. Het binnenste was
bespreid met de liefde van de dochte-

ren van Jeruzalem.
11. Gaat uit, en aanschouwt, gij

dochteren Sions, 'den koning Salomo,
met de kroon, waarmede hem zijne

moeder kroonde op den dag zijner

bruiloft, en op den dag der vreugde
zijns harten.

* Stat.-overz.: kruideniers; zie de noot
bij Neh. III : 31, 32.

HET IV KAPITTEL.

Zie, gij zijt schoon, mijne vriendin,

zie, gij zijt schoon. Uwe oogen zijn

émven[oogen] «tusschen uwe vlechten.

öUvv haar is als eene kudde geiten,

die [het gras] van den berg Gileads

afscheren. a Hoogl. 4: 3; 6: 7.

h Hoogl. 6: 5.

2. Uwe tanden zijn als eene kudde
[schapen], die geschoren zijn, die uit de
waschstede opkomen ; die alle te za-

m,en tweelingen voortbrengen, en geene
onder hen is jongeloos.

3. Uwe lippen zijn als een scharla-

ken snoer, en uwe spraak «is liefelijk.

De slaap uws hoofds is als een stuk
van eenen granaatappel tusschen uwe
vlechten. « Ps. 147: l.Col. 4:6.

4. «Uw hals -is als Davids toren

die gebouwd is als tot ophanging van
wapentuig, waar duizend rondassen
aan hangen, altemaal zijnde schilden

der helden, a Hoogl. 7:4.

5. «Uwe twee borsten zijn gelijk

twee welpen, tweelingen van eene ree,

die onder de leliën weiden,
a Hoogl. 7: 3.

G. Totdat die dag aankomt, en de

schaduwen vlieden, zal ik gaan tot den
mirreberg, en tot den wierookheuvel.

7. Geheel zijt gij schoon, mijne vrien-

din, en er is geen gebrek aan u.

8. Bij mij van deu Libanon af, o

bruid, kom bij mij van den Libanon
af. Zie van den top van Amana, van
den top van Sénir en van Hérmon,
van de woningen der leeuwinnen, van
de bergen der luipaarden.

9. Gij hebt mij het hart genomen,
mijne zuster, o bruid

;
gij hebt mij het

hart genomen, met een van uwe oogen,

met eene keten van uwen hals.

10. Hoe schoon is uwe uitnemende
liefde, mijne zuster, o bruid ! Hoe veel

beter is uwe uitnemende liefde dan
wijn, en de reuk uwer oliën dan alle

specerijen !

11. Uwe lippen, o bruid, druppen
van honigzeem ; honig en melk is on-

der uwe tong, en de reuk uwer klee-

deren is als de reuk van Libanon.

12. Mijne zuster, o bruid, gij zijt

een beslotene hof, eene beslotene wel,

eene verzegelde fontein.

13. Uwe scheuten zijn een paradijs
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van granaatappelen, met edele vruch-

ten ;
Cyprus met nardus

;

14. Nardus en saffraan, kalmus en

kaneel, met allerlei boomen van wie-

rook, mirre en aloë, mitsgaders alle

voornaamste specerijen.

15. O fontein der hoven, put der le-

vende wateren, die uit Libanon vloe-

ien !

16. Ontwaak, noordenwind, en kom,
gij zuidenwind, doorwaai mijnen hof,

dat zijne specerijen uit\^loeien. O dat

mijn liefste tot zijnen hof kwame, en

ate zijne edele vruchten !

HET V KAPITTEL.

Ik ben In mijnen hof gekomen, o mij-

ne zuster, o bruid ; ik heb mijne mir-

re geplukt, m.et mijne specerij ; ik heb
mijne honigraten met mijnen honig
gegeten ; ik heb mijnen wijn, mitsga-

ders mijne melk gedronken. «Eet, vrien-

den, drinkt, en wordt dronken, o lief-

sten, a Jes. 41 : 8. Jac. 2 : 23.

2. Ik sliep, maar mijn hart waakte.

De stemme mijns liefsten, die klopte,

was: Doe mij open, mijne zuster, mijne
vriendin, mijne duive, mijne volmaakte,
want mijn "hoofd is vervuld met dauw,
mijne haarlokken met nachtdruppen.

3. Ik heb mijnen rok uitgetogen, hoe
zal ik hem weder aantrekken ? Ik heb
mijne voeten gewasschen, hoe zal ik

ze weder bezoedelen ?

4. Mijn liefste trok zijne hand van
het gat [der deur] ; en mijn ingewand
werd ontroerd om zijnentwille.

5. Ik stond op, om mijnen liefste

open te doen ; en mijne handen drup-

ten [van] mirre, en mijne vingers [van]

vloeiende mirre, op de handhaven des-

slots.

6. Ik deed mijnen liefste open ; maar
mijn liefste was geweken, hij was door-

gegaan; mijne ziele ging uit vanwege
zijn spreken; «ik zocht hem, maar ik

vond hem niet, ik riep hem, doch hij

antwoordde mij niet. a Hoogl. 3: i.

7. De wachters, die in de stad om-
gingen, vonden mij ; zij sloegen mij,

zij verwondden mij; de wachters op
de muren namen mijnen sluier van
mij,

8. «Ik bezweer u, gij dochters van
Jeruzalem, indien gij mijnen liefste

vindt, wat zult gij hem aanzeggen ? Dat
ik krank ben van liefde. « Hoogl. 3 : 5.

9. Wat is uw liefste meer dan een
[andere] liefste, o gij schoonste onder
de vrouwen ? Wat is uw liefste meer
dan een [andere] liefste, dat gij ons zoo
bezworen hebt?

10. Mijn liefste is blank en rood, hlf

draagt de banier boven tien duizend.
11. Zijn hoofd is van het fijnste goud,

van het dichtste goud. Zijne haarlok-
ken zijn gekruld, zwart als eene raaf.

12. «Zijne oogen zijn als der duiven
bij de waterstroomen, met melk ge-

wasschen, staande [als] in kaskens [der

ringen], « Hoogl. l: 15; 4: i.

13. Zijne wangen zijn als een bedde-
ken van specerij, [als] welriekende to-

renkens. Zijne lippen zijn [als] leliën,

druppende van vloeiende mirre.

14. Zijne handen zijn [als] gouden
ringen, gevuld met Turkoois. Zijn buik
is [als] blinkend elpenbeen,, overtogen
met Saffieren.

15. Zijne schenkelen zijn [als] mar-
meren pilaren, gegrond op voeten van
het dichtste goud. Zijne gestalte is als

de Libanon, uitverkoren als de cederen.

16. Zijn gehemelte is enkel zoetig-

heid; en al wat aan hem is, isgansch
begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja

zulk een is mijn vriend, gij dochters van
Jeruzalem.

HET VI KAPITTEL.

Waar is uw liefste henengegaan, o gij

schoonste onder de vrouwen ? Waar-
henen heeft uw liefste het aangezicht

gewend, opdat wü hem met u zoeken ?

2. Mijn liefste is afgegaan in zijnen

hof, tot de specerijbeddekens, om te

weiden in de hoven, en om de leliën

te verzamelen.
3. Ik ben mijnsliefsten, en mijn liefste

is mijn, die onder de leliën weidt.

4. «Gij zijt schoon, mijne vriendin,

gelijk Thirza, liefelijk als Jeruzalem,
schrikkelijk als [slagorden] metbanieren.

a Ps. 45: 12. Hoogl. 1: 15; 4: 1.

5. Wend uwe oogen van mij af, want
zij doen mij geweld aan. Uw haar is

ais eene kudde geiten, die [het gras]

van Gïlead afscheren.

6. Uwo tanden zijn als eene kudde
schapen, die uit de waschstede opko-
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men; die alle te zamen tweelingen
voortbrengen, en onder hen is geene
jongeloos.

7. Uwe wangen zijn als een stuk van
eenen granaatappel tusschen uwe vlech-

ten.

8. Er zijn zestig koninginnen en tach-

tig bijwijven, en maagden zonder ge-

tal.

9. Eene eenige is mijne duive, mijne
volmaakte, de eenige harer moeder

;

zij is de zuivere dergene, die haar ge-

baard heeft. Als de dochters haar zien,

zoo zullen zij haar welgelukzalig roe-

men, de koninginnen en de bijwijven;

en zullen ze prijzen.

10. Wie is zij, die er uitziet als de
dageraad, schoon gelijk de maan, zui-

ver als de zon, schrikkelijk als [slag-

orden] met banieren ?

11. Ikben tot den notenhof afgegaan,
om de groene vruchten der vallei te zien,

om te zien, of de wijnstok bloeide, de
granaatboomen uitbotten.

12. Eer ik het wist, zette mij mijne
ziele [op] de wagens van mijn «vrij-

willig volk. a Ps. 110: 3.

13. Keer weder, keer weder, o Sülam-
mith ; keer weder, keer weder, dat wij

u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden

Sülammith aan ? Zij is als een rei van
twee heiren.

HET VII KAPITTEL.

ïïcLoe schoon zijn uwe gangen in de
schoenen, gij prinsendochter ! De om-
draaiingen uwer heupen zijn als koste-

lijke ketens, zijnde het werk van de
handen eens kunstenaars.

2. Uw navel is [als] een ronde beker,

wien geen drank ontbreekt. Uw buik
is [als] een hoop tarwe, rondom bezet
met leliën.

3. Uwe twee «borsten zijn als twee
welpen, tweelingen van eene ree.

a Hoogl. 4: 5.

4. Uw hals is als een elpenbeenen
toren. Uwe oogen zijn [als] de vijvers

te Hésbon, bij de poort van Bath-Rab-
bim. Uw neus is als de toren van Liba-

non, die tegen Damascus ziet.

5. Uw hoofd op u is als Carmel, en
de haarband uws hoofds als purper

; de
koning is [als] gebonden op de gale-

rijen.

6. «Hoe schoon'zijt gij, en hoe liefelijk

zijt gij, o liefde, in wellusten !

a Ps. 45 : 12. Hoogl. 1 : 15; 4 : 1.

7. Deze uwe lengte is te vergelijken
bij eenen palmboom, en uwe borsten
bij [druiven]tvossen.

8. Ik zeide : Ik zal op den palmboom
klimmen, ik zal zijne takken grijpen;
zoo zullen dan uwe borsten zijn als

[driiiven]trossen aan den wijnstok, en
de reuk van uwen neus als appeler^;

9. En uw gehemelte als goede wijn,
die recht tot mijnen beminde gaat,
doende de lippen der slapenden spre-
ken.

10. «Ik ben mijns liefsten, en zijne

genegenheid is tot mij.
a Hoogl. 2: 16; IG: 3.

11. Kom, mijn liefste, laat ons uit-

gaan in het veld, laat ons vernachten
op de dorpen;

12. Laat ons vroeg ons opmaken naar
de wiinbergen ; laat ons zien, of de wijn-

stok bloeit, de jonge druifkens zich
opendoen, de granaatappelboomen uit-

botten. Daar zal ik u mijne uitnemende
liefde geven.

13. De Dudaïm geven reuk, en aan
onze deuren zijn allerlei edele vruch-
ten, nieuwe en oude. O mijn liefste,

die heb ik voor u weggelegd.

HET VIII KAPITTEL

Och dat gij mij als een broeder waart,
zuigende de borsten mijner moeder!
Dat ik u op de straat vond, ik zouden
kussen; ook zouden zij mij niet ver

achten.

2. Ik zoude u leiden, ik zoude u
brengen in mijner moeders huis; gij

zoudt mij leeren; ik zoude u van spe-

cerijwijn te drinken geven, en van het

sap van mijne granaatappelen.

3. «Zijne linkerhand zij onder mijn

hoofd, en zijne rechterhand omhelze
mij. a Hoogl. 2: 6.

4. «Ik bezweer u, gij dochteren van
Jeruzalem, dat gij die liefde niet op-

wekt noch wakker maakt, totdat het

[haar] luste. a Hoogl. 2: 7; 3: 5.

5. Wie is zij, die daar opklimt uit

de woestijn, en liefelijk leunt op haren
liefste? Onder den appelboom heb ik u
opgewekt; daar heeft [u] uwe moeder
met smarte voortgebracht; daar heeft
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zij [u] met smarte voortgebracht, [die]

u gebaard heeft.

6. Zet mij als een zegel op uw hart,

als een zegel op uwen arm; want de
liefde is sterk als de dood; de ijver is

hard als het graf; hare kolen zijn vu-

rige kolen, vlammen des HEERÉN.
7. Vele wateren zouden «deze liefde

niet kunnen uitblusschen; ja de rivie-

ren zouden ze niet verdrinken. Al gaf
iemand al het goed van zijn huis voor
deze liefde, men zoude hem ten eenen
male verachten. « Rom. 8: 38, enz.

8. AVij hebben eene kleine zuster, die
nog geen e borsten heeft; wat zullen
wij onze zuster doen in dien dag, als

men van haar spreken zal?
9. Zoo zij een muur is, wij zullen

een paleis van zilver op haar bouwen
;

en zoo zij eene deur is, wij zullen ze.

rondom bezetten met cederen planken.
10. Ik ben een muur, en mijne bor-

sten zijn als torens. Toen was ik in
zijne oogen als eene, die vrede vindt.

IL Salomo had eenen wijngaard te
Baal-Hamon. Hij gaf dezen wyngaard
aan de hoeders; een ieder bracht voor
diens vrucht duizend zilverlingen.

12. Mijn wijngaard, dien ik heb, is

voor mijn aangezicht; de duizend [zü-
verlingen] zijn voor u, o Salomo; maar
twee honderd zijn voor de hoeders van
zijne vrucht,

13. O gij bewoonster der hoven, do
metgezellen merken op uwe stemme;
doe [ze] mij hooren.

14. «Kom haastelijk mijn liefste, ©n
wees gij gelijk eene ree, of gelijk een
welp der herten, op de bergen der spe-
cerijen, a Openb. 22: 17, 20,

DE PROrEET

J E S A J A.

HET I KAPITTEL.

E..et gezicht van Jesaja, den zoon van
A'moz, hetwelk hij zag over Juda en
Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jó-

tham, A'chaz, [en] Hizkia, de koningen
van Juda.

2. «Hoort, gij hemelen, en neem ter

oore, gij aarde, want de HEERE spreekt:
Ik heb kinderen groot gemaakt en ver-

hoogd, maar zij hebben tegen Mij over-
treden,

'

a Dent. 32: 1.

3. Een os kent zijnen bezitter, en een
ezel de kribbe zijns heeren; [maar] Is-

rael heeft geene kennis, mijn volk ver-
slaat nietc

4. Wee het «zondige volk, het volk
van zware ongerechtigheid, het zaad
der boosdoeners, den verdervenden kin-

deren. Zij hebben den HEERE verlaten,

zij .hebben den Heilige Israels gelasterd,

zij hebben zich vervreemd, [lüijkendé]

achterwaarts. a Vs. 78: 8. Jes. 57: 3.

5. Waartoe zoudt gij meer geslagen
worden? «Gij zoudt des afvals des te

meer maken. Het gansche hoofd is

krank, en het gansche hart is mat.
a 2 Kron. 28; 22. Jer. 2: 30.

6. Van de voetzool af tot het hoofd
toe is er niets geheels daaraan

;
[maar]

wonden, en striemen, en etterbuilen,

[die] niet uitgedrukt noch verbonden
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zijn, en geene daarvan is met olie ver-

zacht.

7. ^Uw aardrijk is eene verwoesting;
uwe steden zijn met vuur verbrand

;

uw land, dat verteren de vreemden in

uwe tegenwoordigheid; en eene ver-

woesting is er, als eene omkeering
door de vreemden.

a Deut. 28: 51, 52. Jes. 5: 5.

8. En de dochter Sions is overgeble-

ven als een hutken in den wijngaard,

als een nachthutken in den komkom-
merhof, als eene belegerde stad.

9. «Zoo niet de HEERE der heirscha-

ren ons nog een weinig overblijfsels

hadde gelaten, als i'Sódom zouden wij

geworden zijn, wij zouden Gomórra ge-

lyk zijn geworden, d Jes. 17: 6; 24: 6;

30: 17. Rom. 9: 29. & Gen. 19: 24.

10. Hoort des HEEREN woord, gij

oversten van Sódom; neemt ter oore

de wet onzes Gods, gij volk van Go-

mórra.
11. Waartoe zal Mij zijn de veelheid

uwer slachtofferen? zegt de HEERE;
alk ben zat van de brandofferen der

rammen, en van het smeer der vette

[beesten], en heb geenen lust aan het

bloed der varren, noch der lammeren,
noch der bokken. aPs. 50:8,9. Spr. 15:8;

21: 27. Jes. 66: 3. Jer. 6: 20. Amos 5: 22.

12. Wanneer gijlieden voor mijn aan-

gezichte komt te verschijnen, wie heeft

zulks van uwe hand geëischt, dat gij

mijne voorhoven betreden zoudt?
13. Brengt niet meer vergeefsch offer

;

het reukwerk is Mij een gruwel; de

nieuwe maanden, en Sabbathen, [en]

het bijeenroepen der vergaderingen ver-

mag Ik niet; het is ongerechtigheid,

zelfs de verbodsdagen.
14. Uwe" nieuwe maanden, en uwe

gezette hoogtijden haat mijne ziele; zij

zyn Mij tot eenen last; Ik ben moede
geworden [die] te dragen.

15. En «als gijlieden uwe handen uit-

breidt, verberg Ik mijne oogenvooru;
ook wanneer gij het gebed vermenig-
vuldigt, hoor Ik niet

;
[ivant] uwe han-

den zijn vol bloeds. a Spr. l: 28.

16. Wascht u, reinigt u; doet de boos-

heid uwer handelingen van voor mijne
oogen weg; «laat af van kwaad te

doen. a Ps. 34: 15: 37: 27.

Amos 5: 15. Rom. 12: 9.

17. Leert goeddoen; zoekt het recht;

helpt den verdrukte; doet den wees
recht; handelt de twistzaak der wedu-
we.

18. Komt dan, en laat ons samen
rechten, zegt de HEERE. «Al waren
uwe zonden als scharlaken, zij zullen

wit worden als sneeuw; al waren zij

rood als karmozijn, zij zullen worden
als [lüüte] WOlle. a Ps. 51: 9. •

19. Indien gijlieden wilhg zijt en
hoort, zoo zult gij het goede dezes

lands eten;

20. Maar indien gij weigert en weder-
spannig zijt, zoo zult gij van het zwaard
gegeten worden; want de mond des

HEEREN heeft [het] gesproken.

21. Hoe is de getrouwe stad tot eene
hoer geworden ! Zij was vol recht

;
ge-

rechtigheid herbergde daarin ; maar nu
doodslagers.

22. Uw «zilver is geworden tot

schuim; ^uw wijn is vermengd met
water. a Ezech. 22: 18, 19. b Hos. 4: 18.

23. Uwe vorsten zijn afvalligen en
metgezellen der dieven; een ieder van
hen heeft de geschenken lief, en zij

jagen de vergeldingen na; «den wees
doen zij geen recht, en de twistzaak

der weduwe komt voor hen niet.

a Jer. 5: 28. Zach. 7: 10.

24. Daarom spreekt de Heere HEERE'
der heirscharen, de Machtige Israels:

O wee. Ik zal Mij troosten van mijne
wederpartijders, «Ik zal Mij wreken van
mijne vijanden. a Deut. 28: 63.

25. En Ik zal mijne hand tegen u
keeren, en «Ik zal uw schuim op het

allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw
tin wegnemen. « Jer. 6- 29. Mal. 3: 3.

26. En Ik zal [w] uwe rechters we-
dergeven, als in het eerste, en uwe
raadslieden als in den beginne. Daar-

na zult gij eene stad der gerechtigheid^

eene getrouwe stad, genoemd wor-

den.

27. Sion zal door recht verlost wor-

den, en hare wederkeerenden door ge-

rechtigheid.

28. «Maar er zal verbreking zijn der

overtreders en der zondaren te zamen;
en die den HEERE verlaten, zullen

omkomen. a Job 31: 3.

Ps. 1: 6; 5: 6; 73: 27; 92: 10; 104: 35.

29. Want zij zullen beschaamd wor-

den om der eiken wille, die gijlieden
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begeerd hebt. en gij zult schaamrood
worden om der hoven wille, die gij

verkoren hebt.

30. Want gij zult zijn als een eik,

welks bladeren afvallen, en als een
hof, die geen water heeft.

31. En de sterke zal wezen tot grof
vlas, en zijn werkmeester tot eene vonk,
en zij zullen beiden te zamen branden,
en er zal geen uitblusscher wezen.

HET II KAPITTEL.

Het woord, dat Jesaja, de zoon van
A'moz, gezien heeft over Juda en Je-

ruzalem.
2. En het zal geschieden in het laat-

ste der dagen, dat «de berg van het
Huis des HEEREN zal vastgesteld zijn

op den top der bergen, en dat hij zal

verheven worden boven de heuvelen,
en tot hem zullen alle heidenen toe-

vloeien, a Micha 4: 1.

3. En vele volken zullen henengaan,
en zeggen : Komt, laat ons opgaan tot

den berg des HEEREN, tot het Huis
van den God Jakobs, opdat Hij ons
leere van zijne wegen, en dat wij wan-
delen in zijne paden. Want «uit Sion
zal de wet uitgaan, en des HEEREN
woord uit Jeruzalem. « Ps. iiO: 2.

4. En Hij zal richten onder de hei-

denen, en bestraffen vele volkeren; en
zij zullen hunne «zwaarden slaan tot

spaden, en hunne spiesen tot sikkelen;
het [ééne] volk zal tegen het [andere]
volk geen zwaard opheffen, en zij zul-

len geen oorlog meer leeren.
a Joël 3: 10.

5. Komt, gij huis Jakobs, en laat ons
wandelen in "het licht des HEEREN.

6. Maar Gij hebt uw volk, het huis
Jakobs, verlaten; want zij zijn vervuld
[met goddeloosheid], meer dan het Oos-
ten, en zij zijn guichelaars gelijk de
Philistijnen, en aan de kinderen der
vreemden toonen zij hun behagen.

7. En hun land is vervuld met zil-

ver en goud, en hunner schatten is

geen einde; hun land is ook vervuld
met paarden, en hunner wagenen is

geen einde.
8. Ook is han land vervuld met af-

goden; voor het werk hunner handen
buigen z\\ zich neder, voor hetgene dat
hunne vingeren gemaakt hebben.

9. Daar bukt zich de gemeene man,
en de aanzienlijke man vernedert zich;
daarom zult Gij het hun niet verge-
ven.

10. Ga in den rotssteen, en verberg
u in het stof, vanwege den schrik des
HEEREN, en om de heerlijkheid zijner
majesteit.

11. «De hooge oogen der menschen
zullen vernederd worden, en de hoog-
heid der mannen zal nedergebogen
worden; en de HEERE alleen zal in
dien dag vei heven zijn. a Jes. 5: 15.

12. Want de dag des HEEREN der
heirscharen zal zijn tegen allen hoo-
vaardige en hooge, en tegen allen ver-

hevene, opdat hij vernederd worde;
13. En tegen alle hooge en verhevene

cederen van Libanon, en tegen alle

eiken van Basan;
14. En tegen alle hooge bergen, en

tegen alle verhevene heuvelen;
15. En tegen allen hoogen toren, en

tegen allen vasten muur;
16. En tegen alle schepen van Thar-

sis, en tegen alle gewenschte schilde-

rijen.

17. En de hoogheid des menschen
zal gebogen, en de hoogheid der man-
nen zal vernederd worden ; en de HEE-
RE alleen zal in dien dag verheven
zijn.

18. En elkeen der afgoden zal gan-
schelijk vergaan.

19. Dan zullen zij in de spelonken
der rotssteenen gaan, en in de holen
der aarde, vanwege den schrik des
HEEREN, en vanwege de heerlijkheid

zijner majesteit, wanneer Hij zich op-

maken zal, om de aarde te verschrik-

ken.

20. In dien dag zal de mensch zijne

zilveren afgoden, en zijne gouden af-

goden, welke zij zich gemaakt hadden,
om zich [daarvoor] neder te buigen,
wegwerpen voor de mollen en de vle-

dermuizen
;

21. Gaande in de reten der rotsen,

en in de kloven der steenrotsen, van-
wege den schrik des HEEREN, en van-
wege de heerlijkheid zijner majesteit,

wanneer Hij zich opmaken zal, om de
aarde geweldiglijk 1e verschrikken.

22. Laat gij lieden [dan] af van den
mensch, wiens adem in zijnen neus
is; want waarin is hij te achten?
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HET III KAPITTEL.

W.ant zie, de Heere HEERE der heir-

scharen zal van Jeruzalem en van Juda
wegnemen den stok en den staf, allen

stok des broods, en allen stok des
waters

;

2. Den held en den krijgsman, den
rechter en den profeet, en den waar-
zegger en den oude;

3. Den overste van vijftig, en den
aanzienlijke, en den raadsman, en den
wijze onder de werkmeesters", en dien,

die kloek ter tale is.

4. En Ik zal jongelingen stellen [tot]

hunne vorsten, en kinderen zullen over

hen heerschen.

5. En het volk zal gedrongen wor-

den; de één zal zijn tegen den ander,

en een iegelijk tegen zijnen naaste;

de jongeling zal stout zijn tegen den
oude, de verachte tegen den geëerde.

6. Wanneer iemand zijnen broeder
[uit] het huis zijns vaders zal aangrij-

pen, [zeggende:] Gy hebt een kleed,

wees ons ten overste, laat toch dezen
aanstoot onder uwe hand wezen;

7. [Zoo] zal hij in dien dag [zijiie

hand] opheffen, zeggende : Ik kan geen
heelmeester wezen; er is ook geen
brood en geen kleed in mijn huis; zet

]nij niet tot een overste des volks.

8. Want Jeruzalem heeft aangestoo-

ten, en Juda is gevallen, dewijl hunne
tong en handelingen tegen den HEERE
zijn, om de oogen zijner heerlijkheid te

verbitteren.

9. Het gelaat huns aangezichts ge-

tuigt tegen hen, en hunne zonden spre-

ken zij vrii uit, gelijk Sódom ; zij ver-

bergen ze niet. Wee hunlieder ziele,

want zij doen zichzelven kwaad.
10. Zegt den rechtvaardige, dat het

[hem] wel gaan zal; dat zij de vrucht
hunner werken zullen eten.

11. Wee den goddelooze, het zal[hem]
kwalijk gaan; want de vergelding zi,i-

ner handen zal hem geschieden.

12. De drijvers mijns volks zijn kin-

deren, en vrouwen heerschen er over.

O mijn volk, die u leiden, verleiden [li],

€n den weg uwer paden slokken zij in.

13. De HEERE stelt zich om te iilei-

ten, en Hij staat om de volkeren te

richten.

14. De HEERE komt ten gerichte

tegen de oudsten zijns volks en zijne

vorsten; want gij lieden hebt dezen
wijngaard verteerd; de roof des ellen-

digen is in uwe huizen.

15. Wat is ulieden, dat gij mijn volk
verbrijzelt, en de aangezichten der el-

lendigen vermaalt? spreekt de Heere
HEERE der heirscharen.

16. Voorts zegt de HEERE: Daarom
dat de dochteren van Slon zich ver-

heffen, en gaan met uitgestrekten halze,

en lonken met de oogen, al gaande
en trippelende daarhenen treden, en
alsof hare voeten gebonden waren;

17. Zoo zal de Heere den schedel

der dochteren van Sion schurftig ma-
ken, en de HEERE zal hare schaamte
ontblooten.

18. Ten zelven dage zal de Heere
wegnemen het sieraad der kouseban-

den, en de netkens, en de maankens;
19. De reukdooskens, en de kleine

ketenkens, en de glinsterende kleedin-

gen;
20. De hoofdkroningen, en de arm-

versierselen, en de bindselen, en de

reukballekens, en de oorringen;

21. De ringen en de voorhoofdsier-

selen
;

22. De wisselkleederen, en de man-
telkens, en de hoedekens, en de bui-

dels
;

23. De spiegels, en de fijne linnen

deksels, en de hulledoeken, en de

sluiers.

24. En het zal geschieden, dat er voor

specerij stank zal zijn, en lossigheid

voor eenen gordel, en kaalheid in plaats

van haarvlechten, en omgording eens

zaks in plaats van eenen wijden rok,

en verbranding in plaats van schoon-

heid.

25. Uwe mannen zullen door het

zwaard vallen, en uwe helden in den

strijd.

26. En hare poorten zullen treuren

en leed dragen, en zij zal ledig gemaakt
zijnde op de aarde zitten.

HET IV KAPITTEL.

En te dien dage zullen zeven vrouwen
éénen man aangrijpen, zeggende: Ons
brood zullen wij eten, en met onze

kleederen zullen wij gekleed zijn; laat
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ons alleenlijk naar uwen naam ge-

noemd worden ; neem onze smaadheid
weg.

2. Te dien dage zal des HEEREN
SPRUITE zijn tot sieraad en tot heer-

lijkheid, en de vrucht der aarde tot

voortreffelijkheid en tot versiering den-

genen, die het ontkomen zullen in Is-

raël.

3. En het zal geschieden, dat de

overgeblevene in Sion, en de overge-

latene in Jeruzalem zal heilig geheeten
worden; een iegelijk, die geschreven is

ten leven te Jeruzalem;
4. Als de Heere zal afgewasschen

hebben den drek der dochteren van
Sion, en de bloedschulden van Jeruza-

lem zal verdreven hebben uit zijn mid-
den, door den Geest des oordeels, en
door den Geest der uitbranding.

5. En de HEERE zal over alle wo-
ning van den berg Sions, en over zijne

vergaderingen, scheppen eene wolk des

daags, en eenen rook en den glans

eens vlammenden vuurs des nachts;
want over alles wat heerlijk is, zal

eene beschutting wezen.
G. En er zal eene hut zijn tot eene

schaduw des daags tegen de hitte, en
tot eene toevlucht en tot eene verber-

ging tegen den vloed en tegen den
regen.

HET V KAPITTEL.

JS|u zal ik mijne- beminde een lied

mijns liefsten zingen van zijnen wijn-

gaard. Mijn beminde heeft eenen wijn-

gaard op eonen vetten heuvel.

2. En hij heeft dien omtuind, en van
steenen gezuiverd, en hij heeft hem
beplant [met] edele wijnstokken; en
hij heeft in zijn midden eenen toren

gebouwd, en ook eenen wijnbak daarin

uitgehouwen; en hij heeft verwacht,
dat hij [goede] druiven zoude voort-

brengen, maar hij heeft stinkende drui-

ven voortgebracht.
3^ Nu dan, gij inwoners van Jeruza-

lem, en gij mannen van Juda, oordeelt

toch tusschen Mij en tusschen mijnen
wijngaard.

4. «Wat is er meer te doen aan mij-

nen wijngaard, hetwelk Ik aan hem
niet gedaan heb? Waarom heb Ik ver-

wacht, dat hij [goede] druiven voort-

brengen zoude, en hij heeft stinkende
druiven voortgebracht?

' a Jer. 2: 5. Micha 6: 3, 8.

5. Nu dan. Ik zal ulieden nu bekencl
maken, wat Ik mijnen wijngaard doen
zal: Ik zal «zijne omtuining v/egne-
men, opdat die zij tot afweiding; zij-

nen muur zal Ik verscheuren, opdat
die zij tot vertreding; a Ps. 80: 13.

6. En Ik zal hem [tot] woestheid
maken ; hij zal niet besnoeid noch om-
gehakt worden, maar distelen en door-

nen zullen [daarin] opgaan; en Ik zal

den wolken gebieden, dat zij geenen
regen daarop regenen.

7. «Want des HEEREN der heirscha-

ren wijngaard is het huis Israels, en
de mannen van Juda zijn eene plante
zijner verlustigingen; en Hij heeft ge-

wacht naar recht, maar zie, het is

schurftigheid, naar gerechtigheid, maar
zie, het is geschreeuw. a Ps. 80: 9.

8. «Wee dengenen, die huis aan huis
trekken, akker aan akker brengen, tot-

dat er geene plaatse meer zij, en dat
gijlieden alleen inwoners gemaakt wordt
in het midden des lands, a Mich. 2: 2.

9. Voor mijne ooren [heeft] de HEERE
der heii'scharen [gesproken]; Zoo niet

vele huizen tot verwoesting zullen

worden, de groote en de treffelijke zon-

der inwoner!

10. Ja tien bunderen wijngaards zul-

len een eenig Bath geven, en een Hómer
zaads zal eene E'pha geven.

11. «Wee dengenen, die, zich vroeg
opmakende in den morgenstond, ster-

ken drank najagen, [ew] vertoeven tot

in de schemering, [totdat] de wijn hen
heeft verhit; a Spr. 23:29,30.

12. En harpen en luiten, trommelen
en pijpen, en wijn zijn [in] hunne maal-
tijden; maar zij aanschouwen het werk
des HEEREN niet, en zij zien niet op
het maaksel zijner handen.

13. «Daarom zal mijn volk gevanke-
lijk weggevoerd worden, omdat het
geene wetenschap heeft; en zijne heer-

lijken zullen honger lijden, en hunne
menigte zal verdorren van dorst.

a Amos 6 : 7.

14. Daarom zal hetgraf zichzelf wijd

opsperren, en zijnen mond open doen,,

zonder mate; opdat nederdale hare

heerlijkheid, en hare menigte, met haar
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gedruisch, en die in liaar van vreugde
opspringt.

15. Dan zal de gemeene man neder-

gebogen worden, en de aanzienlijke man
zal vernederd worden, en de oogen

der hoovaardigen zullen vernederd wor-

den.
16. Doch de HEERE der heirscharen

zal verhoogd worden door het recht;

en God, die Heilige, zal geheihgd wor-

den door gerechtigheid.

17. «En de lammeren zullen weiden
naar hunne wijze, en de vreemdelin-

gen z allen de verwoeste plaatsen der

vetten eten. a Jes. 14 : so.

18. Wee dengenen, die de ongerech-

tigheid trekken met koorden der ijdel-

heid, en de zonde als [met] dikke wagen-
zelen

;

19. Die daar zeggen: Dat Hijhaaste,

dat Hij zijn werk bespoedige, opdat wij

het zien;' en laat naderen en komen
den raadslag van den Heilige Israels,

dat wij [het] vernemen.
20. Wee dengenen, die het kwade

goed heeten, en het goede kwaad; die

duisternis tot licht stellen, en het licht

tot duisternis; die het bittere tot zoet

stellen, en het zoete tot bitterheid.

21. «Wee dengenen, die in hunne
oogen wijs, en bij zichzelven verstan-

dig zijn. a Spr. 3: 7. Rom. 12: 16.

22. Wee dengenen, die helden zijn

om wijn te drinken, en die kloeke

mannen zijn om sterken drank te men-
gen

;

23. Die den goddelooze rechtvaardi-

gen om een geschenk, en «de gerech-

tigheid der rechtvaardigen van hen af-

wenden, a Spr. 17: 15; 24: 24.

24. Daarom, «gelijk de tong des vuurs

den stoppel verteert, en het kaf door

de vlam verdaan wordt, [aZsoo] zal hun
wortel als eene uittering wezen, en
hunne bloem zal als stof opvaren; om-
dat zij verwerpen de wet des HEEREN
der heirscharen, en de rede van den
Heihge Israels versmaden.

a Ex. 15: 7. Jes. 9: 18.

25. Daarom is de tooi-n des HEE-
REN ontstoken tegen zijn volk, en

Hij heeft er zijne hand tegen uitge-

strekt, en Hij heeft het geslagen, zoo-

dat de bergen hebben gebeefd, en hunne
doode lichamen ziJn geworden «als drek

in het midden der straten. Om ^dit

alles keert zijn toorn zich niet af, maar
zijne hand is nog uitgestrekt.

a Jes. 10: G. h Jes. 9: 11, 16, 20; 10: 4.

26. Want Hij zal eene banier opste-
ken onder de heidenen van verre, en
Hij zal ze [herivaarts] tsissen van het
einde der aarde; en zie, haastelijk, snel-
lijk zullen zij aankomen.

27. Geen moede en geen struikelen-
de zal onder hen wezen; niemand zal
sluimeren noch slapen, noch de gordel
zijner lendenen ontbonden worden,
noch de schoenriem zijner schoenen
afgescheurd worden.

28. Welker pijlen scherp zullen zijn,

en alle hunne bogen gespannen. Hun-
ner paarden hoeven zullen als eene
rots geacht zijn, en hunne raderen als
een wervelwind.

29. Hun gebrul zal zijn als van eenen
ouden leeuw, en zij zullen brullen als
de jonge [leeuwen, en zy zullen brie-

schen, en den roof aangrijpen en w^eg-

voeren; en er zal geen verlossser zijn.

30. En zij zullen tegen hetzelve te

dien dage bruisen, als het bruisen der
zee. Dan zal men «de aarde aanzien,
maar zie, er zaLduisternisse [en] be-

nauwdheid zijn, en het licht zal ver-

duisterd worden in hunne verwoestin-
gen. a Jes. 8: 22.

HET VI KAPITTEL.

in «het jaar, toen de koning Uzzia
stierf, zoo zag ik den Heere, zittende
op eenen hoogen en verhevenen troon,

en zijne zoomen vervullende den Tem-
pel, a 2 Kon. 15: 7.

2. De Serafijnen stonden boven Hem;
een iegelijk had «zes vleugelen. Met
twee bedekte [ieder] zijn aangezicht,
en met twee bedekte hij zijne voeten,

en met twee vloog hij. « Openb. 4: 8.

3. En de één riep* tot den ander, en
zeide : «Heilig, heilig, heilig is de HEE-
RE der heirscharen ; de gansche aarde
is van zijne heerlijkheid vol;

a Openb. 4: 8.

4. Zoodat de posten der dorpels zich
bewogen van de stemme des roependen

;

en het Huis werd vervuld met rook.

5. Toen zeide ik : Wee mij, want ik
verga; dewijl ik een man van onreine
lippen ben, en ik woon in het midden
eens volks, dat onrein van lippen is

;

9.4.
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want mijne oogen hebben den Koning,
den HEÉRE der heirscharen, gezien.

6. Maar één van de Serafijnen vloog
tot my, en had eene gloeiende kool in

zijne hand, [die] hij met de tang van
het altaar genomen had;

7. En hij roerde mijnen mond daar-

mede aan, en zeide: Zie, deze «heeft
uwe lippen aangeroerd; alzoo is uwe
misdaad [va7i u] geweken, en uwe
zonde is verzoend.

a Jer. 1 : 9. Dan. 10 : 16.

8. Daarna hoorde ik de stemme des
Heeren, dewelke zeide : Wien zal Ik
zenden, en wie zal ons henengaan?
Toen zeide ik : Zie, [hier] ben ik, zend
mij henen.

9. Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg
tot dit volk: «Hoerende hoort, maar
verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt
niet. a Matth. 13: 14. Mare. 4: 12. Luc. 8:10.

Job. 12: 40. Hand. 28: 26. Hom. 11: 8.

10. Maak het hart dezes volks vet,

en maak hunne ooren zwaar, en sluit

hunne oogen, «opdat het niel: zie met
zijne oogen, noch met zijne ooren hoo-
re, noch met zijn hart versta, noch
zich bekeere, en Hij het geneze.

a Jer. 5: 21.

11. Toen zeide ik: Hoe lange, HEE-
RE? En Hij zeide: Totdat de steden
verwoest worden, zoodat er geen in-

woner zij, en de hui2;en, dat er geen
mensch zij, en dat het land met ver-

woesting verstoord worde.

12. Want 'de HEERE zal die men-
schen verre wegdoen, en de verlating
zal groot wezen in het binnenste des
lands.

13. Doch nog een tiende deel zal

daarin zijn, en het zal wederkeeren,
en zijn om af te weiden, [ilfaar] gelijk

de eik, en gelijk de haageik, in dewelke
na de afwerping [der bladeren nog]
steunsel is, [alzoo] zal het heilige zaad
het steunsel daarvan zijn.

HET VII KAPITTEL.

riet geschiedde nu in de dagen van
A'chaz, den zoon van Jótham, den zoon
van Uzzia, den koning van Juda, «dat
Rézin, de koning van Syrië, enPékah,
de zoon van Remalja, de koning van
Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oor-

,

log tegen haar; maar hij vermocht
met strijden niet tegen haar.

a 2 Kon. 16: 5. 2 Kron. 28: 5.

2. Als men den huize Davids bood-
schapte, zeggende: De Sj-riërs rusten
op Ephraïm; zoo bewoog zich zijn hart
en het hart zijns volks, gelijk de hoo-
rnen des wouds bewogen worden van
den wind.

3. En de HEERE zeide tot Jesaja:
Ga nu uit, A'chaz te gemoet, gij en
uw zoon Schetir-Jaschüb, aan het einde
van den watergang des oppersten vij-

vers, aan den hoogen weg van het veld
des vollers;

4. En zeg tot hem: Wacht u, en
wees gerust; vrees niet, en uw hart
worde niet week, vanwege die twee
staarten dezer rookende vuurbranden;
vanwege de ontsteking des toorns van
Rézin, en van de Syriërs, en van den
zoon van Remalja;

5. Omdat de Syriër kwaad tegen u
beraadslaagd heeft, [met] Ephraïm en
den zoon van Remalja, zeggende:

6. Laat ons optrekken tegen Juda, en
het verdriet aandoen, en het onder ons
deelen, en den zoon van Tabeal koning
maken in zijn midden.

7. Aldus zegt de Heere HEERE : Het
zal niet bestaan, en het zal niet ge-

schieden.

8. Maar Damascus zal het hoofd van
Syrië zijn en Rézin het hoofd van Da-
mascus; en in nog vijf en zestig jaren
zal Ephraïm verbroken worden, dat het
geen volk zij.

9. Ondertusschen zal Samaria Ephra-
ïms hoofd zijn, en de zoon van Remal-
ja het hoofd van Samaria. Indien gij-

lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult

niet bevestigd worden.
10. En de HEERE voer voort te spre-

ken tot A'chaz, zeggende:
11. Eisch u een teeken van den HEE-

RE uwen God; eisch beneden in de
diepte, of eisch boven uit de hoogte.

12. Doch A'chaz zeide: Ik zal het
niet eischen, en ik zal den HEERE niet

verzoeken.
13. Toen zeide hij : Hoort gylieden

nu, gij huis Davids, is het ulieden te

weinig, dat gij de menschen moede
maakt, dat gij ook mijnen God moede
maakt?

14. Daarom zal de HEERE zelf ulie-
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<ien een teeken geven : «Zie, eene maagd
zal zwanger worden, en zij zal eenen
zoon baren, en zynen naam IMMA'-
NUEL heeten. a Matth. i: 21. Luc. l: 31.

15. Boter en honig zal hij eten, tot-

dat hij wete te verwerpen het kwade
en te verkiezen het goede.

16. Zekerlijk eer dit knechtken weet
te verwerpen het kwade en te verkie-

zen het goede, zal dat land, waarover
gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijne

twee koningen.

17. [Doch] de HEEKE zal over u, en
over uw volk, en over uws vaders huis,

dagen doen komen, hoedanige niet ge-

komen zijn van dien dag af, dat Ephra-
ïm van Juda is afgeweken, [door] den
koning van Assyrië.

18. Want het zal te dien dage geschie-

den, dat de HEERE zal toe-tsissen de
vliegen, die aan het einde der rivieren

van Egypte zijn, en de bijen, die in het
land van A'ssur zijn

;

19. En zij 2ullen komen, en zij alle zul-

len rusten in de woeste dalen, en in de
kloven der steenrotsen, en in alle de
doornhagen, en in alle geprezene plaat-

sen.

20. Te dien dage zal de Heere door
een gehuurd scheermes, [hetwelk] aan
gene zijde der rivier is, door den koning
van Assyrië, afscheren het hoofd, en het
haar der voeten

;
ja het zal ook den

haard gansch wegnemen.
21. En het zal geschieden te dien dage,

dat iemand eene jonge koe in het leven
zal behouden hebben, en twee schapen

;

22. En het zal geschieden, dat hij van-
wege de veelheid der melk, die zij geven
zullen, boter zal eten; ja een ieder, die

overgebleven zal zijn in het midden des
lands, die zal boter en honig eten.

23. Ook zal het te dienzelven dage
geschieden, dat iedere plaats, alwaar
duizend wijnstokken geweest zijn, van
duizend zilverlingen, «die zal tot door-

nen en distelen zijn
;

a Lev. 26: 22.

24. Dat men met pijlen en met den
boog aldaar zal moeten gaan ; want
het gansche land zal doornen en diste-

len zijn.

25. Ook alle de bergen, die men met
houweelen pleegt om te hakken, daar
zal men niet komen [uit] vreeze der

doornen en der distelen ; maar die zullen

wezen tot inzending van den os, en
tot vertredmg van het kleine vee.

HET VIII KAPITTEL

Voorts zeide de HEERE tot mij : Neem
u eene groote rol, en schrijf daarop
met eens menschen griffel : Haastende
tot den roof, is hij spoedig tot den
buit.

2. Toen nam ik mij getrouwe getui-
gen, Uria, den priester, en Zacharia, den
zoon van Jeberéchja.

3. En ik was tot de profetesse ge-
naderd

; die werd zwanger, en baarde
eenen zoon; en de HEERE zeide tot
mij: Noem zijnen naam MAHE'R
SCHALA'L CHA'S BA'Z.

4. Want eer dat knechtken zal kunnen
roepen : Mijn vader ; of : Mijne moeder;
zal men den rijkdom van Damascus,
en den buit van Samaria dragen voor
het aangezicht des konings van A'ssur.

5. En de HEERE sprak nog verder
tot mij, zeggende:

6. Dewijl dit volk veracht de wateren
van Silóah, die zachtkens gaan, en er
vreugde is bij Rézin en den zoon van
Remalja

;

7. Daarom zie, zoo zal de Heeré over
hen doen opkomen die sterke en gewel-
dige wateren der rivier, den koning van
Assyrië en alle zijne heerlijkheid

; en
hij zal opkomen over alle zijne stroomen,
en gaan over alle zijne oevers:

8. En hij zal doortrekken in Juda;
hij zal het o verstroomen, en er doorgaan;
hij zal tot aan den hals reiken; en de
uitstrekkingen zijner vleugelen zullen
vervullen de breedte uws lands, olm-
manuël.

9. Vergezelt u te zamen, gij volke-
ren, doch wordt verbroken ; en neemt
ter oore, alle gij, die in verre landen
zijt ; omgordt u, doch wordt verbroken;
omgordt u, doch wordt verbroken.

10. Beraadslaagt eenen raad, doch
hij zal vernietigd worden; spreekt een
woord, doch het zal niet bestaan ; want
God is met ons.

11. Want alzoo heeft de HEERE tot
mij gezegd met eene sterke hand, en
Hij onderwees mij van niet te wande-
len op den weg dezes volks, zeggende :

12. Gijlieden zult niet zeggen : Eene
verbintenis; van alles, waar dit volk van
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zegt : Het is eene verbintenis ; en vreest

gijlieden hunne vreezè niet, en verschrikt
niet.

13. Den HEERE der heirscharen, dien

zult gijlieden heihgen, en Hij zij uwe
vreeze, en Hij zij uwe verschrikking.

14. Dan zal Hij [ulieden] tot een hei-

ligdom zijn; maar «tot eenen steen des

aanstoots en tot eenen rotssteen der

struikeling den twee huizen Israels, tot

eenen strik en tot een net den inwo-
ners te Jeruzalem.
a Jes.28: 16. Luc.2: 34. Rom.9: 33. lPelr.2: 7.

15. En velen onder hen zullen strui-

kelen, en vallen, «en verbroken worden,
en zullen verstrikt en gevangen worden.

a Matth. 21 : 44. Luc. 20 : 18.

16. Bind het getuigenis toe ; verze-

gel de wet onder mijne leerlingen.

17. Daarom zalik den HEERE verbei-

den, die zijn aangezichte verbergt voor
het huis Jakobs, en ik zal Hem verwach-
ten.

18. «Zie, ik en de kinderen, die mij

de HEERE gegeven heeft, zijn tot tee-

kenen en tot wonderen in Israël, van den
HEERE der heirscharen, die op den
berg Sions woont. a Hebr. 2: 13.

19. Wanneer zij dan tot ulieden zeg-

gen zullen : Vraagt den waarzeggers
en duivelskunstenaars, die daar piepen,

en binnen 's monds mompelen
; j

[zoo

zegt:] Zal niet een volk zynen'God
vragen ? «Zal men voor de levenden
de dooden [vragen] ? a Deut. is : ii.

20. Tot de wet en tot het getuige-

nis ! Zoo zij niet spreken naar dit woord,
het zal zijn, dat zij geenen dageraad
zullen hebben.

21. En een ieder van hen zal daar

doorgaan, hard gedrukt en hongerig
;

en het zal geschieden, wanneer hem
hongert, en hij zeer toornig zal zijn,

dan" zal hij vloeken op zijnen koning
en op zijnen God, als hij opwaarts zal

zien
;

22. «Als hij de aarde aanschouwen
zal, zie, er zal benauwdheid en duis-

ternis zijn ; hij zal verduisterd zijn door

angst, en voortgedreven door donker-

heid, a Jes. 5 : 30.

23. Maar [het land], datbeangstigd was,

zal niet [gansch] verduisterd worden
;

gelijk als Hij het in den eersten tijd

verachtelijk gemaakt heeft, naar het

land van Zebulon aan, en naar het land

van Naphlhali aan, alzoo heeft Hij het
in het laatste heerlijk gemaakt, naar
den weg zeewaarts aan [gelegen], over
den Jordaan, aan aGaliléa der heide-

nen, a Matth. 4:15.

HET IX KAPITTEL

aet avolk, dat in duisternis wandelt^
zal een groot licht zien; degenen, die

wonen in het land van de schaduwe
des doods, over deze zal een licht schij-

nen, a Matth. 4: 15, 16. Ephez. 5: 15.

2. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd,
[maar] Gij hebt de blijdschap niet groot
gemaakt; zij zullen [nochtans] blijde

wezen voor uw aangezichte, g-elijk men
zich verblijdt in den oogst, gelijk men
verheugd is, wanneer men den buit

uitdeelt.

3. Want het juk van hunnen last,

en den stok hunner schouders, en den
staf desgenen, die hen dreef, hebt Gy •

verbroken, «gelijk ten dage der Midia-

nieten
;

o Richt. 7 : 22. Jes. 10 : 26.

4. Toen de gansche strijd dergenen^
die streden, met gedruisch geschiedde,

en de kleederen in het bloed gewenteld
en verbrand werden, [tot] een voedsel

des vuurs.

5. Want een Kind is ons geboren,,

een Zoon is «ons gegeven, en de heer-

schappij is op zijnen schouder; en men
noemt zijnen naam Wonderlijk, ^'Raad,

Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vre-

devorst, a Jes. 22: 22. Luc. 2: 10, 11.

Joh. 4 : 10. 6 Jes. 11 : 2. Jer. 23 : 6.

6. Der grootheid dezer heerschappij

en des vredes zal geen einde zyn op den
troon van David en in zijn koninkrijk,,

om dat te bevestigen en dat te ster-

ken met gerichte en met gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid toe. De
«ijver des HEEREN der heirscharen

zal zulks doen. a2Kon. 19: 31. Jes. 37: 32.

7. De Heere heeft een woord gezon-
j

den in Jakob, en het is gevallen in
\

Israël
;

8. En al dit volk zal het gewaar
worden, Ephraïm en de inwoner van #

Samarïa, in hoogmoed en grootschheid

des harten zeggende:

9. De tichelsteenen zijn gevallen, maar
[met] uitgehouwene steenen zullen wij

[wederom] bouwen; de wilde vijgeboo
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men zyn afgehouwen, maar wij zullen

ze in cederen veranderen.
10. Want de HEERE zal Rézins tegen-

partijders tegen hem verheiïén, en Hij

zal zijne vijanden samen vermengen;
11. De Syriërs van voren, endePhi-

listijnen van achteren, dat zij Israël

opeten met vollen mond. «Om dit alles

keert zyn toorn zich niet af, maar zijne

hand is nog uitgestrekt.
a .Jes. 5: 25; 10: 4.

12. Want dit volk keert zich niet tot

dien, die het slaat, en den HEERE der
heirscharen zoeken zij niet.

13. Daarom zal de HEERE afhouwen
uit Israël den, kop en den staart, den
tak en de bieze, op éénen dag.

14. (De oude en aanzienlijke, die is

de kop; maar de profeet, die valsch-

heid leert, die is de staart.)

15. Want de leiders dezes volks zijn

verleiders, en die van hen geleid wor-
den, worden ingeslokt.

16. Daarom zal zich de Heere niet

verblijden over hunne jongelingen, en
hunner weezen en hunner weduwen
zal Hij zich niet ontfermen; want zij

zijn allen te zamen ahuichelaars en
boosdoeners, en alle mond spreekt
dwaasheid. Om dit alles keert zijn

toorn zich niet af, maar zijne hand is

nog uitgestrekt. a Jes lO: 6. .

17. Want «de goddeloosheid brandt
sis vuur; doornen en distelen zal zij

verteren, en zal aansteken de verwarde
«truiken des wouds, die zich verheven
hebben [als] de verheffing des rooks.

a Jes. 5: 24; 24: 6.

18. Vanwege de verbolgenheid des
HEEREN der heirscharen zal het land
verduisterd worden ; en het volk zal

zijn als een voedsel des vuurs; de één
zal 'den ander niet verschoonen.

19. Zoo hij ter rechterhand snijdt, zal

hij toch hongeren, en zoo hy ter lin-

kerhand eet, zal hij toch niet veiza-
digd worden; een iegelijk zal het
vleesch zijns arms eten :

20. Manasse Ephraïm, en Ephraïm
Manasse, [en] zij zullen te zamen tegen
Juda zijn. Om dit alles keert zijn toorn
zich niet af, maar zijne hand is nog
uitgestrekt.

HET X KAPITTEL.

Wee dengenen, die ongerechte inzet-

tingen inzetten, en den schrijvers, die
moeite voorschryven;

2. Om de armen van het recht af te

wenden, en om het recht der ellendi-

gen mijns volks te rooven, opdat de
weduwen hun buit worden, en opdat
zij de weezen mogen plunderen.

3. Maar wat zult gijheden doen ten
dage der bezoeking, en der verwoesting,
[die] van verre komen zal? Tot wien
zult gij vlieden om hulpe? En waar
zult gij uwe heerlijkheid laten?

4. Dat elkeen zich niet zoude buigen
onder de gevangenen, en vallen onder
de gedooden? Om dit alles keert zijn

toorn zich niet af, maar zijne hand is

nog uitgestrekt.

5. «Wee den Assyriër, [die] de roede
mijns toornsis, en mijne grimmigheid
is een stok in hunne hand.

a Jes. 36: 1. Jer. 25: 9. Ezech. 21: 9.

6. Ik zal hem zenden tegen een hui-

chelachtig volk, en Ik zal hem bevel
geven tegen het volk mijner verbolgen-
heid; opdat hij den roofroove, en plun-
dere de plundering, en stelle het ter ver-

treding, «gelijk het slijk der straten.
a Jes. 5: 25,

7. Hoewel hij het zoo niet meent, en
zijn hart alzoo niet denkt; maar hij zal

in zijn hart hebben, te verdelgen en
uit te roeien niet weinige volkeren.

8. Want hij zegt: Zijn niet mijne
vorsten alle te zamen koningen?

9. Is niet Calno gelijk Carchemis? Is

Hamath niet gelijk A'rphad? Is niet

Samaria gelijk Damascus?
10. Gelijk als mijne hand gevonden

heeft de koninkrijken der afgoden, of-

schoon hunne gesnedene beelden beter

zijn, dan [die] van Jeruzalem, en dan
[die] van Samaria;

11. Gelyk als ik gedaan heb aan Sa-

maria en aan zijne afgoden, zoude ik

alzoo niet kunnen doen aan Jeruzalem
en aan zijne afgoden?

12. Want het zal geschieden, als de
Heere een einde zal gemaakt hebben van
al zijn werk op den berg Sion en te

Jeruzalem, dan zal Ik *bezoeken de
vrucht van de grootschheid des harten
van den koning van Assyrië, en de
pracht van de hoogheid zyner oogen.

* stat Overz.: te huis zoeken; dit is thans
ongebruikelijk.
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13. Omdat hij gezegd heeft: Door de
kracht mijner hand heb ik het gedaan,
en door mlJne wijsheid; want ik ben
verstandig; en ik heb de landpalen der
volkeren weggenomen, en heb hunnen
voorraad geroofd, en heb als een ge-

weldige de inwoners doen nederdalen;
14. En mijne hand heeft gevonden

het vermogen der volken, als een nest,

en ik heb hetgansche aardrijk samen-
geraapt, gelijk men de eieren, die ver-

laten zijn, samenraapt; en er is nie-

mand geweest, die eenen vleugel ver-

roerde, of den bek opendeed, of piepte.

15. Zal eene bijl zich beroemen tegen
dien, die daarmede houwt ? Zal eene
zaag pochen tegen dien, die ze trekt?
Alsof een staf bewoog degenen, die hem
opheffen! Als men eenen stok opheft,
is het geen hout?

16. Daarom zal de Heere Heere der
heirscharen onder zijne vetten eene
magerheid zenden; en onder zijne heer-

lijkheid «zal Hij eenen brand doen
branden, als den brand des vuurs.

a Jes. 24: 6.

17. Want het Licht van Israël zal

tot een vuur zijn, en zijn Heilige tot

eene vlam, welke in brand steken en
verteren zal zijne doornen en zijne dis-

telen op éénen dag.

18. Ook zal Hij verteren de heerlijk-

heid zijns wouds en zijns vruchtbaren
yelds, van de ziele af tot den vleesche
toe; en hij zal zijn, gelijk als wanneer
een vaandeldrager versmelt.

19. En de overgeblevene boomen zijns

wouds zullen weinige in getal zijn; ja
een jongen zoude ze opschrijven.

2ö. En het zal geschieden te dien
dage, dat het overblijfsel van Israël, en
de ontkomenen van het huis Jakobs,
niet meer steunen zullen op dien, die

ze geslagen heeft ; maar zij zullen steu-

nen op den HEERE, den Heilige Israels,

oprechtelij k.

21. Het overblijfsel zal wederkeeren,
het overblijfsel van Jakob, tot den ster-

ken God.
22. Want «ofschoon uw volk, o Is-

raël, is gelijk het zand der zee, zoo zal

[toch maar] het overblijfsel daarvan we-
derkeeren; de verdelging is vastelijk
besloten, overvloeiende met gerechtig-
heid, a Rom. 9 : 27, 28.

23. Want aeene verdelging, die vas-

telijk besloten is, zal de Heere HEERE
der heirscharen doen in het midden
dezes ganschen lands. a Jes. 28: 22.

24. Daarom zegt de Heere HEERE
der heirscharen alzoo: Vrees niet, gij

mijn volk, dat te Sion woont, voor
A'ssur, als hij u met de roede zal slaan,
en hij zijnen staf tegen u zal opheffen^
naar de wijze der Egyptenaren;

25. Want nog een klein weinig, zoo
zal volbracht worden de gramschap, en
mijn toorn tot hunne vernieling.

26. Want de HEERE der heirscharen
zal tegen hem eenen geesel verwekken,
gelijk de slachting vanMidian wasaan
de rots van O'reb; en [gelijk] «zijn

staf over de zee was, denwelken Hij
verheffen zal naar de wijze derEgj^pte-
naren. a Ex. 14.

27. En het zal geschieden ten zelven
dage, dat zijn last zal afwijken van
uwen schouder, en zijn juk van uwen
hals; en het juk zal verdorven worden,
om des Gezalfden wille.

28. Hij komt te A'jath, hij trekt door
Migron; te Michmas legt hij zijne *le-

gergoederen af.

29. Zij trekken door den doorgang;
te Géba houden zij hunne vernachting;
Rama beeft, Gibea Sauls vlucht.

30. Roep luide met uwe stemme, gij

dochter van Gallim ; laat ze hooren tot
Laïs toe, o ellendige A'nathoth.

31. Madména vliedt weg; de inwo-
ners van Gébim vluchten met hoopen.

32. Nog een dag blijft hij te Nob ; hij

zal zijne hand bewegen [tegen] den berg-

der dochter Sions, den heuvel van Je-

ruzalem.
33. [Doch] zie, de Heere HEERE der

heirscharen zal met geweld de takken
afkappen ; en die hoog van gestalte zijn,

zullen nedergehouwen worden, en de
verhevenen zullen vernederd worden.

34. En Hij zal met ijzer de verwar-
de struiken des wouds ombouwen; en
de Libanon zal vallen door den Heer-
lijke.

HET XI KAPITTEL.

Want «er zal een rijsken voortkomen
uit den afgehouwenen tronk van I'saï,

* stat. overz.: gereedschap; betgene thans
eenen anderen zin heeft.
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en eene scheut uit zijne wortelen zal

vrucht voortbrengen. a Jes. 4: 2.

Hand. 13: 22, 23.

2. En op hem zal de Geest des HEB-
EEN rusten ; de Geest der wijsheid en
des verstands, «de Geest des raads en
der sterkte, de Geest derkennisse en der
vreeze des HEEREN. « jes. 9: 5.

3. En zijn rieken zal zyn in de vree-

ze des HEEREN; en hij zal naar het
gezicht zijner oogen niet richten; hij

zal ook naar het gehoor zijner ooren
niet bestraffen.

4. Maar hij zal de armen met gerech-
tigheid richten, en de zachtmoedigen
des lands met rechtmatigheid bestraffen

;

doch hij zal de aarde slaan met de
roede zijns monds, en met den adem
zijner lippen zal hij den goddelooze
dooden.

5. Want gerechtigheid zal de gordel

zijner lendenen zijn; ook zal de waar-
heid de gordel zijner lendenen zyn.

6. En «de wolf zal met het lam ver-

keeren, en de luipaard bij den geitebok
nederliggen; en het kalf, en de jonge
leeuw, en het mestvee te zamen, en
een klein jongsken zal ze drijven.

« Jes. 65: 25. Hos. 2: 17.

7. De koe en de berin zullen te za-

men weiden, hare jongen zullen [te

zamen] nederliggen, en de leeuw zal

stroo eten, gelijk de os.

8. En een zoogkind zal zich verma-
ken over het hol van eene adder; en
een gespeend kind zal zijne hand uit-

steken in den kuil van den basilisk.

9. Men zal nergens leed doen noch
verderven op den ganschen berg mijner
heiligheid; want de aarde zal vol van
kennisse des HEEREN zijn, gelijk de
wateren [den hodem] der zee bedek-
ken.

10. Want het zal geschieden ten zel-

ven dage, dat de heidenen naar den
«wortel van I'saï, die staan zal tot eene
banier der volkeren, zullen vragen, en
zijne ruste zal heerlijk zijn.

(( Hom. 15: 12.

11. Want het zal geschieden te dien

dage, dat de Heere ten anderen male
zijne hand aanleggen zal, om weder
te verwerven het overblijfsel zijns volks,

hetwelk overgebleven zal zijn van As-
syrië, en van Egypte, en vanPathros,
en van Moorenland, en van E'lam. en

van Sinear, en van Hamath, en van de
eilanden der zee.

12. En Hij zal eene banier oprichten
onder de heidenen, en Hij zal de ver-
drevenen Israels verzamelen, en de ver-
strooiden uit Juda vergaderen, van de
vier einden des aardrijks.

13. En de nijd van Ephraïm zal weg-
wijken, en de tegenpartijders van Juda
zullen uitgeroeid worden ; Ephraïm zal
Juda niet benijden, en Juda zal Ephra-
ïm niet benauwen.

14. Maar zij zullen den Philistijnen
op den schouder vliegen tegen het wes-
ten, [en] zij zullen te zamen die van
het oosten berooven; [aan] E'dom en
Möab zullen zij hunne handen slaan,
en de kinderen A'mmons zullen hun
gehoorzaam zijn.

15. Ook zal de HEERE den inham dei-

zee van Egypte verbannen, en Hij zal zij-

ne hand bewegen tegen de rivier, door de
sterkte zijns winds; en Hij zal die slaan
in de zeven stroomen, en Hij zal ma-
ken, dat men met schoenen daardoor
zal gaan.

16. En er zal een gebaande weg zijn

voor het overblijfsel zijns volks, dat
overgebleven zal zijn van A'ssur, gelijk

als Israël geschiedde ten dage, toen het
«uit Egypteland optoog. a Ex. 14: 29.

HET XII KAPITTEL.

Lin te dienzelven dage zult gij zeggen :

Ik dank U, HEERE, dat Gij toornig
op mij geweest zijt; [maar] uw toorn
is afgekeerd, en Gij troost mij.

2. Zie, God is mijn heil, ik zal ver-

trouwen en niet vreezen; want de
HEERE HEERE is myne sterkte en
psalm, en Hij is mij tot heil gewor-
den.

3. En gijlieden zult «waterscheppen
met vreugde uit de fonteinen des heils;

a Joh. 7: 37, 38.

4. En zult te dienzelven dage zeg-

gen: Dankt den HEERE, roept zijnen

naam aan, maakt zijne daden bekend
onder de volkeren ; «vermeldt, dat zijn

naam verhoogd is. a Joh. 17: i, 4, 6,26.

5. Psalmzingt den HEERE, want Hij

heeft heerlijke dingen gedaan ; zulks
zij bekend op den ganschen aardbo-
dem.

6. Juich en zing vroolijk, gij inwo-
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neresse van Sion, want de Heilige

Israels is groot in het midden van u.

HET XIII KAPITTEL.

De last van Babel, dien Jesaja, de zoon
van A'moz, gezien heeft.

2. Heft op eene banier, op eenen
hoogen berg; verheft eene stemme tot

hen; beweegt de hand omhoog, dat zij

intrekken door de deuren der prinsen.

3. Ik heb aan mijne geheiligden be-

vel gegeven; ook heb Ik tot mijnen
toorn geroepen mijne helden, devroo-
lijken mijner hoogheid.

4. Er is eene ruischende stemme op
de bergen, gelijk eens grooten volks;

eene stemme van gedruisch der konink-
rijken, der verzamelde heidenen. De
HEERE der heirscharen monstert het
krijgsheir.

5. Zij komen uit verren lande, van
het einde des hemels ; de HEERE en
de instrumenten zijner gramschap, om
dat gansche land te verderven.

6. Huilt gijlieden, want de dag des
HEEREN is nabij; hij komt als eene
verwoesting van den Almachtige.

7. Daarom zullen alle handen slap

woorden, en aller menschen hart zal

versmelten
;

8. En zij zullen verschrikt worden;
smarten en weeën zullen hen aangrij-

pen, zij zullen bang zijn als eene ba-

rende vrouw; een iegelijk zal over
zijnen naaste verbaasd zijn; hunne aan-

gezichten zullen vlammende aange-
zichten zijn.

9. Zie, de dag des HEEREN komt,
gruwelijk, met verbolgenheid en hitti-

gen toorn, om het land te steUen tot

verwoesting, en zijne zondaars daaruit

te verdelgen.
10. Want de sterren des hemels en

zijne gesternten zullen hun licht niet

laten lichten; «de zon zal verduisterd

worden, wanneer zij opgaan zal, en de
maan zal haar licht niet laten schij-

nen, a Ezech. 32: 7. Joel 2: 31; 3: 15.

Matth. 24: 29. Mare. 13: 24. Luc. 21: 25.

11.. Want Ik zal over de wereld de

boosheid bezoeken, en over de godde-
loozen hunne ongerechtigheid; en Ik
zal den hoogmoed der stouten doen op-
houden, en de hoovaardij der tirannen
zal Ik vernederen.

12. Ik zal maken, dat een man dier-

baarder zal zijn dan dicht goud, en
een mensch dan fijn goud van O'phir.

13. Daarom zal Ik den hemel beroe-

ren, en de aarde zal bewogen worden
van hare plaats, vanwege de verbolgen-
heid des HEEREN der heii'scharen, en
vanwege den dag zijns hi ttigentoorns.

14. En [een iegelijk] zal zijn als eene
verjaagde ree, en als een schaap, dat
niemand vergadert; een iegelijk zal

naar zijn volk omzien, en een iegelü'k

zal naar zijn land vluchten.

15. Al wie gevonden wordt, die zal

doorstoken worden, en al wie daarbij

gevoegd is, zal door het zwaard vallen.

16. Ook zullen hunne kinderkens voor
hunne oogen verpletterd worden; hun-
ne huizen zullen geplunderd, en hunne
vrouwen geschonden worden.

17. Zie, Ik zal de Meden tegen hen
verwekken, die het zilver niet zullen

achten, en aan het goud zullen zij gee-

nen lust hebben.
18. Maar [/«mwe} bogen zullen, de jon

gelingen verpletteren, : en zij zallen

zich niet ontfermen oveivde vrucht des

buiks; hun oog zal de kinderen niet

verschoonen.
19. Alzoo zal Babeljhet sieraad der ko-

ninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaar-

djgheid der Chaldeën, zijn gelijk aals God
Sódom en Gomórra omgekeerd heeft.

a Gen. 19: 25. Jes. 1: 9. Jer. 49: 18; 50: 40.

20. Daar zal geene woonplaats zijn

in der eeuwigheid, en zij zal niet be-

woond worden van geslacht tot ge-

slacht; en de Arabier zal daar geene
tent spannen, en de herders zullen daar
niet legeren.

21. Maar daar zullen nederliggen de

wilde dieren der woestijnen, en hunne
huizen zullen vervuld worden met
schrikkelijke gedierten, en daar zullen

de jonge struisen wonen, en de dui-

velen zullen daar huppelen.

22. En wilde dieren der eilanden zul-

len in zijne verlatene plaatsen malkan-
deren toeroepen, mitsgaders de draken
in de wellustige paleizen. Haar tijd toch

is nabij om te komen, en hare dagen
zullen niet uitgesteld worden.

HET XIV KAPITTEL.

Want de HEERE zal zich over Jakob
ontfermen, en Hij zal Israël nog ver-
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kiezen, en Hij zal ze in hun ]and zet-

ten; en de vreemdeling zal zich tot

lien vervoegen, en zij zullen het huis
Jakobs aanhangen.

2 En de volken zullen ze aannemen,
en in hunne plaats brengen; en het
huis Israels zal ze erfelijk bezitten in

het land des HEEREX tot knechten
en tot maagden ; en zij zullen gevan-
gen houden degenen, die hen gevangen
hielden, en zullen heerschen over hun-
ne drijvers.

3. En het zal geschieden ten dage,

wanneer u de HÈERE ruste geven zal

van uwe smart, en van uwe beroering,

en «van de harde dienstbaarheid, waar-
in men u heeft doen dienen;

a Deut. 28: 48.

4. Dan zult gij deze spreuk opnemen
tegen den koning van Babel, en zeg-

gen: Hoe houdt de drijver op? [Hoe]

houdt de goudene op?
5. De HEERE heeft den stok der

goddeloozen gebroken, den schepter
der heerschers.

6. Die de volkeren plaagde in verbol-

genheid met eene plage zonder ophou-
den, die in toorn over de heidenen
iieerschte, die wordt vervolgd, zonder
dat het iemand afweren kan.

7. De gansehe aarde rust, zij is stil
;

zij maken groot geschal met gejuich.

8. Ook verheugen zich de dennen
over u, [en] de cederen van Libanon,
[zeggende-] Sinds dat gij daar nederligt,

komt niemand tegen ons op, die ons
afhouwe.

9. De hel van onderen was beroerd
om uwentwille, om [ii] te gemoet te

gaan, als gij kwaamt; zij wekt om
uwentwille de dooden op, alle de bok-

ken der aarde; zij doet alle de konin-
gen der heidenen van hunne tronen
opstaan.

10- Die altegader zullen antwoorden
en tot II zeggen Gij zijt ook krank
geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk

geworden.
11. Uwe hoovaardij is in de hel ne-

dergestort, [met] het geklank uwer lui-

ten , de maden zullen onder u gestrooid

worden, en de wormen zullen u be-

dekken.
12. Hoe zijt gij uit den hemel geval-

len, o morgenster, gij zoon des dage-

raads ! [Hoe] zijt gij ter aarde neder-

gehouwen! 'gij die de heidenen krenk-
tet;

13. En zeidet in uw hart: Ik zal ten
hemel opklimmen, ik zal mijnen troon
boven de sterren Gods verhoogen

; en
ik zal mij zetten op den berg der sa-

menkomst aan «de zijden van het noor-
den

; a Ps. 48 : .S.

14. Ik zal boven de hoogten der wol-
ken klimmen

; ik zal den Allerhoogste
gelijk worden.

15. Ja in de hel zult gij nedergestoo-
ten worden, aan de zijden van den
kuil.

16. Die u zien zullen, zullen u aan-
schouwen, zij zullen op u letten, [en
zeggen:] Is dat die man, die de aarde
beroerde? die de koninkrijken deed be-
ven?

17. Die de wereld als eene woestijii
stelde, en hare steden verstoorde? die
zijne gevangenen niet liet los [gaan]
naar huis toe?

18. Alle de koningen der heidenen,
zij allen liggen neder met eere, een iege-
lijk in zijn huis;

19. Maar gij zijt verworpen van uw
graf, als eene gruwelijke scheut, [als]

een kleed der gedooden, die met het
zwaard doorstoken zijn, [als] die, die

nederdalen in eenen steenkuil, als een
vertreden dood lichaam.

20. Gij zult bij hen niet gevoegd
worden in de begrafenis; want glJ hebt
uw land verdorven, [en] uw volk ge-

dood. «Het zaad der boosdoeners zal

in der eeuwigheid nietgenoemd worden.
a Job. 18: 19. Ps. 21 : 11; 37: 28; 109: 13.

21. Maakt de slachting voor zijne

kinderen gereed, «om hunner vaderen
ongerechtigheid wille; dat zij niet op-

staan, en de aarde erven, en de wereld
vervullen met steden.

a Ex 20: 5. Matth. 23: 35.

22. Want Ik zal tegen hen opstaan,
spreekt de HEERE der heirscharen, en
Ik zal van Babel uitroeien den naam,
en het overblijfsel, «en den zoon, en
den zoonszoon. spreekt de HEERE.

a Job. 18: 19. Ps. 21: 11 ; 37 : 28.

23. En Ik zal ze stellen «tot eene
erve der nachtuilen, en [tot] w^aterpoe-
len; en Ik zal ze met eenen bezem des
verderfs uitvagen, spreekt de HEERE
der heirscharen,

a Jes. 34: 11. Zeph. 2: 14.

24*
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24. De HEERE der heirscharen heeft

gezworen, zeggende: Indien niet, gelijk

Ik gedacht heb,, het alzoo geschiede,

en gelijk Ik beraadslaagd heb, het be-

staan /.al I

25. Dat Ik A'ssLir in mijn land zal ver-

breken, en hem op mijne bergen ver-

treden; opdat zijn juk van hen afwij-

ke, en zijn last van zijnen schouder
wijk e.

26. Dit is de raadslag, die beraad-
slaagd Is over dat gansche land; en
dit is de hand, die uitgestrekt is over
alle volken.

27. Want de HEERE der heirscharen
heeft het in zijnen raad besloten; «wie
zal het dan breken? en ^'zijne hand is

uitgestrekt ; wie zal ze dan keeren ?

a 2 Kron. 20: 6.

Job 9: 12. Spr. 21: 30. b Dan. 4: 35.

28. In het jaar, «toen de koning
A'chaz stierf, gesciiiedde deze last.

a 2 Kon. 16: 20.

29. Verheug u niet, gg gansch Pa-
lestina, dat de roede, die u sloeg, ge-

broken is; want uit den wortel der
slang zal een basilisk voortkomen, en
hare vrucht zal een vurige, vliegende
draak zijn.

30. En de eerstgeborenen der armen
zullen weiden, en de nooddruftigen zul-

len zeker nederliggen; uwen wortel
daarentegen zal Ik door den honger
dooden, en uw overblijfsel zal hij om-
brengen.

31. Huil, gij poorte, schreeuw, gij

stad
;

gij zijt gesmolten, gij gansch Pa-
lestina; want van het noorden komt
een rook, en er is geen eenzame in

zijne samenkomsten.
32. Wat zal men dan antwoorden

den boden des volks? Dat de HEERE
Sion gegrond heeft, opdat de bedruk-
ten zijns volks eene toevlucht daarin
hebben zouden

HET XV KAPITTEL.

Jje last van Móab.
a Jer. 48: 1. Ezech. 25: 8. Amos 2: 1.

Zekerlijk in den nacht is Ar Móabs
verwoest, het is uitgeroeid; zekerlijk

m den nacht is Kir Móabs verwoest,
het is uitgeroeid.

2. Hij gaat op naar Baith, en Dïbon,
[en naar] Bamoth, om te weenen; over

Xébo, en over Medéba zal Móab hui-

len
; op «alle zijne hoofden is kaalheid,

aller baard is afgesneden.
a Jer. 48: 37. Ezech. 7: 18.

3. Op zijne wijken hebben zy zakken
aangegord; op zijne daken en op zijne

straten huilen zij altemaal, afgaande
met geween.

4. Zoo Hésbon als Eleale schreeuwt,
hunne stemme wordt gehoord tot Ja-

haz toe; daarom maken de toegerus-
ten van Móab een geschrei, eens iege-

lijks ziele in hem is kwalijk gesteld.

5. Mijn hart schreeuwt over Móab,
zijne grendelen zijn naar Zóar toe,

de driejarige vaars; want hij gaat op
met geween naar den opgang van Lü-
hith, want op den weg naar Horonaïm
verwekken zij een jammei'geschrei.

6. Want de wateren van Nimrim
zullen enkel verwoesting wezen ; want
het gras is verdord, het teedere gras is

vergaan, er is geene groente.

7. Daarom zullen zij den overvloed,

[dien] zij vergaderd hebben, en hetgene
dat zij weggelegd hebben, aan de beek
der wilgen voeren.

8. Want dat geschreeuw zal omgaan
door de landpale van Móab, zijn gehuil

tot Eglclïm toe, ja tot Béèr-E'lim toe

zal zijn gehuil zijn.

9. Want de wateren van Dimon zijn

vol bloeds ; want Ik zal Dimon nog
meer toevoegen: [te iveten,] leeuwen
over de ontkomenen van Móab, mits-

gaders over het overblijfsel des lands.

HET XVI KAPITTEL.

^endt de lammeren van den heerschar
des lands, van Sela af, naar de woes-
tijn henen, tot den berg der dochter
Sions.

2. Anderszins zal het geschieden, dat

de dochteren Móabs aan de veren van
A'rnon zullen zijn, als een zwervende
vogel, [uit] het nest gedreven zijnde.

3. Brengt eenen raad aan, houdt ge-

richt; maak uwe schaduw op het mid-
den van den middag, gelijk de nacht;

verberg de verdrevenen, [en] meld den
omzwevende niet.

4. Laat mijne verdrevenen onder u
verkeeren, o Móab, wees gy hun eene
schuilplaats voor het aangezicht des

verstoorders; want de onderdrukker
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heeft een einde, de verstoring is te niete
geworden, de overtreders zijn van de
aarde verdaan.

5. Want er zal een troon bevestigd
worden in goedertierenheid, en op de-

zen zal bestendiglijk een zitten «in de
tent van David, een, die oordeelt,

en het recht zoekt, en vaardig is ter

gerechtigheid. a Jes. 9: 6.

Dan. 7: 14, 27. Micha 4: 7. Luc. 1: 33.

6. Wij «hebben gehoord de hoovaar-
dij van Móab, hij is zeer hoovaardig;
zyn hoogmoed, en zijne hoovaardij, en
zü'ne verbolgenheid, zijn alzoo zijne

grendelen niet. a Jer. 48: 29, so.

7. Daarom zal Móab over Móab «hui-

len, altemaal zullen zij huilen ; over de
fondamenten van Kir-Haréseth zult gij-

lieden zuchten, gewisselijk zij zijn ge-

broken, a Jer. 48: 20.

8. Want de velden van Hésbon zijn

verflauwd, [ook] de wijnstok van Sib-

ma, de heeren der heidenen hebben
zijne uitgelezene planten verpletterd;

zij reiken tot Jaë'zer toe, zij- dwalen
[door] de woestijn; «zijne scheuten zijn

uitgespreid, zij zijn gegaan over zee.
a Jer. 48: 32, 33.

9. Daarom beween ik, in de weening
over Jaë'zer, den wijnstok van Sibma,
ik maak u doornat met mijne tranen,

o Hésbon en Eleale; want het vreugde-
geschrei over uwe zomervruchten en
over uwen oogst is gevallen.

10. Alzoo dat de blijdschap en vroo-

lijkheid weggenomen is van het vrucht-

bare veld, en in de wijngaarden wordt
niet gezongen, [noch] eenig gejuich ge-

maakt; de [(iruiye«]treder treedt gee-

nen wijn uit in de wijnbakken; Ik heb
het vreugdegeschrei doen ophouden.

11. Daarom rommelt mijn ingewand
over Móab, als eene harp; en mijn bin-

nenste over Kir-Héres.

12. En het zal geschieden, als men
zien zal, dat Móab vermoeid is gewor-
den op de hoogten, dan zal hij in zijn

heiligdom gaan om te aanbidden, maar
hij zal «niet vermogen.

a Deut. 32: 37, 38, 39.

13. Dit is het woord, datdeHEERE.
tegen Móab gesproken heeft, van toen
af.

14. Maar nu spreekt de HEERE, zeg-

gende: Binnen drie jaren (als de jaren
eens huurlings), dan zaJ de eere van

Móab verachtzaam gemaakt worden,
met alle die groote menigte; en het
overblijfsel zal klein, weinig, onmachtig
wezen.

HET XVII KAPITTEL

JJe last van Damascus.
Zie, Damascus zal weggenomen wor-

den, dat het geene stad meer zij, maar
het zal een vervallen steenhoop zijn.

2. De steden van A'roër zullen ver-
laten worden; voor de kudden zullen
zij wezen ; die zullen [daar] nederlig-
gen, en niemand zal ze verschrikken.

3. En de vesting zal ophouden van
Ephraïm, en het koninkrijk van Damas-
cus, en het overblijfsel der Syriërs : zij

zullen zijn gelijk de heerlijkheid 'dei-

kinderen Israels, spreekt de HEERE
der heirscharen.

4. En het zal geschieden te dien dage,
dat de heerlijkheid van Jakob verdund
zal worden, en dat de vettigheid van
zijn vleesch mager worden zal.

5. Want hij zal zijn, gelijk [wanneer]
een maaier het staande koren verza-
melt, en zijn arm aren afmaait; ja hij

zal zijn, gelijk [ivanneer] iemand aren
leest in het dal Rephaïm.

6. Doch eene nalezing zal daarin
overig blijven, gelijk [in] de afschudding
eens olijfbooms, twee [of] drie bezien
in den top der opperste twijg, en vier

[of] vijf aan ziine vruchtbare takken,
spreekt de HEERE de God Israels.

7. Te dien dage zal de menach zien
naar Dien, die hem gemaakt heeft, en
zijne oogen zullen op den Heilige Is-

raels zien.

8. En hij zal niet aanschouwen de
altaren, het werk zijner handen, en
hetgene dat zijne vingeren gemaakt
hebben zal hij niet aanzien, noch de
bosschen, nog de zonnebeelden.

9. Te dien dage zullen zijne sterke
steden zijn als een verlaten struik en
opperste tak, welke zij verlaten heb-
ben om der kinderen Israels wille, hoe-
wel er verwoesting zal wezen.

10. Want gij hebt den God uws heils
vergeten, en niet gedacht aan den
Rotssteen uwer sterkte; daarom zult
gij wel liefelijke planten planten, en
gij zult hem met uitlandsche ranken
bezetten

;
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11. Ten dage, als gij ze zult geplant
hebben, zult gij [die] doen wassen, en
in den morgenstond zult gij uw zaad
doen bloeien; [docJi] het zal maar een
hoop van het gemaaide zijn, in den
dag der krankheid en der pijnlijke

smart.
12. Wee der veelheid der groote vol-

keren, die daar bruisen, gelijk de zeeën
bruisen; en [ivee] het geruisch der na-

tiën, die daar ruischen, gelijk de ge-

weldige wateren ruischen.

13. De natiën zullen [ivel] ruischen,
gelijk groote wateren ruischen; doch
Hij zal hem schelden, zoo zal hij verre
wegvlieden, ja hij zal gejaagd worden,
«als het kaf der bergen van den wind,
en gelijk een kloot van den wervel-
wind, a Job 21: 18.

Ps. 1: 4; 35: 5; S3: 14. Hos. 13: 3.

14. Ten tijde des avonds, zie, zoo is

er verschrikking, eer het morgen is, is

hij er niet meer. Dit is het deel der-

genen, die ons berooven, en het lot der-

genen, die ons plunderen.

HET XVIII KAPITTEL.

W ee het land, dat schaduwachtig is

aan de frontieren, dat aan de zijde der
rivieren van Moorenland is;

2. Dat gezanten zendt over de zee,

en in schepen van biezen op de wate-
ren. Gaat henen, gij snelle boden, tot

een volk, dat getrokken is en geplukt;
tot een volk, dat vreeselijk is van dat
het was en voortaan; een volk van
regel en regel, en van vertreding, welks
land de rivieren berooven.

3. Alle gij ingezetenen der wereld,
en gij inwoners der aarde, als men de
banier zal oprichten [op] de bergen,
zult gijlieden []iet] zien, en als de ba-

zuin zal blazen , zult gijlieden [het]

hooren.
4. Want alzoo heeft de HEERE tot

mij gezegd: Ik zal stille zijn, en zien
in mijne woning, als de glinsterende
hitte op den regen, als eene wolk des
dauws in de hitte des oogstes:

5. Want vóór den oogst, als de botte
volkomen is, en de onrijpe druif rijp

wordt [na] den bloesem, zoo zal Hij
de ranken met snoeimessen afsnijden,
en de takken wegdoen [ew] afkappen.

6. Zij zullen te zamen gelaten wor-

den den roofvogelen der bergen, enden
dieren der aarde; en de roofvogelen
zullen op hen overzomeren, en alle

dieren der aarde zullen daarop over-
winteren.

7. Te dien tijde zal den HEERE der
heirscharen een geschenk gebracht
worden [van] het volk, dat getrokken
is en geplukt, en van het volk, dat
vreeselijk is van dat het was en voort-

aan ; een volk van regel [en] regel, en
van vertreding, welks land de rivieren
berooven ; tot de plaatse van den naam
des HEEREX der heirscharen, tot den
berg Sion.

HET XIX KAPITTEL.

D<e last van Egypte.
Zie, de HEERE rijdt op eene snelle

wolk, en Hij zal in Egypte komen; en
de afgoden van Egypte zullen bewogen
worden van zijn aangezichte, en het
hart der Egyptenaren zal smelten in

het binnenste van hen.
2. Want Ik zal de Egyptenaren te-

gen de Egyptenaren verwarren, dat
zij zullen strijden een iegelijk tegen
zijnen broeder, en een iegelijk tegen
zijnen naaste, stad legen stad, konink-
rijk tegen koninkrijk.

3. En de geest der Egyptenaren zal

uitgeledigd worden in het binnenste
van hen, en hunnen raad zal Ik ver-

slinden; dan zullen zij hunne afgoden
vragen, en de bezweerders, en de waar-
zeggers, en de duivelskunstenaars.

4. En Ik zal de Egyptenaars beslui-

ten in de hand van harde heeren, en
een strmige koning zal over hen heer-

schen, spreekt de Heere HEERE der
heirscharen.

5. En zij zullen de wateren uit de
zee doen vergaan, en de rivier zal *ver-

vloeien en verdrogen.
6. Zij zullen ook de rivieren verre ï

terugdrijven, zij zullen ze uithoozen, " 1

en de gedamde stroomen opdrogen;
het riet en *"de biezen zullen verwel-

ken.
7. Het papiergewas bij de stroomen,

aan de oevers der stroomen, en al het

* Stat.-overz. : verzijpen. Thans ongebrui-
kelijk.

•* Stat.-overz.: het schilf; wat onze taai

niet meer kent.
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gezaaide aan de stroomen, zal verdro-

gen, het zal weggestooten worden, en
niet [meer] ztjn.

8. En de visschers zullen treuren, en
allen, die den angel in de stroomen
werpen, zullen rouwe maken; en die

het werpnet uitbreiden op de wateren,
zullen kweelen.

9. En de werkers in het lijne vlas

zullen beschaamd worden, ook de we-
vers van de witte stof.

10. En zij zullen [met] hunne funda-

menten verbrijzeld worden, allen, die

[voor] loon lustige staande wateren
maken.

11. Gewisselijk de vorsten van Zóan
zijn dwazen, de raad der wijzen, der

raadgevers van Pharaö, is onvernuftig
geworden ; hoe kunt gijlieden [clan] zeg-

gen tot Pharaö: Ik ben een zoon der

wijzen, een zoon der oude koningen?
12. Waar zijn nu uwe wijzen? dat

zij u nu te kennen geven of vernemen,
wat de HEEPtE der heirscharen beraad-

slaagd heeft tegen Egypte.
13. De vorsten van Zóan zijn zot

geworden, de vorsten van Noph zijn

bedrogen ," zij zullen ook Egypte doen
dwalen, [iot] den uitersten hoek zijner

stammen.
14. De HEEKE heeft eenen zeer ver-

keerden geest ingeschonken in het
midden van hen, en zij hebben Egypte
doen dwalen in al zijn doen, gelijk

•een dronkaard zich om en om wen-
telt in zijn uitspuwsel.

15. En er zal geen werk wezen voor
de Egyptenaren, hetwelk «het hoofd
of de staart, de tak of de bieze zouden
mogen doen. « jes. 9: i3.

16. Te dien dage zullen de Egypte-
naars zijn als de vrouwen; en zij zul-

len beven en vreezen vanwege de be-

weging van de hand des HEEREN
der heirscharen, welke Hij tegen hen
bewegen zal.

17. En het land van Ju da zal den
Egyptenaren tot oenen schrik zijn; zoo
wie het vermelden zal, die zal in zich-

zelven bevreesd wezen vanwege den
raad des HEEREN der heirscharen, dien

Hij tegen hen beraadslaagd heeft.

18. Te dien dage zullen er vijf ste-

den in Egypteland zijn, sprekende de
sprake van Kanailn, en «zwerende den
HEERE der heirscharen; ééne zal ge-

noemd zijn: eene stad der verstoring.
a Deut. 10: 20. Jer. 12: 16.

19. Te dien dage zal de HEERE een
altaar hebben in het midden van Egypte-
land, en een opgericht teeken aan hun-
ne landpale voor den HEERE.

20. En het zal zijn tot een teeken
en tot een getuigenis den HEERE der
heirscharen in Egypteland; want zij

zullen tot den HEERE roepen vanwege
de verdrukkers, en Hij zal hun eenen
Heiland en Meester zenden, die zal ze
verlossen.

21. En de HEERE zal den Egypte-
naren bekend worden, en de Egypte-
naars zullen den HEERE kennen te
dien dage; en «zij zullen [ücm] dienen
[met] slachtoffer en spijsoffer, en zij

zullen den HEERE eene gelofte belo-
ven en betalen. a Mal. i: ii.

22. En de HEERE zal de Egyptenaars
dapper slaan, en genezen; en zij zui-
len zich tot den HEERE bekeeren, en
Hij zal zich van hen verbidden laten,
en Hij zal ze genezen.

23. Te dien dage zal er een gebaande
weg wezen van Egypte in Assyrië, dat
de Assyriërs in Egypte, en de Egypte-
naars in Assyrië komen zullen; en de
Egyptenaars ' zullen met de Assyriërs
[den HEERE] dienen.

24. Te dien dage zal Israël de derde
wezen met de Egyptenaren en met de
Assyriërs, een zegen in het midden
van het land.

25. "Want de HEERE der heirscha-
ren, zal ze zegenen, zeggende: Geze-
gend zij mijn volk, de Egyptenaars,
en de Assyriërs, het werk mijner han-
den, en Israël, mijn erfdeel.

HET XX KAPITTEL.

in het jaar, toen Tharthan naar A'sdod
kwam, als hem Sargon, de koning van
Assyrië, gezonden had, toen hij krijg
voerde tegen A'sdod, en het innam;

2. Ten zelven tijde sprak de HEERE,
door den dienst van Jesaja, den zoon
van A'moz, zeggende: Ga henen, en
ontl)ind den zak van uwe lendenen,
en doe uwe schoenen van uwe voeten.
En hij deed alzoo, gaande naakt en
barrevoets.

3. Toen zeide de HEERE : Gelijk als
mijn knecht Jesaja naakt en barre-
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voets wandelt, drie jaren, [tot] een
teeken en wonder over Egypte en over
Moorenland

;

4. Alzoo zal de koning van Assyrië
voortdrijven de gevangenen derEgyp-
tenaren, endeMooren, die weggevoerd
zullen worden, jongen en ouden, naakt,
en barrevoets, en met bloote billen,

den Egyptenaren [tot] schaamte.
5. En zij zullen verschrikken en be-

schaamd zijn van de Mooren, op de-

welke zij zagen, en van de Egyptenaars,
hunnen roem.

6. En de inwoners van dit eiland
zullen te dien dage zeggen: Zie, alzoo
is het [gegaan] dien, op welken wij

zagen, werwaarts wij henenvloden om
hulpe, om gered te worden van het
aangezicht des konings van Assyrië;
hoe zullen wij dan ontkomen?

HET XXI KAPITTEL.

De last der woestijn aan de zee.

Gelijk de wervelwinden in het zuiden
henen doorgaan, zal hij uit de woestijn
komen, uit een vreeselij k land.

2. Een hard gezicht is mij te kennen
gegeven : Die trouwelooze handelt trou-

welooslijk, en die verstoorder verstoort.

Trek op, oE'lam; beleger ze, oMédië;
Ik heb al hunne zuchting doen ophou-
den.

3. Daarom zijn mijne lendenen vol
van groote krankheid ; bange weeën
hebben mij aangegrepen, gelijk de ban-
ge weeën vaneene, die baart; ik krom
mij van hooren, ik word ontsteld van
het aanzien.

4. Mijn hart dwaalt; gruwen ver-

schrikt mij ; ade schemering, waar ik

naar verlangd heb, stelt Hij mij tot

beving. « job 7: 3.

5. Bereid de tafel, zie toe, gij wach-
ter, eet, drink ; maakt u op, gij vorsten,
bestrijkt het schild.

6. Want aldus heeft de Heere tot

mij gezegd: Ga henen, zet eenen wach-
ter, laat hem aanzeggen, wat hij ziet.

7. En hij zag eenen wagen, een paar
ruiters, eenen wagen [met] ezels, eenen
wagen [met] kemelen; en hij merkte
er zeer nauw op, met groote opmer-
king.

_
8. En hij riep : Een leeuw. Heere,

oik sta op den wachttoren geduriglijk

bij dag, en op mijne hoede zet ik mij
gansche nachten. a Hab. 2: i.

9. En zie nu, daar komt een wagen
mannen, [en] een paar ruiters. Toen
antwoordde hij, en zeide: «Babel is

gevallen, het is gevallen, en alle de
gesnedene beelden zijner goden heeft
Hij verbroken tegen de aarde.

a Jer. 25: 12; 51: 8. Openb. 14: 8; 13: 2.

10. o mijne dorsching, en de tarwe
mijns dorschvloers; wat ik gehoord heb
van den HEERE der heirscharen, den
God Israels, dat heb ik ulieden aange-
zegd.

11. De last van Düma.
Men roept tot mij uit Séïr: Wachter,
wat is er van den nacht? wachter, wat
is er van den nacht?

12. De wachter zeide: De morgen-
stond is gekomen, en het is nog nacht.

Wilt gijlieden vragen, vraagt; keert

weder, komt.
13. De last tegen Arabië.

In het woud van Arabië zult gijlieden

vernachten, o gij reizende gezelschappen
van Dédanieten.

14. Komt den dorstige te gemoet [met]
i

water; de inwoners des lands van The-
ma zijn den vluchtende met zijn brood
bejegend.

15. Want zij vluchten voor de zwaar-
den, voor het uitgetrokken zwaard, en
voor den gespannen boog, en voor de
zwarigheid des krijgs.

16. Want alzoo heeft de Heere tot

mij gezegd: Nog binnen een jaar, ge-

lijk de jaren eens daglooners zijn, zoo
zal al de heerlijkheid van Kédar ten

onder gaan.
17. En het overgeblevene getal der

schutters, de helden der Kédarenen,
zullen minder worden, want de HEE-
RE de God Israels heeft het gesproken.

HET XXII KAPITTEL.

[je last van het dal des gezichts.

Wat is u nu, dat gij altegader op de
daken klimt ?

2. Gij, die vol van groot gedruisch
waart, gij woelige stad, gij vroolijk hup-

pelende stad; uwe verslagenen zijn niet

verslagen met het zwaard, noch gestor-

ven in den strijd.

3. Alle uwe oversten zijn te zamen
weggevlucht; zij zijn van de schutters
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gebonden; allen, die in u gevonden
zijn, zijn samengebonden; zij zijn van
verre gevloden.

4. Daarom zeg ik : Wendt het gezicht
van mij af, «laat mij bitterlijk weenen;
dringt niet aan, om mij te troosten
over de verstoring der dochter mijns
volks, o Jer. 9: 1.

5. Want het is een dag van beroering,
en van vertreding, en van verwarring
van den Heere, den HEERE der heir-

scharen, in het dal des gezichts; [een

dag] van ontmuring des muurs. en van
geschreeuw naar het gebergte toe.

6. Want E'lam heeft den pijlkoker
genomen ; de man is op den wagen, er

zijn ruiters; en Kir ontbloot het schild.

7. En het zal geschieden, dat uwe
uitgelezene dalen vol wagenen zullen

zijn, en dat de ruiters zicïi gewisselijk
zullen zetten ter poorte aan.

8. En hij zal het deksel van Juda
ontdekken; en te dien dage zult gij zien

naar de wapenen in het huis des wouds.
9. En gijlieden zult bezien de reten

der stad Davids, omdat zij vele zijn; en
gij zult de v/ateren des ondersten vij-

vers vergaderen.
10. Gij zult ook de huizen van Jeru-

zalem tellen; en gij zult huizen afbre-

ken, om de muren te bevestigen.

11. Ook zult gij eene gracht maken
tusschen beide de muren, voor de wa-
teren des ouden vijvers. Maar gij zult

niet opwaarts zien op Dien, die zulks
gedaan heeft, noch aanmerken Dien,

die dat van verre [tijden] geformeerd
heeft.

12. En te dien dage zal de Heere, de
HEERE der heirscharen, roepen tot ge-

ween, en tot rouwklage, en tot kaal-

heid, en tot omgording des zaks.

13. Maar zie, «er is vreugde en blijd-

schap met runderen te dooden, en scha-

pen te kelen, vleesch te eten, en wijn
te drinken, [en te zeggen:] &Laat ons
eten en drinken, want morgen zullen

wij sterven, a Jes. 5C: 12. & 1 Cor. 15: 32.

14. Maar de HEERE der heirscharen
heeft zich voor mijne ooren geopenbaard
[zeggende :] Indien ulieden deze onge-

rechtigheid verzoend wordt, totdat gij

sterft! zegt de Heere, de HEERE der
heirscharen.

15. Alzoo zegt de Heere, de HEERE
der heirscharen: Ga henen, ga in tot

dien schatmeester, tot Sébna, den hof-
meester, [en spreek:]

16. Wat hebt gij hier, of wien hebt
gij hier, dat gij u hier een graf uitge-
houwen hebt, [als] die zijn graf in^'de

hoogte uitbouwt, die eene woning voor
zich op eenen rotssteen laat afteeke-
nen?

17. Zie, de HEERE zal u wegwerpen
met eene mannelijke wegwerping, en Hij
zal u ganschelijk overdekken.

18. Hij zal u gewisselijk voortrollen,
gelijk men eenen bal rolt; in een land
wijd van «omvang; aldaar zult gij ster-
ven, en aldaar zullen uwe heerlijke wa-
genen zijn, o gij schandvlek van het huis
uws heeren.

19. En Ik zalu afstooten van uwen
staat, en van uwen stand zal hij u ver-
storen.

20. En het zal te dien dage geschie-
den, dat Ik mijnen knecht «E'ljakim,
den zoon van Hilkia, roepen zal.

a 2 Kon. 18 : 18, 26, 37.

21. En ik zal met uwen rok beklee-
den, en Ik zal hem met uwen gordel
sterken, en uwe heerschappij zal Ik in
zijne hand geven; en hij zaldeninwo-
neren te Jeruzalem en den huize van
Juda tot een vader zijn.

22. En Ik zal den sleutel van het huis
Davids op zijnen schouder leggen; en
hij zal opendoen, en niemand zal 'slui-

ten, en hij zal sluiten, en niemand zal
opendoen.

23. En ik zal hem [als] eenen nagel
inslaan in eene vaste plaats; en hij zal
wezen tot eenen stoel der eere voor het
huis zijns vaders.

24. Én men zal aan hem hangen alle
heerlijkheid van het huis zijns vaders,
van de uitspruitelingen en van de af-

komelingen, [ook] alle kleine vaten, van
de vaten der bekers af, zelfs tot alle de
vaten der flesschen.

25. Te dien dage, spreekt de HEERE
der heirscharen, zal die nagel, die aan
eene vaste plaats gestoken was, weg-
genomen worden; en hij zal afgehou-
wen worden, en hij zal vallen, en de
last, die daarin is, zal afgesneden wor-
den; want de PIEERE heeft het gespro-
ken.

* staten -overz.: van begrip. Thans niet
meer in gebruik.
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HET XXIII KAPITTEL.

\je last van «T3'tus.

a Jer. 47: 4. Ezech. 2G: 27, 28. Zach. 9: 3, 4.

Huilt, g;j schepen van Tharsis, want
het is verwoest, dat er geen huis meer
is, dat niemand er meer ingaat; uit het

land Chitüm is het aan hen openbaar
geworden.

2. Zwijgt, gij inwoners des eilands;

gij, dien de Ivooplieden van Sidon, over
zee varende, vervulden;

3. En wiens inkomst was het zaad
van Sichor over de groote watéren, de
oogst der rivier; en het was de marlet
der lieidenen.

4. Word beschaamd, o Sidon, want
de zee spreekt, [ja] de sterkte der zee,

zeggende: Ik heb geenen barensnood
gehad, ik heb ook niet gebaard, en ik

heb geene jongelingen groot gemaakt,
[en] geene jongedochters opgebracht.

5. Gelijk als geweest is de tijding van
Egypte, zal men ook in weedom zijn,

als men van lyrus hooren zal.

6. Vaart over naar,Tharsis, huilt, gij

inwoners des eiiands!

7. Is dit uw vroolijk huppelende
[stad]? welker oudheid [loel] van oude
dagen af is

;
[maar] hare eigene voe-

ten zullen haar verre wegdragen, om
in vreemdelingschap te verkeeren.

8. Wie heeft dit beraadslaagd over
Tyrus, die kronende [stad], welker koop-
lieden vorsten zijn, welker handelaars
de heerlijksten in het land zijn?

9. De HEERE der heirscharen heeft
het beraadslaagd, opdat Hij ontheilige

/ de hoovaardij van alle sieraad, om alle

de heerlijksten der aarde verachtelijk
te maken.

10. Ga door [naar] uw land, als eene
rivier, gij dochter van Tharsis, er is

geen gordel meer.
11. Hij heeft zijne hand uitgestrekt

over de zee; Hij heeft de koninkrijken
beroerd; de HEERE heeft bevel gege-
ven tegen Kanaan, om zijne sterkten
te verdelgen;

12. En Hij heeft gezegd : Gij zult niet
meer vroolijk huppelen, o gij verdrukte
maagd, gij dochler Sidons. Naar Chit-
tim toe, maak u op, vaar over; ook
zult gij aldaar geene ruste hebben.

13. Zie, het land der Chaldeën; dit

volk was er niet; A'ssur heeft het ge-

fondeerd voor degenen, die in de wil-

dernissen woonden ; zij richtten hunne
sterkten op, [en] bouwden hunne pa-

leizen, [maar] Hij heeft het tot eenen
vervallenen hoop gesteld.

14. Huilt, gij schepen van Tharsis,

want ulieder sterkte is verstoord.

15. En het zal geschieden te dien da-

ge, dat Tyrus zal vergeten worden ze-

ventig jaren, gelijk de dagen van éénèn
koning; [maar] ten einde van zeventig
jaar zal in Tyrus als een hoerenhed
zijn.

16. Neem de harp, ga in de stad rond-
om, gij verge^ene hoer, speel wel, zing
vele liedekens, opdat uwer gedacht wor-
de.

17. Want het zal geschieden ten ein-

de van zeventig jaar, dat de HEERE
Tyrus zal bezoeken, en dat zy weder-
keeren zal tot haar hoerenloon, en zij

zal hoererij bedrijven met alle konink-
rijken der aarde, die op den aardbodem
zijn.

18. En haar koophandel en haar hoe-

renloon zal den HEERE heilig zijn; het
zal niet ten schat vergaderd noch op-

gesloten worden; maar haar koophan-
del zal wezen voor hen, die voor den
HEERE wonen, opdat zij eten tot ver-

zadiging, en dat zij een duurzaam dek-

sel hebben.

HET XXIV KAPITTEL.

Zie, de HEERE maakt het land ledig,

en Hij maakt het woest; en Hij keert
zijne gestaltenis om, en Hij verstrooit

zijne inwoners.
2. En gelijk het volk, alzoo zal de

priester wezen
;
gelijk de knecht, alzoo

zijn heere; gelijk de dienstmaagd, al-

zoo hare vrouwe; «gelijk de kooper, al-

zoo de verkooper; gelijk de leener, al-

zoo de ontleener; gelijk de woekeraar,
alzoo die, van welken hij woeker ont-

vangt, a Ezeoli. 7 : 12, 13.

3. Dat land zal ganschelijk ledig ge-

maakt worden, en het zal ganschelijk

beroofd worden ; want de HEERE heeft

dit woord gesproken.
4. Het land treurt, het verwelkt; het

aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoog-
sten van het volk des lands kweelen.

5. Want het land is bevlekt vanwege
zijne inwoners ; want zij overtreden de
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wetten, zij veranderen de inzetting, zy

vernietigen het eeuwig verbond.
6. Daarom verteert de vloek het land,

en die daarin wonen, zullen verwoest
worden ; daarom zullen de inwoners
des lands «verbrand worden, en er zul-

len weinige menschen overig blijven.
a Jes. 9 : 18 ; 10 : 16.

7. De most treurt, de wijnstok
kweelt; allen, die blijhartig waren,
zuchten.

8. De «vreugde der trommelen rust,

het geluid der vroolijk huppelenden
houdt op, de vreugde der harp rust.

aJer. 7:34;16:9; 25: 10.

Ezech. 26 : 13. Hos. 2 : 10.

9. Zij zullen geenen wijn drinken
"met gezang; de sterke drank zal bit-

ter zijn dengenen, die hem drinken.
a Jes. 16 : 10.

10. De woeste stad is verbroken, alle

de huizen staan gesloten, dat er nie-

mand in komen kan.
11. Er is een klagelijk geroep op de

straten, om des wijns wille; alle blijd-

schap is verduisterd, de vreugde des
lands is henengevaren.

12. Verwoesting is in de stad over-

gebleven, en met gekraak wordt de
poort in stukken verbroken.

13. Want in het binnenste van het
land, in het midden dezer volkeren,

zal het alzoo wezen, «gelijk de afschud-
ding des olijfbooms, gelijk de nalezin-

gen, wanneer de wijnoogst geëindigd

Is. a Jes. 17: 6.

14. Die zullen hunne stemme ophef-

fen, zij zullen vroolijk zingen; vanwege
de heerlijkheid des HEEREN zullen zij

juichen van de zee af.

15. Daarom eert den HEERE in de
valleien; in de eilanden der zee den
naam des HEEREN des Gods van Is-

raël.

16. Van het uiterste einde der aarde
hooren wij psalmen, [tot] verheerlijking

des Rechtvaardigen. Doch [nu] zeg ik:

Ik word mager, ik word mager: wee
mij ! De trouweloozen handelen trou-

welooslijk, en met trouweloosheid han-

delen de trouweloozen trouwelooslijk.

17. «De vreeze, en de kuil, en de

strik over u, o inwoners des lands!
ffl Jer. 48: 43.

18. En het zal geschieden, zoo wie
voor de stemme der vreeze vlie-

den zal, "die zal in den kuil vallen;
en die uit den kuil opklimt, die zal in
den strik gevangen worden; want de
sluizen in de hoogte zijn opgedaan, en
de fondamenten der aarde zullen beven.

a Jer. 48 : 44. Vgl. Amos 5 : 19.

19. De aarde zal ganschelijk verbro-
ken worden, de aarde zal ganschelijk
vaneen gescheurd worden, de aarde zal
ganschelijk bewogen worden.

20. De aarde zal ganschelijk wagge-
len, «gelijk een dronkaard, en zij zal
heen en weer bewogen worden, ^gelijk

eene nachthut ; en hare overtreding zal
zwaar op haar zijn, en zij zal vallen,
en niet weder opstaan.

a Jes. 19 : 14. h Job. 27 : 18. Jes. 1 : 8.

21. En het zal geschieden te dien
dage, dat de HEERE bezoeking doen
zal over de heirscharen des hoogenin
de hoogte, en over de koningen des
aardbodems op den aardbodem.

22. En zij zullen samenvergaderd wor-
den, [gelijk] de gevangenen in eenen
put, en zij zullen besloten worden in

eene gevangenis, maar na vele dagen
[weder] bezocht worden,

23. «En de maan zal schaamrood
worden, en de zon za,l beschaamd wor-
den, als de HEERE der heirscharen re-

geeren zal op den berg Sion en te Jeru-
zalem, en voor zijne oudsten zal heer-
lijkheid zijn.

a Jes. 13: 10. Ezech. 32: 7. Joel. 2: 31; 3: 15.

HET XXV KAPITTEL.

HeERE, Gij zijt mijn God, U zal ik
verhoogen, uwen naam zal ik loven,
want Gij hebt wonder gedaan; [uwe]
raadslagen van verre zijn waarheid
[en] vastigheid.

2. Want Gij hebt van de stad eenen
«steenhoop gemaakt, de vaste stad tot
eenen vervallenen hoop ; het paleis der
vreemdelingen, dat het geene stad meer
zij; in eeuwigheid zal zij niet her-
bouwd worden.

a Jes. 21 : 9; 23: 13. Openb. 14 : 8 ; 18 : 2.

3. Daarom zal U een machtig volk
eeren, de stad der tirannische volke-
ren zal U vreezen.

4. Want Gij zijt den arme eene sterkte
geweest, eene sterkte den nooddruftige,
als hem bange was; eene toevlucht
tegen den vloed, eene schaduw tegen
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de hitte : want het blazen der tirannen
is als eftn vloed [tegen] eenen wand.

5. Gelijk de hitte in eene dorre plaats,

zult Gij de onstuimigheid der vreem-
dehngen nederdrukken; [gelijk] de hitte

door de schaduw eener dikke wolk, zal

het gezang der tirannen vernederd
worden.

6. En de HEERE der heirscharen zal

op dezen berg allen volken eenen vet-

ten maaltijd maken, eenen maaltijd
van reinen wijn, van vet vol mergs,
van reine wijnen, die gezuiverd zijn.

7. En Hij zal op dezen berg verslin-

den hetbewindsel des aangezichts,waar-
mede alle volkeren bewonden zijn, en
het deksel, waarmede alle natiën bedekt
zijn.

8. aHij zal den dood verslinden tot

overwinning, en de Heere HEERE zal

de tranen van alle aangezichten af-

wisschen; en Hij zal de smaadheid
zijns volks van de gansche aarde weg-
nemen ; want de HEERE heeft het ge-

sproken, a 1 Cor. 15: 54.

9. En men zal te dien dage zeggen:
Zie, deze is onze God ; wij hebben Hem
verwacht , en Hij zal ons zalig maken.
Deze is de HEERE, wij hebben Hem
verwacht; wij zullen ons verheugen
en verblijden in zijne zaligheid.

lU. Want de hand des HEEREN zal

op dezen berg rusten; maar Móab zal

onder Hem verdorscht worden, gelijk

het stroü verdorscht wordt tot mest.
11. En Hij zal zijne handen uitbrei-

den in het midden van hen, gelijk als

een zwemmer [die] uitbreidt om te

zwemmen, en «Hij zal hunnen hoog-
moed vernederen met de lagen hunner
handen. a Jes. i6 : 6.

12. En Hij zal de hooge vesten uwer
muren buigen, vernederen, [ja] Hij zal

ze ter aarde tot het stof toe doen rei-

ken,

HET XXVI KAPITTEL.

ie dien dage zal dit lied gezongen
worden in het land van Juda: Wij
ahebben eene sterke stad; [God] stelt
heil tot muren en voorschansen.

a Ps. 46 : 6 ; 125 : 1 Spr. 18 : 10.

2. Doet de poorten open, dat het recht-
vaardige volk daarin ga, hetwelk de
getrouwigheden bewaart.

3. Het is een bevestigd voornemen;
Gij zult allerlei vrede bewaren, want
men heeft op U vertrouwd.

4. Vertrouwt op den HEERE tot in
der eeuwigheid ; want in den HEERE
HEERE is een eeuwige rotssteen.

5. Want Hij buigt de hooggezetenen
neder, de verhevene stad ; Hij verne-
dert ze. Hij vernedert ze tot de aarde
toe, Hij doet ze tot aan het stof rei-

ken.

6. De voet zal ze vertreden, de voe-
ten des ellendigen, de treden der ar-

men.
7. Het pad des rechtvaardigen is ge-

heel effen ; den gang des rechtvaardi-
gen weegt Gij recht.

8. Wij hebben ook in den weg uwer
gerichten U, o HEERE, verwacht; tot

uwen naam en tot uwe gedachtenis
is de begeerte [onzer] ziele.

9. [Met] mijne ziele heb ik U begeerd
in den nacht, zal ik [me^] mijnen geest,

[die] in het binnenste van mij is, U
vroeg zoeken ; want, wanneer uwe ge-

richten op de aarde zijn, zoo leeren de
inwoners der wereld gerechtigheid.

10. Wordt den goddelooze genade
bewezen, hij leert [evenivel] geene ge-

rechtigheid; hij drijft onrecht in een
gansch richtig land, en hij ziet de
hoogheid des HEEREN niet aan.

11. HEERE, is uwe hand verhoogd,
zij zien het niet; [maar] zij zullen het
zien, en beschaamd worden, [vanwege]
den ijver [over uio] volk; ook zal het
vuur uwe wederpartijders verteren.

12. HEERE, Gij zult ons vrede be-

stellen; want Gij hebt ons ook alle

onze zaken uitgericht.

18. HEERE onze God, [andere] hoe-

ren, behalve Gij, hebben over ons ge-

heerscht; [doch] door U alleen geden-
ken wij uws naams.

14. Dood zijnde zullen zij niet [ive-

der] leven, overleden zijnde, zullen zij

niet opstaan; daarom hebt Gij ze be-

zocht, en hebt ze verdelgd, en Gij hebt
alle hunne gedachtenis doen vergaan.

15. Gij, o HEERE, hadt dit volk ver-

meerderd. Gij hadt dit volk vermeer-
derd, G;j waart verheerlijkt geworden;
[maar] Gij hebt ze [in] alle de einden
des aardrijks verre weggedaan.

16. HEERE, in benauwdheid hebben
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zij U aangezocht ; zij hebben [hun] stil

gebed uitgestort, als uwe tuchtiging

over hen was.

17. «Gelijk eene bevruchte vrouw,
als zij nadert tot het baren, smarten
heeft, en schreeuwt in hare weeën,
alzoo zijn wij geweest, o HEEKE, van-

wege uw aangezichte. a Joh. 16: 21.

18. Wij waren bevrucht, wij hadden
de smarten, [maar] wij hebben [niet]

dan wind gebaard; wij deden het land

geene behoudenis aan, en de inwoners
der wereld vielen niet neder.

19. Uwe dooden zullen leven, [ook]

mijn dood lichaam; zij zullen opstaan.

Waakt op en juicht, gij die in het stof

woont, want uw dauw zal zijn, [als]

een dauw der moeskruiden, en het land
zal de overledenen uitwerpen.

20. Ga henen, mijn volk, ga in uwe
binnenste kamers, en sluit uwe deuren
na u toe; verberg u «als een klein

oogenblik, totdat de gramschap overga.
a 2 Cor. 4 : 17.

21. Want zie, de HEERE zal uit zijne

plaatse uitgaan, om de ongerechtigheid
van de inwoners der aarde over hen
te bezoeken; en de aarde zal haar bloed
ontdekken, en zal hare doodgeslagenen
niet langer bedekt houden.

HET XXVII KAPITTEL.

l'e dien dage zal de HEERE met zijn

hard, en groot, en sterk zwaard be-

zoeken den Leviathan, de langweme-
lende slang, ja den Leviathan, de ki om-
me ^kronkelende slang; en Hij zal

den draak, die in de zee is, dooden.

2. Te dien dage zal er een wijngaard
van rooden wijn zijn; zingt van dezen
bij beurte.

3. Ik, de HEERE, behoede dien, alle

oogenblik zal Ik hem bevochtigen ; op-

dat [de vijand] hem niet bezoeke, zal

Ik hem bewaren nacht en dag.

4. Grimmigheid is bij Mij niet; wie
zoude Mij [als] eenen doorn [en] distel

in oorlog stellen, dat Ik tegen hem
zoude aanvallen, [en] hem tegelijk ver-

branden zoude?

stat. overz.: slomme; dat onze taal niet

meer kent.

5. Of hij moest mijne sterkte aan-
grijpen, hij zal vrede met Mij maken;
vrede zal hij met Mij maken.

6. In het toekomende zal Jakob wor-
telen schieten, «Israël zal bloeien en
groeien; en zij zullen de wereld met
inkomsten vervullen. a Ps. 72 : 16.

7. Heeft Hij hem geslagen, gelijk Hij

dien geslagen heeft, die hem sloeg ? Is

hij gedood, gelijk zijne gedooden gedood
zijn geworden?

8. «Met mate hebt Gij met hem ge-

twist, wanneer Gij hem wegstiet; [als]

Hij [he7n] wegnam door zijnen harden
wind, in den dag des oostenwinds.

a Jer. 30 : 11 ; 46 : 28.

9. Daarom zal daardoor de ongerech-
heid van Jakob verzoend worden, en
dit is de gansche vrucht, dat Hij zijne

zonde zal wegdoen, wanneer Hij alle

de steenen des altaars maken zal als

verstrooide kalksteenen; de bosschen
en de zonnebeelden zullen niet be-

staan.

10. Want de vaste stad zal eenzaam,
de woonstede zal verstooten en verla-

ten worden, gelijk eene woestijn. Daar
zullen de kalveren weiden, en daar
zullen zij nederliggen, en zullen hare
takken verslinden.

11. Als hare takken verdord zullen

zijn, zullen zij afgebroken worden, [ew]

de vrouwen, komende, zullen ze aan-
steken ; want het is geen volk van
eenig verstand. Daarom zal Hij, die

het gemaakt heeft, zich daarover niet

ontfermen, en die het geformeerd heeft,

zal daaraan geene genade bewijzen.

12. En het zal te dien dage geschie-

den, dat de HEERE dorschen zal, van
den stroom der rivier af tot aan de
rivier van Egypte ; doch gijlieden «zult

opgelezen worden, één bij één, o gij

kinderen Israels. « jes. 17 : 5.

13. En het zal te dien dage geschie-

den, dat er met eene groote bazuin
geblazen zal worden ; dan zullen die ko-

men, die in het land van A'ssur verloren

zijn, en de henengedrevenen in het land
van Egypte ; en zij zullen den HEERE
aanbidden op den heihgen berg te Je-

ruzalem.

HET XXVIII KAPITTEL.

VVee de hoovaardige kroon der dron-
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kenen van Ephraïm, welks heerlijk

sieraad is eene afvallende bloem, die

daar is op het hoofd der zeer vette

vallei, der geslagenen van den wijn.

2. Zie, de HEERE heeft eenen ster-

ke en machtige; er is gelijk een hagel-

vloed, eene poort des verderfs
;
gelijk

een vloed der sterke wateren, die over-

vloeien, zal hij ze ter aarde nederwer-
pen met de hand.

3. De hoovaardige kronen der dron-
kenen van Ephraïm zullen met voeten
vertreden worden.

4. En de afvallende bloem zijns

heerlijken sieraads, die op het hoofd
der zeer vette vallei is, zal zijn gelijk

eene vroegrijpe vrucht vóór den zomer,
welke, wanneer ze iemand ziet, terwijl

zij nog in zijne hand is, slokt hij ze op.

5. Te dien dage zal de HEERE der
heirscharen tot eene heerlijke kroon
en tot eenen sierlijken krans zijn den
overgeblevenen zijns volks

;

6. En tot eenen Geest des oordeels
dien, die ten oordeel zit, en tot eene
sterkte dengenen, die den strijd afkee-
ren tot de poorte toe.

7. «En ook dwalen deze van den
wijn, en zij dolen van den sterken
drank ; de priester en de profeet dwa-
len van den sterken drank; zij zijn

verslonden van den wijn ; zij dolen
van sterken drank ; zij dwalen in het
gezicht; zij waggelen in het gericht.

a .Tes. 5: 11.

8. Want alle tafels zijn vol van uit-

spuwsel [en] van drek, zoodat er gee-

ne plaats [schoo^i] is.

9. Wien zoude Hij [dan] de kennis-
se Jeeren, en wien zoude Hij het ge-

hoorde te verstaan geven ? Den ge-

speenden van de melk ? Den afgetrok-
ken en van de borsten ?

10. Want het is gebod op gebod,
gebod op gebod, regel op regel, regel

op regel, hier een weinig, daar een
weinig.

11. Daarom zal Hij door belachelij-

ke lippen en door eene «andere tong
tot dit volk spreken ; a i Cor. 14: 2i.

12. Tot dewelken Hij gezegd heeft;
Dit is de ruste, geeft den moeden rust,

en dit is de verkwikking; doch zij

hebben niet willen hooren
;

13. Zoo zal hun het woord des HEE-
REN zijn : gebod op gebod, gebod op ge-

bod, regel op regel, regel op regel, biereen
weinig, daar een weinig ; «opdat zij he-
nengaan, en achterwaarts vallen, en ver-
broken, en verstrikt, en gevangen wor.
den. a 2 Cor. 2: 16.

14. Daarom hoort des HEEREN
woord, gij bespotters, gij heerschers
over dit volk, dat te Jeruzalem is.

15. Omdat gijlieden zegt : Wij heb-
ben een verbond met den dood ge-
gemaakt, en met de hel hebben wij
een voorzichtig verdrag gemaakt ; wan-
neer de overvloeiende gecsel doortrek-
ken zal, zal hti tot ons niet komen;
want wij hebben de leugen ons tot

eene toevlucht gesteld, en onder de
valschheid hebben wij ons verborgen;

16. Daarom, alzoo zegt de Heere
HEERE : Zie, «Ik leg eenen grond-
steen in Sion, eenen beproefden steen,

eenen kostelijken hoeksteen, die wel
vast gegrondvest is; wie gelooft, die

zal niet haasten.
a Ps. 118 : 22. Matth. 21 : 42.

Hand. 4: 11. Rom. 9: 33; 10: 11.
Epb. 2: 20. 1 Petr. 2:6. 7, 8,

17. En Ik zal het gericht stellen

naar het richtsnoer, en de gerechtig-

heid naar het paslood ; en de hagel
zal de toevlucht der leugen wegvagen,
en de wateren zullen de schuilplaats

overstroomen.
18. En ulieder verbond met den dood

zal te niete worden, en uw voorzich-

tig verdrag met de hel zal niet bestaan
;

wanneer de. overvloeiende geeseldoor-

trekken zal, dan zult gijlieden van hem
vertreden worden.

19. Van den tijd af, als hij doortrekt,

zal hij ulieden wegnemen, want allen

morgen zal hij doortrekken, bij dag
en bij nacht ; en het zal geschieden,

dat het gerucht te verstaan, enkel be-

roering wezen zal.

20. Want het bed zal korter zijn,

dan dat men zich daarop uitstrek-

ken kunne ; en het deksel zal te smal
wezen, als men zich [daaronder] voegt.

21. Want de HEERE zal zich opma-
ken, gelijk op den berg Pérazim. Hij

zal beroerd zijn, gelijk [in] het dal Gi-

beon : om zijn werk te doen ; zijn werk
zal vreemd zijn; en om zijne daad te

doen ; zijne daad zal vreemd zijn,

22. Nu dan, drijft den spot niet, op-

dat uwe banden niet va.ster gemaakt
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worden ; want ik heb van den Heere
HEERE der heirscharen gehoord eene
verdelging, ja eene, die vast besloten
is over het gansche land.

28.Neemt ter oorejen hoort mijne stem-
me, merkt op en hoort mijne rede :

24. Ploegt de ploeger den geheelen
dag om te zaaien ? Opent en egt hij

zijn land [den geheelen dag] ?

25. Is het niet alzoo : Wanneer hij

het bovenste er van effen gemaakt
heeft, dan strooit hij wikken, en spreidt
komijn, of hij werpt er van de beste
tarwe in, of uitgelezene gerst, of spelt,

elk aan zijne plaatse ?

26. En zijn God onderricht hem van
de wijze, Hij leert hem.

27. Want men dorscht de wikken
niet met den dorschwagen, en men laat

het wagenrad niet rondom over het
komijn gaan; maar de wikken slaat

men uit met eenen staf, en het ko-

mijn met eenen stok
;

28. Het hrood[koren] moet verbrij-

zeld worden, maar hij dorscht het niet

geduriglijk dorschende ; en hij breekt

[het niet met] het wiel zijns wagens,
en hij verbrijzelt het met met zijne

paarden.
29. Zulks komt ook voort van den

HEERE der heirscharen ; Hij is won-
derlijk van raad, Hij «is groot van
daad. ajer. 32;19.

HET XXIX KAPITTEL.

W<ee A'riël, A'riël ! de stad, [waarin]

David gelegerd heeft. Doet jaar tot

jaar, laat ze feestofferen slachten
;

2. Evenwel zal Ik A'riël beangstigen,

en er zal treuring en droefheid wezen,
en [die stad] zal Mij gelijk A'riël zijn.

3. Want «Ik zal een leger in het

rond om u slaan, en Ik zal u belege-

ren met bolwerken, en Ik zal vestin-

gen tegen u opwerpen.
a Jer. 6: 3. Ezech. 17: 17.

4. Dan zult gij vernederd worden,
gij zult uit de aarde spreken, en «uwe
sprake zal uit het stof zachtkens
voortkomen; en uwe stemme zal zijn

uit de aarde als van eenen toovenaar,

en uwe sprake zal uit het stof piepen.
a Jes. 8: 19.

5. En de menigte uwer vreemde
[soldaten] zal zijn gelijk dun stof. en

de menigte der tirannen «als voorbij-
vliegend kaf; en Hiet zal in een
oogenbhk haastelijk geschieden.
a Job. 21:18. Ps. 1:4; 35: 5. Jes. 17:13. t Jes, 30: 13.

6. Gij zult van den HEERE der heir-
scharen bezocht worden met donder,
en met aardbeving, en groot geluid

;

[met] wervelwind, en onweder, en de
vlam eens verterenden vuurs.

7. En gelijk de droom van een nacht-
gezicht is, [alzoo] zal de veelheid aller
heidenen zijn, die teg:en A'riël strijden
zullen ; zelfs allen, die tegen haar en
hare vestingen strijden, en haar be-
angstigen zullen.

/

8. Het zal alzoo zijn, gelijk wanneer
een hongerige droomt, en zie, hij eet;
maar als hij ontwaakt, zoo is zijne ziel
ledig; of, gelijk als wanneer een dor-
stige droomt, en zie, hij drinkt ; maar
als hij ontwaakt, zie, zoo is hij nog
mat, en zijne ziel is begeerig: alzoo
zal de menigte aller heidenen zijn, die
tegen den berg Sion krijgen.

9. Zij vertoeven, daarom verwondert
u; zij zijn vroolijk, derhalve roept gij-

lieden; zij zijn dronken, maar niet
van wijn, zij waggelen, maar niet van
sterken drank.

10. Want de HEERE heeft over ulie-

den uitgegoten aeenen geest des die-

pen slaaps, en Hij heeft uwe oogen
toegesloten; de profeten, en uwe hoof-
den, [en] de zieners heeft Hij verblind.

a ilom. 11 : S.

11. Daarom is ulieden alle gezicht
geworden als de woorden van een
verzegeld boek, hetwelk men gaeft
aan eenen, die lezen kan, zeggende :

Lees toch dit ; en hij zegt : Ik ka"n niet,

want het is verzegeld.

12. Of men geeft het boek aan eenen,
die niet lezen kan, zeggende : Lees
toch dit; en hij zegt: Ik kan niet le-

zen.

13. Want de Heere heeft gezegd :

«Daarom dat dit volk [tot Mij] nadert
met zijnen mond, en zij Mij met hun-
ne lippen eeren, doch hun hart verre
van Mij doen, en hunne vreeze, [ïmar-
mede zij] Mij [vreezen], menschengebo-
den zijn, die hun geleerd zijn;

a Mattli. 15 : 8. Mare. 7 : 6.

14. Daarom, zie. Ik zal voorts won-
derlijk handelen met dit volk, wonder-
lijk en wonderbaarlijk ; «want de
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wysheid zijner wijzen zal vergaan, en
het verstand zijner verstandigen zal zich

verbergen. a Jer. 49: 7. Obadja VS. 8.

Matth. 11 : 25. 1 Cor. 1 : 19.

15. Wee dengenen, die zich diep
versteken willen voor den HEERE,
[hunnen] raad verbergende ; en welker
werken in duisterheid geschieden, en
zij zeggen : «Wie ziet ons, en wie
kent ons ? a Ps. 94: 7.

16. Ulieder omkeeren is, alsof de
pottenbakker geacht werd als leem

;

«dat het maaksel zeide van zijnen

maker: hij heeft mij niet gemaakt;
en het geformeerde vat van zijnen

pottenbakker zeide : hij verstaat het
niet. a .Tes. 45 : 9.

17. Is het niet nog om een klein

weinig, dat de Libanon in een vrucht-
baar veld zal veranderd worden, en
het vruchtbare veld voor een woud
geacht zal worden ?

18. En te dien dage zullen «de doo-

ven hooren de woorden des Boeks
;

en de oogen der blinden, zijnde uit de
donkerheid en uit de duisternis, zul-

len zien
,

a Matth. 11: 5.

19. En de zachtmoedigen zullen

vreugde op vreugde hebben in den
HEERE ; en de behoeftigen onder de
menschen zullen zich in den Heilige

Israels verheugen
;

20. Wanneer de tiran een einde zal

hebben, en dat het met den bespotter
uit zal zijn, en da,t allen, die tot on-

gerechtigheid waken, uitgeroeid zullen

zijn
;

21. Die eenen mensch schuldig ma-
ken om een woord, en leggen dien
strikken, die [hen] bestraft in de poort

;

en die den rechtvaardige verdrijven

in hefwoeste.
22. Daarom zegt de HEERE, die

Abraham verlost heeft, tot het huis Ja-

kobs alzoo : Jakob zal nu niet [meer]

beschaamd worden, en nu zal zijn

aangezicht niet [meer] bleek worden.
23. Want als hij zijne kinderen, het

werk mijner handen, zien zal in het
midden van hem, zullen zij mijnen
naam heihgen ; en zij zullen den Hei-
lige Jakobs heiligen, en den God Is-

raels vreezen.
24. En die dwalende van geest zijn,

zullen tot verstand komen, en de miir-
mureerders zullen de leering aannemen.

HET XXX KAPITTEL,

W.ee den kinderen, die afvallen,

spreekt dé HEERE, om eenen raad-
slag te maken, maar niet uit Mij, en om
[zich] met eeno bedekking te bedekken,
maar niet [uit] mijnen Geest; om zon-
de tot zonde te doen,

2. Die gaan, om af te trekken in

Egypte, en vragen mijnen mond niet;

om zich te sterken met de machtvan
Pharaö, en om hunne toevlucht te ne-

men onder de schaduw van Egypte,
3. Want de sterkte van Pharaö zal

ulieden tot schaamte zijn, en die toe-

vlucht onder de schaduw van Egypte
tot schande.

4. Wanneer zijne vorsten zullen ge-

weest zijn tot Zóan, en zijne gezanten
zullen gekomen zijn tot nabij Chanes;

5. Hij zal ze allen beschaamd maken
door een volk, «dat hun geen nut kan
doen, noch tot hulpe, noch tot voor-

deel, maar tot schande en ook tot

smaadheid zijn zal. a Jer. 2: 36.

6. De last der beesten, van het zui-

den, naar het land des angstes en der
benauwdheid, van waar de sterke leeuw
en de oude leeuw is, de basilisk en de
vurige vliegende draak: hunne goede-
ren zullen zij voeren op den rug der
veulens, en hunne schatten op de bul-

ten der kemelen, tot het volk, [dat hun]
geen nut zal doen.

7. Want Egyptezalijdellijken te ver-

geefs helpen; daarom heb Ik hierover
geroepen: Stilzitten zal hunne sterkte

zijn.

8. Nu [dan], ga henen, schrijf voor
hen op eene tafel, en teeken het in

een boek, opdat het blijve totdenlaat-
sten dag, voor altoos, tot in eeuwig-
heid.

9. Want het is een wederspannig
volk, het zijn leugenachtige kinderen;
kinderen, die des HEEREN wet niet

hooren willen,

10. Die daar zeggen tot de zieners:

Ziet niet; en tot de schouwers: Schouwt
ons niet wat recht is; spreekt lot ons
zachte dingen; schouwt ons bedriege-

rijen;

11. Wijkt af van den weg, maakt ii

van de baan; laat den Heilige Israels

van ons ophouden.
12. Daarom, zoo zegt de Heilige I •
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raëls: Omdat gijlieden dit woord ver-

werpt, en vertrouwt op onderdrukking
en verkeerdheid, en steunt daarop;

13. Daarom zal ulieden deze misdaad
zyn gelijk eene vallende scheur, uit-

waarts gebogen in eenen hoogen muur,
awelks breuke haastelijk in een oogen-
blik komen zal. a Jes. 29: 5.

14. Ja Hij zal ze verbreken, gelijk

eene «pottenbakkerskruik verbroken
wordt; in het brij zelen zal Hij niet ver-

schoonen; alzoo dat van hare verbrij-

zeling niet eene scherf zal gevonden
worden, om vuur uit den haard te ne-

men, of om water te scheppen uit eene
gracht. a Jer. 19: 11,

15. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE, de Heilige Israels : Door wederkee-
ring en rust zoudt gijlieden behouden
worden; in stilheid en in vertrouwen
zoude uwe sterkte zijn; doch gij hebt
niet gewild.

16. En gij zegt: Neen, maar op paar-

den zullen wij vlieden; daarom zult

, gij vlieden; en: Op snelle [paarden]

zullen wij rijden; daarom zullen uwe
vervolgers [ook] snel zijn.

17. Eén duizend van het schelden
eens eenigen, van het schelden van
vijf zult gij [allen] vlieden; «totdat gij

overgelaten wordt, gelijk een mast op
den top van eenen berg, en als eene
banier op eenen heuvel.

a Jes. 17: 6; 24: 6, 13.

18. En daarom zal de HEERE wach-
ten, opdat Hij u genadig zij, en daar-

om zal Hij verhoogd worden, opdat
Hij zich over ulieden ontferme; want
de HEERE is een God des gerichts;

«welgelukzalig zijn die allen, die Hem
verwachten. a Ps. 2: 12; 34: 9.

Spr. 16: 20. Jer. 17: 7.

19. Want het volk zal in Sion wonen,
te Jeruzalem; gij zult ganschelijk niet

weenen; gewisselijk zal Hij u genadig
zijn op de stemme uws geroeps; zoo
haast als Hij die hooren zal, zal Hij u
antwoorden.

20. De Heere zal ulieden [loel] brood
der benauwdheid en wateren der ver-

drukking geven; maar uwe leeraars

zullen niet meer als met vleugelen

wegvliegen, maar uwe oogen zullen

uwe leeraars zien ;

21. En uwe ooren zullen hooren het

woord [desgenen, die] achter u is, zeg-

gende: Dit is de weg, wandelt daarin
;

als gij zoudt afwijken ter rechter- of
ter linkerhand.

22. En gijlieden zult voor onrein hou-
den het deksel uwer zilveren gesnede-
ne beelden, en het overtreksel uwer
gouden gegotene beelden; gij zult ze
wegwerpen gelijk een maanstondig
kleed, en tot elk van die zeggen: He-
nen uit!

23. Dan zal Hij aan uw zaad, waar-
mede gy het land bezaaid hebt, regen
geven, en brood van des lands inko-
men, en dat zal vet en smoutig zijn;
uw vee zal te dien dage [in] eene wijde
landouwe weiden.

24. En de ossen en ezelveulens, die
het land bouwen, zullen zuiver voeder
eten, hetwelk dooreengeschud is met
de werpschoffel en met de wan.

25. En er zullen op allen hoogen
berg en op allen verhevenen heuvel
beekskens [en] watervlietenzijn, in den
dag der groote slachting, wanneer de
torens vallen zullen.

26. En het licht der maan zal zijn
als het licht der zon, en het licht der
zon zal zevenvoudig zijn, als het licht
van zeven dagen ; ten dage als de HEE-
RE de breuke zijns volks zal verbin-
den, en de wonde, waarmede het ge-
slagen is, genezen.

27. Zie, de naam des HEEREN komt
van verre, zijn toorn brandt, en de last
is zwaar; zijne lippen zijn vol gram-
schap, en zijne tong als een verterend
vuur

;

28. En azijn adem is als eene over-
loopende beek, [die] tot aan den hals
toe raakt; om de heidenen te schudden
met eene schudding der ijdelheid, en
als een misleidende toom in de kinne-
bakkens der volkeren. a jes. 8: 8.

29. Er zal een lofzang bij ulieden zijn,

gelijk in den nacht, wanneer heffeest
geheiligd wordt; en blijdschap des har-
ten, gelijk van eenen, die met pijpen
wandelt, om te komen tot den 'berg
des HEEREN. tot den Rotssteen Isra
ëls.

30. En de HEERE zal zijne heerlijke
stemme doen haoren, en de nederlating
zijns arms doen zien, met grimmigheid
van toorn, en eene vlam des verteren-
den vuurs, stralen, en een vloed, en
hagelsteenen.
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31. Want door de stemme des HEE-
REN zal A'ssLir te morzel geslagen
worden, [die] met de roede sloeg.

32. En alwaar die gegrondveste staf

doorgegaan zal zijn (op welken de HEE-
RE dien zal hebben doen rusten), [daar]

zal men met trommelen en harpen
zijn ; want met bewegende bestrijdingen

zal Hij tegen hen strijden.

33. Want Tópheth is van gisteren
bereid, [ja] hij is ook voor den koning
bereid; Hij heeft hem diep [en] wijd
gemaakt; het vuur en hout van zijnen
brandstapel is veel; de adem des HEE-
REN zal hem aansteken als eenen zwa-
velstroom.

HET XXXI KAPITTEL.

Weee dengenen, die in Egypte om hul-

pe aftrekken, en steunen «op paarden,
en vertrouwen op wagenen, omdat er

vele zijn, en op ruiters, omdat die zeer
machtig zijn; en zien niet op den Heili-

ge Israels, en zoeken den HEERE niet.
a Ps. 20: 8. Jer. 17: 5.

2. Nochtans is Hij ook wijs, en Hij
doet het kwaad komen, en trekt zijne
woorden niet terug; maar Hij zal zich
opmaken tegen het huis der boosdoe-
ners, en tegen de hulpe dergenen, die

ongerechtigheid werken.
3. Want de Egyptenaars zijn rnen-

schen, en geen God, en hunne paarden
zijn vleesch, en geen geest; en de
HEERE zal zijne hand uitstrekken, dat
de helper struikelen zal, en die gehol-
pen wordt, zal nedervallen, en zij zul-

len al te zamen te niete komen.
4. Want alzoo heeft de HEERE tot

mij gezegd: Gelijk als een leeuw en
een jonge leeuw over zijnen roof brult;

wanneer ook eene volle menigte der her-
deren samengeroepen wordt tegen hem,
verschrikt hij voor hunne stemme niet,

en vernedert zich niet vanwege hunne
veelheid ; alzoo zal de HEERE der heir-

scharen nederdalen, om te strijden voor
den berg Sions en voor haren heuvel.

5. «Gelijk vliegende vogelen, alzoo
zal de HEERE der heirscharen Jeruza-
lem beschutten; beschuttende zal Hij
het ook verlossen, doorgaande zal Hij
het ook Uithelpen. a Dent. 32: 11.

6. Bekeert u tot [Hem, van] denwel-

ken de kinderen Israels diep afgeweken
zijn.

7. Want te «dien dage zullen zij ver-

werpen, een ieder zijne zilveren afgo-
den en zijne gouden afgoden, welke u
uwe handen [tot] zonde gemaakt had-
den, a Jes. 2: 20.

8. En A'ssur zal vallen door het
zwaard, niet eens mans, en het zwaard,
niet eens menschen, zal hem verteren;
en hij zal voor het zwaard vlieden, en
zijne jongelingen zullen versmelten.

9. En «hij zal van vreeze doorgaan
[naar] zijnen rotssteen, en zijne vor-

sten zullen voor de banier verschrik-
ken, spreekt de HEERE, die te Sion
vuur, en te Jeruzalem eenen oven heeft.

a 2 Kon. 19: 3G, 37.

HET XXXn KAPITTEL.

Zie, een «koning zal regeeren in gerech-
tigheid, en de vorsten zullen heerschea
naar recht. a Ps. 45: Y. Zach. 9: 9.

2. En [die] man zal zijn als eene ver-'

berging tegen den wind en eene schuil-

plaats tegen den vloed, als waterbeken
in eene dorre plaats, als de schaduw
van eenen zwaren rotssteen in een dor-

stig land.

3. En de «oogen dergenen, die zien,

zullen niet terugzien, en de oogen der-

genen, die hoeren, zullen opmerken,
a Jes. 29: 18; 30: 21

4. En het hart der onbedachtzamen
zal de wetenschap verstaan, en de tong
der stamelenden zal vaardig zijn, om
•duidelijk te spreken.

5. De dwaas zal niet meer genoemd
worden milddadig, en de gierige zal

niet [meer] mild geheeten worden.
6. Want een dwaas spreekt dwaas-

heid, en zijn hart doet ongerechtigheid,
om huichelarij te plegen, en om dwa-
ling te spreken tegen den HEERE; om
de ziele des hongerigen ledig te laten,

en den dorstige drank te doen ontbre-

ken;
7. En eens gierigaards gansche ge-

reedschap is kwaad; hij beraadslaagt
schandelijke verdichtselen, om de ellen-

digen te bederven met valsche reden.

* Staten-overz.: bescheidenlijk; wat oud-
tijds voor nau'wkeurig gebezigd werd. Thans
niet meer.
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en het recht, als de arme spreekt.
8. Maar een milddadige beraadslaagt

milddadigheden, en staat op milddadig-
heden.

9. Staat op, gu geruste vrouwen,
hoort mijne stemme; gij dochters, die

zoo zeker zijt, neemt mijne reden ter

oore.

10. [Vele] dagen over het jaar zult

gij beroerd zijn, gij [dochters], die zoo
zeker zijt; want de wijnoogst zal uit

zijn, er zal geene inzameling komen.
11. Beeft, gij geruste [vroiaven], weest

beroerd, [dochteis], die zoo zeker zijt,

trekt u uit, en ontbloot u, en gordt
[zakken] om uwe lendenen.

12. Men zal rouwklagen over de bor-

sten, over de gewenschte akkers, over
de vruchtbare wijnstokken.

13. Op het land mijns volks zal de
doorn [en] de distel opgaan; ja op a,lle

vreugdehuizen, [in] de vroolijk huppe-
lende stad.

14. Want het paleis zal verlaten zijn,

het gewoel der stad zal ophouden,
O'phel en de wachttorens zullen tot

spelonken zijn, tot in der eeuwigheid,
eene vreugde der woudezelen, eene
weide der kudden.

15. Totdat over ons «uitgegoten wor-
de de Geest uit de hoogte; dan zal de
^woestijn tot een vruchtbaar veld wor-
den, en het vruchtbare veld zal voor een
woud geacht worden. a Joëi 2 : 2S.

Joh. 7: 37, 38. Hand. 2: 17, 18. b Jes. 29: 17.

16. En het recht zal in de woestijn
wonen, en de gerechtigheid zal op het
vruchtbare veld verblijven.

17. En het werk der gerechtigheid
zal vrede zijn, en de werking der ge-

rechtigheid zal zijn gerustigheid en ze-

kerheid tot in eeuwigheid.
18. En mijn volk zal in «eene woon-

plaats des vredes wonen, en in wei-
verzekerde woningen, en in stille, ge-

ruste plaatsen. a Jer. 33: 16.

19. Maar het zal hagelen, waar men
afgaat in het woud, en de stad zal

laag worden in de laagte.

20. Welgelukzalig zijt gijlieden, die

aan alle wateren zaait; gij, die den
voet des osses en des ezels [deriüciarts]

henenzendt.

HET XXXIII KAPITTEL.

Wee u, gij verwoester, die zelf niet

verwoest zijt, en gy die trouwelooslyk
handelt, waar men niet trouwelooslijk
tegen u gehandeld heeft. Als gij het
verwoesten zult volbracht hebben, zult
gij verwoest worden ; als gij het trou-
welooslijk handelen zult voleind heb-
ben, zal men trouwelooslijk tegen u
handelen.

2. HEERE, wees ons genadig, wij
hebben op U gewacht; wees hun arra
allen morgen, daartoe onze behoudenis
ten tijde der benauwdheid.

8. Van het geluid des rumoers zul-
len de volkereu wegvlieden; van uwe
verhooging zullen de heidenen ver-
strooid worden.

4. Dan zal ulieder buit verzameld
worden, gelijk de kevers verzameld
worden ; men zal daarin ginds en weder
huppelen, gelijk de sprinkhanen ginds
en weder huppelen.

5. De HEERE is verheven, want Hij
woont [in] de hoogte; Hij heeft Sion
vervuld met gericht en gerechtigheid.

6. En het zal geschieden, dat de vas-
tigheid uwer tijden, de sterkte van
[uiue] behoudenissen, zal zijn wijsheid
en kennisse; de vreeze des HEEREN
zal zijn schat zijn.

7. Zie, hunne allersterksten roepen
daar buiten, de boden des vredes wee-
nen bitterlijk,

8. De gebaande wegen zijn verwoest;
die door de paden gaat, houdt op; hij

vernietigt het verbond, hij veracht de
steden, hij acht geen mensch.

9. Het land treurt, het kweelt; de
Libanon schaamt zich, hij verwelkt;
Saron is geworden als eene woestijn;
zoo Basan als Carmel zijn geschud.

10. Nu zal Ik opstaan, zegt de HEE-
RE, nu zal Ik verhoogd worden, nu zal

Ik verheven worden.
11. Gijlieden gaat met stroo zwan-

ger, gij zult stoppelen baren ; uw geest
zal u [als] vuur verslinden.

12. En de volkeren zullen zijn [als]

de verbrandingen des kalks; [als] af-

gehouwene doornen zullen zij met het
vuur verbrand worden.

13. Hoort, gijlieden die verre zijt,

wat Ik gedaan heb; en gijlieden die
nabij zijt, bekent mijne macht.

14. De zondaren te Sion zijn ver-

schrikt, beving heeft de huichelaren
aangegrepen; [zij zeggen:] Wie is er
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onder ons, die bij een verterend viiur

wonen kan? Wie is er onder ons, die

bij eenen eeuwigen gloed wonen kan ?

15. «Die in gerechtigheden wandelt,

en die billijkheden spreekt; die het

gewin der onderdrukkingen verwerpt;
die zijne handen nitschudt, dat zij gee-

ne geschenken behouden; die zijn oor
stopt, dat hij geene bloedschulden hoo-

re, en zijne oogen toesluit, dat hij het
kwade niet aanzie; a Ps. 15: 2; 24: 3.

16. Die zal in de hoogten wonen, de
sterkten der steenrotsen zullen zijn

hoog vertrek zijn; zijn brood wordt
hem gegeven, zijne wateren zijn gewis.

17. Uwe oogen zullen den Koning
zien in zijne schoonheid; zij zullen een
ver gelegen land zien.

18. Uw hart zal de verschrikking
overdenken, [zeggende:] Waar is de

schrijver ? waar is de betaalsheer ? waar
is hij, die de torens telt?

19. Gij zult niet [meer] dat stuursche
volk zien, het volk, dat zoo diep van
spraak is, dat men het niet hooren
kan, van belachelijke tong, hetwelk
men niet verstaan kan.

20. Schouw Sion aan, de stad onzer
bijeenkomsten: uwe oogen zullen Je-

ruzalem zien, eene geruste woonplaats,
aeene tente, die niet ter neder gewor-
pen za,l worden, welker pinnen in der

eeuwigheid niet zullen uitgetogen wor-
den, en van welker zeelen geene zul-

len verscheurd worden.
a Ps. 46: 6; 125: 1, 2.

21. Maar de HEERE zal aldaar bij

ons heerlijk zijn; het zal zijn eene
plaatse van rivieren, van wijde stroo-

men; geene roeischuit zal daar doorva-

ren, en geen treffelijk schip zal daar
overvaren.

22. Want de HEERE is onze Rech-
ter, de HEERE is onze Wetgever, de
HEERE is onze Koning; Hij zal ons
behouden.

23. Uwe touwen zijn slap geworden.
zij zullen hunnen mastboom niet kun-
nen recht stijf houden, zij zullen het
zeil niet uitspannen; dan zal de roof-

van eenen overvloedigen buit uitge-

deeld worden, [zelfs] zullen de lammen
den roof rooven.

24. En geen inwoner zal zeggen: Ik
ben ziek; [ivant] het volk. dat daarin

woont, zal vergeving van ongerechtig-
heid hebben.

HET XXXIV KAPITTEL.

JM adert, gij heidenen, om te hooren,
en gij volkeren, luistert toe; de aarde
hoore, en hare volheid, de wereld, en
al wat daaruit voortkomt.

2. Want de veibolgenheid des HEE-
REN is over alle de heidenen, en grim-
migheid óver al hun heir; Hij heeft
ze verbannen. Hij heeft ze ter slachting
overgegeven.

3. En hunne verslagenen zullen weg-
geworpen worden, en van hunne doode
lichamen zal hun stank opgaan, en
de bergen zullen smelten van hun bloed.

4. En al het heir der hemelen zal

«uitteren, en de hemelen zullen toege-

rold worden, gelijk een boek, en al

hun heir zal afvallen, gelijk een blad
van den wijnstok afvalt, en gelijk

[eene vijg] afvalt van den vijgeboom.
a Openb. 6: 13, 14.

5. Want mijn zwaard is dronken
geworden in den hemel; zie, het zal

ten oordeel nederdalen op E'dorn, en
op het volk, hetwelk Ik verbannen heb.

6. Het zwaard des HEEREN is vol

van bloed, het is vet geworden van
smeer, van het bloed der lammeren en
der bokken, van het smeer der nieren
van de rammen; want de «HEERE
heeft een slachtoffer te Bózra, en eene
groote slachting in het land der E'do-

mieten. a Jes. 63: 1, 2.

7. En de eenhoornen zullen met hen
afgaan, en de varren met de stieren;

en hun land zal doordronken zijn van
het bloed, en hun stof zal van het
smeer vet gemaakt worden.

8. Want het zal zijn de dag der
wrake des HEEREN, een jaar der ver-

geldingen, om Sions twistzaak.

9. En zijne beken zullen in pek ver-

keerd worden, en zijn stof in zwavel;
ja zijne aarde zal tot brandend pek
worden.

10. Het zal des nachts en des daags
niet uitgebluscht worden, tot in der
eeuwigheid zal «zijn rook opgaan ; van
geslachte tot geslachte zal het woest
zijn, tot in eeuwigheid der eeuwighe-
den zal niemand daar doorgaan.

a Openb. 14: 11 19: 3.
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11. Maar «cle roerdomp en denacht-
Liil zullen het erfelijk bezitten, en de
schuifuit, en de raaf zal daarin wo-
nen; want Hij zal een richtsnoer der
woestigheid daarover trekken, en een
richtlood der ledigheid, a jes. 13 : 21, 22.

Zeph. 2: 14. Openb. 18: 2.

12. Zijne edelen (doch zij zijn daar
niet) zullen zij [tot] het koninkrijk
roepen, maar alle zijne vorsten zullen

niets zijn.

13. En in zijne paleizen zullen door-

nen opgaan, netelen en distelen in

zijne vestingen; en het zal eene wo-
ning der draken zijn, eene zaal voor
de jongen der struisen.

14. En de wilde dieren der woestijnen
zullen de wilde dieren der eilanden

[daar] ontmoeten, en de duivel zal

zijnen metgezel toeroepen ; ook zal het
nachtgedierte zich aldaar nederzetten,

en het zal eene rustplaats voor zich

vinden.
15. Daar zal de wilde meerle neste-

len en leggen, en hare jongen uitbik-

ken, en onder hare schaduw vergade-
ren; ook zullen aldaar de gieren met
malkan deren verzameld worden.

16. Zoekt in het boek des HEEREN,
en leest; niet één van deze zal er fei-

len, het ééne noch het andere zal men
missen; want mijn mond zelf heeft

het geboden, en zijn Geest zelf zal ze

samenbrengen.
17. Want Hijzelf heeft voor hen het

lot geworpen, en zijne hand heeft het

hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot
in der eeuwigheid zullen zij dat erfelijk

bezitten, van geslachte tot geslachte
zullen zij daarin wonen.

HET XXXV KAPITTEL.

JJe woestijn en de dorre plaatsen zul-

len hierover vroolijk zijn, en de wil-

dernis zal zich verheugen, en zal bloeien

als eene roos.

2. Zij zal lustig bloeien, en zich ver-

heugen, ja [met] verheuging, en juichen.

De heerlijkheid van Libanon is haar
gegeven, het sieraad van Carmel en
Saron; zij zullen zien de heerlijkheid

des HEEREN, het sieraad onzes G-ods.

3, «Versterkt de slappe handen, en
stelt de struikelende knieën vast.

a Hebr. 12: 32.

•1, Zegt den onbedachtzamen van har-
te: Weest sterk, vreest niet; ziet, ulie-

der God zal [ter] wrake komen [met]
de vergelding Gods; Hij zal komenen
ulieden verlossen.

5. Alsdan zullen «der blinden oogen
opengedaan worden, en ''der dooven
ooren zullen geopend worden.

a Matth. 9: 27; 11: 5; 12: 22; 20: 30;
21: 14. Joh. 9: 6. & Matth. 11: 5. Mare. 7: 32.

6. Alsdan zal «de kreupele springen
als een hert, en ^de tong des stommen
zal juichen; want in de" woestijn zul-
len cwateren uitbersten, en beken in
de wildernis, « Matth. ll: 5; 15: 30;

21: 14. Joh. 5: 8, 9. Hand. 3:2; 8:7; 14:8.
h Matth. 9: 32; 12: 22; 15: 30. c Joh. 7 : 38, 39.

7. En het dorre land zal tot staand
water worden, en het dorstige land
tot springaders der wateren; in de
woning der draken, waar zij gelegen
hebben, zal gras met riet en biezen
zijn.

8. En aldaar zal eene verhevene baan,
én een weg zijn, welke de heihge weg
zal genaamd worden. De onreine zal
er niet doorgaan, maar hij zal voor
deze zijn; die [dezen] weg wandelt,
zelfs de dwazen zullen niet dwalen,

9. Daar zal geen leeuw zijn, en geen
verscheurend gedierte zal daarop ko-
men, noch aldaar gevonden worden;
maar de verlosten zullen [daarox)] wan-
delen,

10. En de vrijgekochten desHEEREN
zullen wederkeeren, en [tot] Sion ko-
men met gejuich, en eeuwige blijd-

schap zal op hun hoofd wezen ; «vröo-
lijkheid en blijdschap zullen zij ver-

krijgen, maar droefenis en zuchting
zullen wegvlieden, a Openb. 21 : 4.

HET XXXVI KAPITTEL-

ci/n het geschiedde in het veertiende
jaar van den koning Hizkia, dat San-
herib, de koning van Assyrië, optoog
tegen alle vaste steden van Juda, en
nam ze in.

2. En de koning van Assyrië zond
Rabsake van Lachis naar Jeruzalem-
tot den koning Hizkia met een zwaar
heir; en hij stond aan den watergang
des oppersten vijvers, aan den hoogen
weg van het veld des vollers.

3. Toen ging tot hem uit E'ljakim,
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de zoon van Hilki'a, de hofmeester, en

Sébna, de schrijver, en Jóah, de zoon
van A'saph, de kanselier.

4. En Rabsake zeide tot hen: Zegt
nu tot Hizkïa: Zoo zegt de groote ko-

ning, de koning van Assyrië: Wat
vertrouwen is dit, waarmede gij ver-

trouwt ?

5. Ik mocht zeggen (doch het is een

v^oord der lippen) : Er is raad en macht
tot den oorlog. Op wien vertrouwt gij

nu, dat gij tegen mij rebelleert?

6. Zie, gij vertrouwt op dien «gebro-

kenen rietstaf, op Egypte; op denwel-
ken zoo iemand leunt, zoo zal hij in

zijne hand gaan, en die doorboren;
alzoo is Pharaö, den koning van Egyp-
te, allen dengenen, die op hem ver-

trouwen, a Ezech. 29 : 6, 7.

7. Maar zoo gij tot mij zegt: "Wij ver-

trouwen op den HEERE onzen God.
Is Hij die niet, wiens hoogten en wiens
altaren Hizkia weggenomen heeft, en
tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft:

Voor dit altaar zult gij u nederbuigen ?

8. Nu dan, wed toch met mijnen
heere, den koning van Assyrië: en ik

zal u twee duizend paarden geven, zoo
gij voor u de ruiters daarop zult kun-
nen geven.

9. Hoe zoudt gij dan het aangezicht
van een eenigen vorst van de gering-

ste knechten mijns heeren afkeeren?
Maar gij vertrouwt op Egypte, om de
wagenen en om de ruiteren.

10. En nu, ben ik zonder den HEE-
RE opgetogen tegen dit land, om dat
te verderven ? De HEERE heeft tot mij

gezegd: Trek op tegen dat land, en
verderf het.

11. Toen zeide E'ljakim, en Sébna,
en Jóah, tot Rabsake : Spreek toch tot

uwe knechten in het Syrisch, want wij

verstaan het [weï\\ en spreek niet met
ons in het Joodsch, voor de ooren des
volks, dat op den muur is.

12. Maar Rabsake zeide: Heeft mijn
heere mij tot uwen heere en tot u ge-

zonden, om deze woorden te spreken?
Is het niet tot de mannen, die op den
muur zitten, dat zij met ulieden hun-
nen drek eten en hun water drinken
zullen ?

18. Alzoo stond Rabsake, en riep

met luider stemme in het Joodsch, en

zeide: Hoort de woorden des groeten
konings, des konings van Assyrië.

14. Alzoo zegt de koning: Dat Hizkia
u niet bedriege, want hij zal u niet

kunnen redden.

15. Daartoe, dat Hizkia u niet doe
vertrouwen op den HEERE, zeggende:
De HEERE zal ons zekerlijk redden;
deze stad zal niet in de hand des ko-

nings van Assyrië gegeven worden.

16. Hoort naar Hizkia niet. Want
alzoo zegt de koning van Assyrië: Han-
delt met mij door een geschenk, en
komt tot mij uit, en eet, een ieder [van]

zijnen wijnstok, en een ieder [van] zij-

nen vijgeboom, en drinkt een ieder het

water zijns bornputs;

17. Totdat ik kome en hale u in een
land, als ulieder land is, een land van
koren en van most, een land van brood

en van wijngaarden.

18. Dat Hizkia ulieden niet verleide,

zeggende: De HEERE zal ons redden.

Hebben de goden der volkeren, een
ieder zijn land, gered uit de hand des

konings van Assyrië?

19. Waar zijn de goden van Hamath
en A'rpad? Waar zijn de goden van
Sépharvaïm? Hebben zij ook Samaria
van mijne hand gered?

20. Welke zijn ze onder alle de goden
dezer landen, die hun land uit mijne
hand gered hebben, dat de HEERE
Jeruzalem uit mijne hand redden zoude ?

21. Doch zij zwegen stille, en ant-

woordden hem niet één woord ; want
het gebod des konings was, zeggende:

Gij zult hem niet antwoorden.

22. Toen kwam E'ljakim, de zoon
van Hilkia, de hofmeester, en Sébna,

de schrijver, en Jóah, de zoon van
A'saph, de kanselier, tot Hizkia, met
gescheurde kleederen; en zij gaven
hem de woorden van Rabsake te ken-

nen.

HET XXXVII KAPITTEL.

_Ejn het geschiedde, als de koning Hiz-

kia [dat] hoorde, zoo scheurde hij zijne

kleederen, en bedekte zich met eenen
zak, en ging in het Huis des HEEREN.

2. Daarna zond hij E'ljakim, den hof-

meester, en Sébna, den schrijver, en de

oudsten der priesteren, met zakken be-
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dekt, tot Jesaja, den profeet, den zoon
van A'moz;

3. En zij zeiden tot hem : Alzoo zegt
Hizkia: Deze dag is een dag der be-

nauwdheid, en der schelding, en der
lastering; want de kinderen zijn geko-
men tot aan de geboorte, en er is geene.
kracht om te baren.

4. Misschien zal de HEERE uw God
hooren de woorden van Rabsake, den-
welken zijn heere, de koning van As-
syrië, gezonden heeft, om den leven-

den Grod te hoonen, en te schelden met
woorden, die de HEERE uw God ge-

hoord heeft. Hef dan een gebed op
voor het _ overblijfsel, dat gevonden
wordt.

5. En de knechten van den koning
Hizkïa kwamen tot Jesaja.

6. En Jesaja zeide tot hen : Zoo zult

gijlieden tot uwen heere zeggen: Zoo
zegt de HEERE: Vrees niet voor de
woorden, die gij gehoord hebt, waar-
mede Mij de dienaars van den koning
van Assyrië gelasterd hebben.

7. Zie, Ik zal eenen ^ geest in hem
geven, dat hij een gerucht hooren zal,

en weder in zijn land keeren; en Ik

zal hem door het zwaard in zijn land
vellen.

8. Zoo kwam Rabsake weder, en hij

vond den koning van Assyrië, strijden-

de tegen Libna; want hij had gehoord,
dat hij van Lachis vertrokken was.

9. Als hij nu van Thi'rhaka, den ko-

ning van Casch, hoorde zeggen: Hij is

uitgetogen, om tegen u te strijden;

toen hij zulks hoorde, zoo zond hij

[wede7-] boden tot Hizkia, zeggende:
10. Zoo zult gijlieden spreken tot

Hizkia, den koning van Juda, zeggen-
de: Laat u uwen God niet bedriegen,

op welken gij vertrouwt, zeggende:
Jeruzalem zal in de hand des konings
van Assyrië niet gegeven worden.

11. Zie, gij hebt gehoord, wat de ko-

ningen van Assyrië aan alle landen ge-

daan hebben, die verbannende, en zoudt
gij gered worden ?

12. Hebben de goden der volkeren,

die mijne vaders verdorven hebben,
deze gered ? [als] Gózan, en Haran, en
Rézeph, en de kinderen van E'den, die

in Thelasser waren ?

13. Waar is de koning van Hamath,
en de koning van A'rpad, en de koning

der stad Sépharvaïm, Héna, en I'vva?
14. Als nu Hizkïa de brieven uit der

boden hand ontvangen, en die gelezen
had, ging hij op in het Huis des HEE-
REN, en Hizkïa breidde die uit voor
het aangezichte des HEEREN.

15. En Hizkïa bad tot den HEERE,
zeggende :

16. O HEERE der heirscharen. Gij
God Israels, die tusschen de Cherubim
woont. Gij zelf, Gij alleen zijt de God
van alle koninkrijken der aarde, Gij
hebt den hemel en de aarde gemaakt.

17. O HEERE, neig uw oor en hoor;
HEERE, doe uwe oogen open en zie;
en hoor alle de woorden van Sanherib,
die gezonden heeft om den levenden
God te hoonen.

18. Waarlijk, HEERE, hebben de ko-
ningen van Assyrië alle de landen,
mitsgaders hunne landerijen verwoest;

19. En hebben hunne goden in het
vuur geworpen ; want zij waren geene
Goden, maar het werk van menschen-
handen, hout en steen; daarom hebben
zij die verdorven.

20. Nu dan, HEERE onze God, ver-
los ons uit zijne hand; zoo zullen alle

koninkrijken der aarde weten, dat Gij

alleen de HEERE zijt.

21. Toen zond Jesaja, de zoon van
A'moz, tot Hizkïa, om te zeggen: Al-
zoo zegt de HEERE de God Israels:
Wat gij tot Mij gebeden hebt tegen
Sanherib, den koning van Assyrië, [heb
Ik gehoord.]

22. Dit is het woord, dat de HEERE
over hem gesproken heeft: De jonk-
vrouwe, de dochter Sions, veracht u,

zij bespot u, de dochter van Jeruzalem
schudt het hoofd achter u.

23. Wien hebt gij gehoond en ge-

lasterd? En tegen wien hebt gij de-

stemme verheven, en uwe oogen om-
hoog opgeheven ? Tegen den Heilige
Israels.

24. Door middel uwer dienstknechten
hebt gij den Heere gehoond, en gezegd:
Ik heb met de menigte mijner wage-
nen beklommen de hoogte der bergen,
de zijden van den Libanon; en ik zal

zijne hooge cederboomen en zijne uit-

gelezene denneboomen afhouwen, en
zal komen tot zijne uiterste hoogte, in

het woud zijns schoenen velds.
25. Ik heb gegraven en de wateren
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gedronken, en ik heb met mijne voet-

zolen alle rivieren der belegerde plaat-

sen verdroogd.
26. Hebt gij niet gehoord, dat Ik

zulks lang tevoren gedaan heb, en dat

van oude dagen af geformeerd heb?
Nu heb Ik dat doen komen, dat gij

zoudt zijn, om de vaste steden te ver-

storen tot w^oeste hoopen.
27. Daarom waren hare inwoners

bandeloos; zij waren verslagen en be-

schaamd; zij waren [als] het gras des
velds, en de groene grasscheutjes, [als]

het hooi der daken, en het brandkoren,
eer het overeinde staat.

28. Maar jlk weet uw zitten, en uw
uitgaan, en uw inkomen, en uw woeden
tegen Mij.

29. Om uw woeden tegen Mij, en dat
uwe woeling voor mijne ooren opge-
komen is, zoo zal Ik mijnen haak in

uwen neus leggen, en mijn gebit in uwe
lippen, en Ik zal u doen wederkeeren
door dien weg, door denwelken gij ge-

komen zijt.

30. En dat zij u een teeken, dat men
[in] dit jaar, wat van zelf gewassen is,

eten zal ; en in het tweede jaar, wat
daarvan weder uitspruit; maar zaait in

het derde jaar, en maait, en plant wijn-

gaarden, en eet hunne vruchten.
31. Want het ontkomene, dat over-

gebleven is van den huize Juda, zal

wederom nederwaarts wortelen, en het
zal opwaarts vrucht dragen.

32. Want van Jeruzalem zal het over-

blijfsel uitgaan, en het ontkomene van
den berg Sion. «De ijver van den HEE-
EE der heirscharen zal dit doen.

a 2 Kon. 19: 31. Jes. 9: 6.

33. Daarom zoo zegt de HEERE van
den koning van Assyrië: Hij zal in deze
stad, niet komen, noch daar eenen pijl

inschieten; ook zal hij [meif] geen schild

daarvoor komen, en zal geenen wal
daartegen opwerpen.

34. Door den weg, dien bij gekomen
is, door dien zal hij wederkeeren ; maar
In deze stad zal hij niet komen, zegt de
HEERE.

35. Want alk zal deze stad bescher-
men, om die te verlossen, om mijnent-
wille, en om Davids mijns knechts wille.

a 2 Kon. 20: 6.

36. «Toen voer de engel des HEEREN
uit, en sloeg in het leger van Assyrië

honderd en vijf en tachtig duizend; en
toen zij zich des morgens vroeg op-

maakten, zie, die allen waren doode
lichamen. a 2 Kon. 19: 35.

37. Zoo vertrok Sanherib, de koning
van Assyrië, en toog henen, en keerde
weder; en hij bleef te Nïnevé.

38. Het geschiedde nu, als hij in het
huis van Nisroch, zijnen god, zich ne-

derboog, dat Adramélech en Sarézer,

zijne zonen, hem met het zwaard ver-

sloegen; doch zij ontkwamen in het
land van A'rarat; enE'sar-Haddon, zijn

zoon, werd koning in zijne plaats.

HET XXXVHI KAPITTEL.

In die dagen werd Hizkïa krank tot j

stervens toe; en de profeet Jesaja, de j

zoon van A'moz, kwam tot hem, en •

zeide tot hem: Alzoo zegt de HEERE:
Geef bevel aan uw huis, want gij zult

sterven, en niet leven.

2. Toen keerde Hizki'a zijn aange-
zicht om naar den wand, en hij bad
tot den HEERE

3. En hij zeide: Och, HEERE, gedenk
toch, dat ik voor uw aangezichte in

waarheid en met een volkomen hart
gewandeld, en wat goed in uwe oogen
is, gedaan heb. En Hizkïa weende gansch
zeer.

4. Toen geschiedde het woord des
HEEREN tot Jesaja, zeggende:

5. Ga henen, en zeg tot Hizkïa: Zoo
zegt de HEERE, de God van uwen va-

der David: Ik heb uw gebed gehoord,
Ik heb uwe tranen gezien; zie, Ik zal

vijftien jaar tot uwe dagen toedoen.
6. En Ik zal u uit de hand des ko-

nings van Assyrië verlossen, mitsga- ^

ders deze stad ; en Ik zal deze stad
\

besehermen.
7. En dit zal u een teeken zijn van

den HEERE, dat de HEERE het woord,
dat Hij gesproken heeft, doen zal:

8. Zie, Ik zal de schaduw der graden,

die met de zon in de graden van A'chaz'

[zonnewijzer] nederwaarts gegaan is,

tien graden achterwaarts doen keeren.

Dies is de zon tien graden terugge-

keerd, in de graden, die zij nederwaarts
gegaa^a was.

9. [Dit] is het schrift van Hizkïa, ko-

ning van Juda, toen hij ziek geweest
en van zijne ziekte genezen was.
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10. Ik zeide: Vanwege de afsnijding

mijner dagen, zal ik tot de poorten des

grafs henengaan; ik word beroofd van
het overige mijner jaren.

11. Ik zeide: Ik zal den HEERE niet

[meer] zien, den HEERE in het land

der levenden ; ik zal de menschen niet

meer aanschouwen met de inwoners

der wereld.

12. Mijns levens tijd is weggetogen, en

van mij weggevoerd, gelijk eens her-

ders hut; ik heb mijn leven afgesne-

den, gelijk een wever [zijn web]. Hij

zal mij afsnijden, [als] van den drom;
van den dag tot den nacht zult Gij

mij ten einde gebracht hebben.

13. Ik stelde mij voor tot den mor-

genstond toe; gelijk een leeuw, alzoo

zal Hij alle mijne beenderen breken;

van den dag tot den nacht zult Gij mij

ten einde gebracht hebben.

14. Gelijk eene kraan [of\ zwaluw,

alzoo piepte ik ; «ik kirde als eene duif;

mijne oogen verhieven zich omhoog;
o HEERE, ik word onderdrukt, wees

Gij mijn borg. a Jes. 59: ii.

15. Wat zal ik spreken? Gelijk Hij

het mij heeft toegezegd, alzoo heeft Hij

het gedaan; ik zal [nu] aJ zoetkens

voorttreden alle mijne jaren, vanwege
de bitterheid mijner ziele.

16. HEERE, bij deze dingen leeft men,

en in dit alles is het leven mijns gees-

tes ; want Gij hebt mij gezond gemaakt
en mij genezen.

17. Zie, in vrede is mij de bitterheid

bitter geweest; maar Gij hebt mijne

ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groe-

ve der vertering niet kwame ; want Gij

hebt alle mijne zonden achter uwen
rug geworpen.

18. Want het graf zal U niet loven;

de dood zal U [niet] prijzen; die in den

kuil nederdalen, zullen op uwe waar-

heid niet hopen.

19. De levende, de levende, die zal U
loven, gelijk ik heden [doe]; de vader

zal den kinderen uwe waarheid bekend
maken.

20. De HEERE was [gereed] om mij

te verlossen; daarom zullen wij op mijn

snarenspel spelen, alle de dagen onzes

levens, in het Huis des HEEREN.
21. Jesaja nu had gezegd: Laat ze

nemen eenen klomp vijgen, en tot eene

pleister op het gezwel maken, en hij

zal genezen. « 2 Kon. 20: 7.

22. En Hizkia had gezegd : Welk zal

het teeken zijn, dat ik ten Huize des
HEEREN zal opgaan?

HET XXXIX KAPITTEL.

Ie dien tijde zond Meródach Baladan,
de zoon van Baladan, de koning van
Babel, brieven en een geschenk aan
Hizkia; want hij had gehoord, dat hij

krank geweest en [weder] sterk gewor-
den was.

2. En Hizkia verblijdde zich over hen,
en hij toonde hun zijn schathuis, het
zilver, en het goud, en de specerijen,

en de beste olie, en zijn gansche wa-
penhuis, en al wat gevonden werd in
zijne schatten; er was geen ding in zijn

huis, noch in zijne gansche heerschap-
pij, dat Hizkia hun niet toonde.

3. Toen kwam de profeet Jesaja tot
den koning Hizkia, en zeide tot hem:
Wat hebben die mannen gezegd, en
vanwaar zijn zij tot u gekomen? En
Hizkia zeide: Zij zijn uit verren lande
tot mij gekomen, uit Babel.

4. En hij zeide: Wat hebben zij ge-

zien in uw huis? En Hizkia zeide: Zij

hebben alles gezien wat in mijn huis
is; geen ding is er in mijne schatten,
dat ik hun niet getoond heb.

5. Toen zeide Jesaja tot Hizkia: Hoor
het woord des HEEREX der heirscha-

ren :

6. Zie, de dagen komen, dat al wat
in uw huis is, en wat uwe vaders op-

gelegd hebben tot eenen schat tot op
dezen dag, naar Babel weggevoerd zal

worden; er zal niets overgelaten wor-
den, zegt de HEERE,

7. Daartoe zullen zij van uwe zonen,
die uit u zullen voortkomen, die gij

gewinnen zult, nemen, dat zij hovelin-

gen zijn in het paleis des konings van
Babel.

8. Maar Hizkia zeide tot Jesaja: Het
woord des HEEREN, dat gij gesproken
hebt, is goed. Ook zeide hij : Doch het
zij vrede en waarheid in mijne dagen.

HET XL KAPITTEL.

1 roost, troost mijn volk, zal ulieder

God zeggen.
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2. Spreekt naar het hart van Jeru-

zalem, en roept haar toe, dat haar strijd

vervuld is, dat hare ongerechtigheid

verzoend is, dat zij van de hand des

HEEREN dubbel ontvangen heeft voor
alle hare zonden,

3. aEene stemme des roependen in

de v\^oestijn : Bereidt den weg des HEE-
REN, maakt recht in de wildernis eene
baan voor onzen God. a Matth. 3: 3.

Mare. 1: 3. Luc. 3: 4. Joh. 1: 23.

4. Alle dalen zullen verhoogd wor-
den, en alle bergen en heuvelen zullen

vernederd worden ; en wat krom is,

dat zal recht, en wat hobbelachtig is,

dat zal tot eene vallei gemaakt wor-
den.

5. En ade heerlijkheid des HEEREN
zal geopenbaard worden; enalle vleesch
tegelijk zal zien, dat [het] de mond des
HEEREN gesproken heeft.

a Joli^ 1 : 14.

6. Eene stemme zegt: Roep. En hij

zegt : Wat zal ik roepen ? «Alle vleesch

is als gras, en alle zijne goedertieren-

heid als eene bloem des velds.
a Job 14: 2. Ps. 90: 5, 6;

102: 12; 103: 15. Jacob. 1: 10. 1 Petr. 1: 24.

7. Het gras verdort, de bloem valt

af, als de Geest des HEEREN daarin
blaast; voorwaar het volk is gras.

8. Het gras verdort, de bloem valt

af; maar het «woord onzes Gods be-

staat in der eeuwigheid.
a 1 Petr. 1 : 25.

9. O Sion, gij verkondigster van goe-

de boodschap, klim op eenen hoogen
berg; o Jeruzalem, gij verkondigster
van goede boodschap, hef uwe stemme
op met macht; hef ze op, vrees niet,

zeg den steden van Juda: Ziet, [hier]

is uw God.
10. Zie, de Heere HEERE zal komen

tegen den sterke, en zijn armzalheer-
schen; zie, «zijn loon is bij Hem, en
zijn arbeidsloon is voor zijn aange-
Zichte. a Jes. 62: 11.

11. Hij zal «zijne kudde weiden ge-

lijk een herder; Hij zal de lammerkens
in zijne armen vergaderen, en in zijnen

schoot dragen; de zoogenden zal Hij.

^zachtkens leiden. a Ezech. 34: 23, 24.

Micha 7: 14. Joh. 10: 11. b Jes. 49: 10.

12. AVie heeft de wateren met zijne

vuist gemeten, en van de hemelen met
de span de maat genomen? En heeft

met eenen drieling het stof der aarde
begrepen? En de bergen gewogen in

eene waag, en de heuvelen in eene
weegschaal ?

13. «Wie heeft den Geest des HEE-
REN bestierd, en [ivie] heeft Hem [als]

zün raadsman onderwezen?
a Rom. 11: 34. 1 Cor. 2: 16.

14. Met wien heeft Hij raad gehou-
den, die Hem verstand zoude geven,
en Hem zoude leeren van het pad des
rechts, en Hem wetenschap zoude lee-

ren, en Hem zoude bekend makenden
weg des veelvoudigen verstands?

15. Zie, de volkeren zijn geacht als

een druppel van eenen emmer, en als

een stofkeu van de weegschaal. Zie,

Hij werpt de eilanden henen als dun
stof.

16. En de Libanon is niet genoeg-
zaam om te branden, en zijn gedierte
is niet genoegzaam ten brandoffer.

17. Alle volkeren zijn als niets voor
Hem; en zij worden bij Hem geacht
minder dan «niet, en ijdelheid.

a Dan. 4 : 35.

18. «Bij wien dan zult gij God ver-

gelijken? Of wat gelijkenis zult gij

Hem toepassen ?rt jes. 46: 5. Hand. i7: 29.

19. De werkmeester giet een beeld,

en de goudsmid overtrekt het met goud,
en giet er zilveren ketenen [toe].

20. Die verarmd is, dat hij niet te

offeren heeft, die kiest een hout uit,

[dat] niet verrotte ; hij zoekt zich eenen
wijzen werkmeester, om een beeld te

bereiden, [dat] niet wankele.

21. Weet gijlieden niet? Hoort gij

niet? Is het u van den beginne aan
niet bekend gemaakt? Hebt gij op de
grondvesten der aarde niet gelet?

22. Hij is het, die daar zit boven den
kloot der aarde, en hare inwoners zijn

als sprinkhanen; Hij is het, die «de

hemelen uitspant als eenen dunnen
doek, en breidt ze uit als eene tente,

om te bewonen;
a Job 9: 8. Ps. 104: 2. Jes. 44: 24.

23. Die de «vorsten te niete maakt;
de rechters der aarde maakt Hij als

ijdelheid. a Job 12: 21. Ps. 107: 40.

24. Ja zij worden niet geplant, ja zij

worden niet gezaaid, ja hun afgehou-

wen stam wortelt niet in de aarde
;

ook als Hij op hen blazen zal, zoo zul-
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len zij verdorren, en een stormwind
zal ze als eenen stoppel wegnemen.

25. Bij wien dan zuLt gijlieden Mij

vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de
Heilige.

26. Heft uwe oogen op omhoog, en
ziet, wie deze dingen geschapen heeft

;

die in getal hun heir voortbrengt; die

ze alle bij name roept, vanwege de
grootheid [zyner] krachten, en [omdat]
Hij sterk van vermogen is; er wordt
er niet één gemist.

27. Waarom zegt gij [dan], o Jakob,
en spreekt, o Israël : Mijn weg is voor
den HEERE verborgen, en mijn recht
gaat van mijnen God voorbij ?

28. Weet gij het niet? Hebt gij niet

gehoord, dat de eeuwige God, de HEE-
RE, de Schepper van de einden der
aarde, noch moede noch mat wordt?
Er is «geene doorgronding van zijn ver-

stand, a Ps. 147: 5.

29. Hij geeft den moede kracht, en
Hij vermenigvuldigt de sterkte dien,

die geene krachten heeft.

30. De jongen zullen moede en mat
worden, en de jongelingen zullen ge-

wisselijk vallen;

31. Maar die den HEERE verwach-
ten, zullen de kracht vernieuwen ; zij

zullen opvaren met vleugelen, gelijk de
arenden; zij zullen loopen, en niet

moede worden, zij zullen wandelen, en
niet mat worden,

HET XLI KAPITTEL.

/jwijgt voor mij, gij eilanden, en laat

de volkeren de kracht vernieuwen ; laat

ze toetreden, iaat ze dan spreken; laat

ons samen ten gerichte naderen.

2. Wie heeft van den opgang dien

rechtvaardige verwekt? heeft hem ge-

roepen op zijnen voet? de heidenen
voor zijn aangezicht gegeven, en ge-

maakt, dat hij [over] koningen heersch-

te? heeft ze aan zijn zwaard gegeven
als stof, aan zijnen boog als eenen
voortgedrevenen stoppel?

3. Dat hij ze najaagde, [en] doortrok

[met] vrede, door een pad, [lietivdk] hij

met zijne voeten niet gegaan had?
4. Wie heeft [dit] gewrocht en ge-

daan, roepende de geslachten van den
beginne ? Ik, de HEERE, «die de eerste

ben, en met de laatsten ben Ik dezelf-
de, a Jes. 43: 10; 44: 6;

48: 12. Openb. 1: 17; 22: 13.

5. De eilanden zagen het, en zij

vreesden; de einden der aarde beefden;
zij naderden en kwamen toe.

6. De een hielp den ander, en zeide
tot zijnen metgezel: Wees sterk.

7. En de werkmeester versterkte den
goudsmid ; die met den hamer glad
maakt, dien, die op het aanbeeld slaat,

zeggende van het soldeersel : Het is

goed; daarna maakt hij het vast met
nagelen, dat het niet wankele.

8. Maar gij Israël, mijn knecht, gij

Jakob, «dien Ik verkoren heb, het zaad
van Abraham, mijnen &liefhebber;

a Deut. 7: 6; 10: 15; 14: 2. Ps. 135: 4.

Jes. 43: 1; 44: 1. 6 2 Kron. 20: 7. Jac. 2: 23.

9. Gij, welken Ik gegrepen heb van
de einden der aarde, en uit hare bij-

zondersten geroepen heb ; en zeide tot

u: Gij zijt mijn knecht, u heb Ik uit-

verkoren, en heb u niet verworpen.

10. Vrees niet, want Ik ben met u,

wees niet verbaasd, want Ik ben uw
God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met de rechterhand
mijner gerechtigheid.

11. Zie, «zij zullen beschaamd en te

schande worden, allen, die tegen u
ontstoken zijn; zij zullen worden als

niets, en die lieden, die met u twisten,

zullen vergaan.
a Ex. 23: 22. Jes. 60: 12. Zach. 12: 3.

12. Gij zult ze zoeken, maar zult ze

niet vinden; de lieden, die met u kij-

ven, zullen worden a,ls niets, en die lie-

den, die met u oorlogen, als een nietig

ding.

13. Want Ik, de Heere uw God, grijp

uwe rechterhand aan, die tot u zeg:

Vrees niet. Ik help u.

14. Vrees niet, gij wormken Jakobs,

gij volksken Israels. Ik help u, spreekt

de HEERE, en uw Verlosser is de Hei-

lige Israels.

15. Zie, Ik heb u tot eene scherpe,

nieuwe dorschslede gesteld, die scherpe
pinnen heeft; gij zult bergen dorschen
en vermalen, en heuvelen zult gij stel-

len «gelijk kaf. a Jes. 17: 13; 29: 5.

16. Gij zult ze wannen, en de wind
zal ze wegnemen, en de stormwind
zal ze verstrooien; maar gij zult u

25
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verheugen in den HEERE, in den Hei-

lige Israels zult gij u beroemen.
17. De ellendigen en nooddrufti-

gen zoeken water, maar er is geen,

hunne tong «versmacht van dorst; Ik

de HEERE zal ze verhooren, Ik, de
God Israels, zal ze niet verlaten.

a Matth. 5: 6.

18. Ik «zal rivieren op de hooge
plaatsen openen, en fonteinen in het

midden der valleien; ''Ik zal de woes-
tijn tot eenen waterpoel zetten, en het

dorre land tot watertochten.
a Jes. 35: 7; 44: 3. h Ps. 107: 35.

19. Ik zal in de woestijn den ceder-

boom, den Sittimboom, en den mirte-

boom, en den olieachtigen boom zet-

ten ; Ik zal in de wildernis stellen den
denneboom, den beuk, en den *buks-

boom tegelijk.

20. Opdat zij zien, en bekennen, en
overleggen, en tegelijk verstaan, dat

de hand des HEEREN zulks gedaan, en
dat de Heilige Israels zulks geschapen
heeft.

21. Brengt ulieder twistzake voor,

zegt de HEERE ; brengt uwe vaste be-

wijsredenen bij, zegt de Koning Ja-

kobs.

22. Laat ze voorbrengen en ons ver-

kondigen de dingen, die gebeuren zul-

len ; verkondigt die vorige dingen, wel-

ke die geweest zijn, opdat wij het ter

harte nemen, en het einde daarvan
weten; of doet ons de toekomende
dingen hooren.

23. Verkondigt dingen, die hierna

komen zullen, opdat wij weten, dat gij

Goden zijt; ja doet goed, en doet kwaad,
dat wij verbaasd staan, en te zamen
toezien.

24. Ziet, gijlieden zijt minder dan niet,

en ulieder werk 'is erger dan eene ad-

der ; hij is een gruwel, die ulieden ver-

kiest.

25. Ik verwek [eenen] van het noorden,

en hij zal komen van den opgang der

zon; hij zal mijnen naam aanroepen;

en hij zal komen [over] de overheden
als [over] leem, en gelijk een potten-

bakker het slijk treedt.

26. Wie heeft [ivat] verkondigd van
den beginne aan, dat wij het weten

mogen, of van tevoren, dat wij zeggen
mogen: Hij is rechtvaardig? Maar er
is niemand, die het verkondigt, ook nie-
mand, die [wat] hooren doet, ook nie-
mand, die ulieder woorden hoort.

27. [Ik] de eerste [zeg] tot Sion : Zie,
zie ze [daar] ! en tot Jeruzalem : Ik
zal eenen blijden boodschapper geven.

28. Want Ik zag toe, maar er was
niemand; zelfs onder deze, maar er
was geen raadgever ; dat Ik hen zoude
vragen, en zij Mij antwoord geven zou-
den.

29. Zie, zij zijn altemaal ijdelheid,

hunne werken zijn een nietig ding,
hunne gegotene beelden zijn wind, en
een ijdel ding.

HET XLII KAPITTEL.

Z

* Stat. overz. : busboom; thans zegt men
buksboom.

ie, mijn knecht, dien Ik ondersteun,
mijn uitverkorene, [in denwelken] mijne
ziele «een welbehagen heeft. t'Ik heb
mijnen Geest op hem gegeven; hij zal

het recht den heidenen voortbrengen.
a Matüi. 3: 17; 17: 5.

Eph. 1: 6. & Jes. 11: 2. Joh. 3: 34.

2. Hij zal niet schreeuwen, noch zijne

[stemme] verheffen, noch zijne stemme
op de straat hooren laten.

3. Het gekrookte riet zal hij niet ver-

breken, en de rookende vlaswiek, die

zal hij niet uitblusschen ; met waarheid
zal hij het recht voortbrengen.

4. Hij zal niet verdonkerd worden,
en hij zal niet verbroken worden; tot-

dat hij het recht op aarde zal hebben
besteld; en de eilanden zullen naar zij-

ne leere wachten.
5. Alzoo zegt God de HEERE, die de

hemelen geschapen, en ze uitgebreid

heeft; die de aarde uitgespannen heeft,

en wat daaruit voortkomt; die den vol-

ke, [d.at] daarop is, den adem geeft, en
den geest dengenen, die daarop wande-
len :

6. Ik, de HEERE, heb u geroepen in

gerechtigheid, en Ik zal [u] bij uwe
hand grijpen ; en Ik zal u behoeden, en

Ik zal u geven tot een verbond des

volks, tot een licht der heidenen;

7. Om te openen de blinde oogen ; om
de gebondenen uit te voeren uit de ge-

vangenis, [en] uit het gevangenhuis die,

die in de duisternis zitten.

8. Ik ben de HEERE, dat is mijn
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naam; en «mijne eere zal Ik geenen
anderen geven, noch mijnen lof den ge-

snedenen beelden. « jes. 48 : ii.

9. Zie, de voorgaande dingen zijn ge-

komen, en nienwe dingen verkondig Ik
;

•eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden
die hooren,

10. «Zingt den HEERE een nieuw-

lied, zijnen lof van het einde der aar-

de; gy die ter zee vaart, en al wat
daarin is, gij eilanden en hunne inwo-
ners, a Ps. 33 : 3.

11. Laat de woestijn en hare steden

[de stemme] verheffen, met de dorpen,

[die] Kédar bewoont; laat ze juichen,

die in de rotssteenen wonen, [en] van
den top der bergen af schreeuwen.

12. Laat ze den HEERE de eere ge-

ven, en zijnen lof in de eilanden ver-

kondigen.
13. De IIEERE zal uittrekken als een

held ; Hij zal den ijver opwekken als

€en krijgsman; Hij zal juichen, ja Hy
zal een groot getier maken ; Hij zal zij-

ne vijanden overweldigen.
14. Ik heb van ouds gezwegen, Ik

heb Mij stil gehouden [en] Mij ingehou-
den; Ik zal uitschreeuwen, als eene, die

haart ; Ik zal ze verwoesten, en te za-

men opslokken.
15. Ik zal bergen en heuvelen woest

maken, en al hun gras zal ik doen ver-

dorren ; en Ik zal de rivieren tot eilan-

den maken, en de poelen uitdrogen.

16. En Ik zal de blinden leiden door
den weg, [dien] zy niet geweten heb-

ben; Ik zal ze doen tredendoor de pa-

den, [die] zij niet geweten hebben; Ik

zal de duisternis voor hun aangezicht
ten licht maken, en «het kromme tot

recht. Deze dingen zal Ik hun doen, en
Ik zal ze niet verlaten. « jes. 40: 3, 4.

17. [Maar] die zich op gesnedene beel-

den verlaten, die tot de gegotene beel-

den zeggen: Gij zijt onze goden; «die

zullen achterwaarts keeren [en] met
schaamte beschaamd worden.

a Ps. 97: 7. Jes. 1: 29; 44: 11; 45: 16.

18. Hoort, gij dooven, en schouwt
aan, gij blinden, om te zien.

19. Wie is er blind, dan mijn knecht,

en doof, gelijk mijn bode, [dien] Ik zen-

de? Wie is blind, gelijk de volmaakte,
en blind, gelijk de knecht des HEEREN?

20. Gij ziet [wel] vele dingen, maar
«gij bewaart ze niet; of[schoon] hij de

ooren opendoet, zoo hoort hij toch niet.
a Rom. 2: 2, enz.

21. De HEERE had lust [aan hem]
om zijner gerechtigheid wille ; Hij
maakte [hem] groot [door] de wet, en
Hij maakte [hem] heerlijk.

22. Maar [nu] is het een beroofd en
geplunderd volk; zij zijn allen verstrikt
in de holen, en verstoken in de gevan-
genhuizen; zij zijn tot eenen roof ge-
worden, en er is niemand, die ze redt;
[tot] eene plundering, en niemand zegt:
Geef [ze] weder.

23. Wie onder ulieden neemt zulks
ter oore? [Me] merkt op en hoort,
wat hierna zijn zal?

24. Wie heeft Jakob tot eene plunde-
ring overgegeven, en Israël den roe-
vers? Is het niet de HEERE, Hij, tegen
wien wij gezondigd hebben ? Want zij

wilden niet wandelen in zijne wegen,
en zij hoorden niet naar zijne wet.

25. Daarom heeft Hij over hen uitge-
stort de grimmigheid zijns toorns en
de macht des oorlogs; en Hij heeft ze
rondom in vlam gezet, doch zij mer-
ken het niet ; en Hij heeft ze in brand
gestoken, doch zij nemen het niet ter

harte.

HET XLHI KAPITTEL.

Maar nu, alzoo zegt de HEERE, uw
Schepper, o Jakob, en uw Formeerder,
o Israël : vrees niet, want Ik heb u ver-

lost; Ik heb u bij uwen naam geroe-
pen, gij zijt mijne.

2. Wanneer gij zult gaan «door het
water, Ik zal bij u zijn, en door de ri-

vieren, zij zullen u niet overstroomen
;

wanneer gij door het vuur zult gaan,
zult gij niet verbranden, en de vlam
zal u niet aansteken. a Ps. 66: 12.

3. Want Ik ben de HEERE uw God,
de Heihge Israels, uw Heiland. Ik heb
Egypte, Moorenland en Séba gegeven
[lot] uw losgeld in uwe plaats.

4. Van toen af, dat gij kostelijk zijt

geweest in mijne oogen, zijt gij verheer-
lijkt geweest, en Ik heb u liefgehad;
daarom heb Ik menschen in uwe plaats
gegeven, en volken in plaats van uwe
ziele.

5. «Vrees niet, want Ik ben met u;
Ik zal uw zaad van den opgang bren-
gen, en Ik zal u verzamelen van den
ondergang, a Jes. 44: 2. Jer. 30: 10; 46: 27.
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6. Ik zal zeggen tot het noorden:

Geef; en tot het zuiden : Houd niet te-

rug. Breng mijne zonen van verre, en

mijne dochteren van het einde der

aarde;
7. Een ieder die naar mijnen naam

genoemd is, en dien Ik geschapen heb

tot mijne eere, dien Ik geformeerd heb,

dien Ik ook gemaakt heb.

8. Breng voort het blinde volk, het-

welk oogen heeft, en de dooven, die

ooren hebben.
9. Laat alle de heidenen samen ver-

gaderd worden, en laat de volkeren

verzameld worden; wie onder hen zal

dit verkondigen? Of laat ze ons doen
hüoren de vorige dingen, laat ze hunne
getuigen voorbrengen, opdat zij gerecht-

vaardigd worden, en men het hoore en

zegge : Het is de waarheid.
10. Gylieden zijt mijne getuigen,

spreekt de HEERE, en mijn knecht,

dien Ik uitverkoren heb ; opdat gij het

weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat

Ik die ben, "[dat] vóór Mij geen God
geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.

a Jes. 41: 4; 44: 8; 45: 21. Hos. 13: 4.

11. Ik, Ik ben de HEERE, en er is

geen Heiland behalve Mij.

12. Ik heb verkondigd, en Ik heb
verlost, en Ik heb [het] doen hooren,

en geen vreemd [god] was onder ulie-

den; en gij zijt mijne getuigen, spreekt

de HEERE, dat Ik God ben.

13. Ook eer de dag was, ben Ik; en

er is niemand, die uit mijne hand red-

den kan. Ik zal werken, en «wie zal

het-feeeren? a Jes. 14: 27.

14. Alzoo zegt de HEERE, uw Ver-

losser, de Heilige Israels: Om ulieder

wille heb Ik naar Babel gezonden, en

h€b ze allen vluchtig doen nederdalen,

te weten de Chaldéën, in de schepen,

op dewelke zii juichten.

15. Ik ben de HEERE, uw Heilige;

de Schepper Israels, ulieder Koning.

16. Alzoo zegt de HEERE, die in de

zee eenen weg, en in de sterke wateren

een pad maakte;
17. Die wagenen en paarden, heir en

macht voortbracht; te zamen zijn zij

nedergelegen, zij zullen niet weder op-

staan, zij zijn uitgebluscht, gelijk eene

vlaswiek zijn zij uitgegaan:
18. Gedenkt der vorige [dingen] niet,

en overlegt de oude dingen niet.

\
19. Ziet, Ik zal «wat nieuws maken-,

nu zal het uit'spruiten ; zult gijlieden

dat niet weten ? Ja Ik zal in de woes-
tiin eenen weg leggen, [en] rivieren in
de wildernis. a Openb. 21 : 5.

20. Het gedierte des velds zal Mij

eeren, de draken en de jonge struisen;

want Ik zal in de woestijn wateren
geven, [en] rivieren in de wildernis, om
mijn volk, mijnen uitverkorene

,
drin-

ken te geven.
21. «Dit volk heb Ik mij geformeerd,

zij zullen mijnen lof vertellen.
a Luc. 1: 74, 75.

22. Doch gij hebt Mij niet aangeroe-
pen, o Jakob, als gü u tegen Mij ver-

moeid hebt, o Israël.

28. Mij hebt gij niet gebracht het
kleine vee uwer brandofferen, en met
[uwe] slachtofferen hebt gij Mij niet ge-

ëerd; Ik heb u [Mij] niet doen dienen
met spijsoffer, en Ik heb u niet ver-

moeid met wierook;
24. Mij hebt gij geen kalmus voor

geld gekocht, en met het vette uwer
slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt;
maar gij hebt Mij arbeid gemaakt met
uwe zonden, gij hebt Mij vermoeid met
uwe ongerechtigheden.

25. Ik, Ik ben het, die uwe overtre-

dingen uitdelg, «om mijnentwille, en
Ik gedenk uwer zonden niet.

a Ezech. 36: 22, enz.

26. Maak Mij indachtig, «laat ons te

zamen richten, vertel gij [uwe reden],

opdat gij moogt gerechtvaardigd wor-
den, a Jes. 1: 18.

27. Uw eerste vader heeft gezondigd],

en uwe uitleggers hebben tegen Mij over-

treden.

28. Daarom zal ik de oversten des

Heihgdoms ontheiligen, en Jakob ten

ban overgeven, en Israël tot beschim-

pingen.

HET XLIV KAPITTEL.

Maar hoor nu, «mijn knecht Jakob,

en Israël, dien Ik verkoren heb.
a Jes. 41: 8; 43: 5. Joi. 30: 10; 46: 27.

2. Zoo zegt de HEERE, uw Maker
en uw Formeerder van den buik af, die

u helpt: Vrees niet, o Jakob, mijn

knecht, en gij Jeschürun, dien Ik uit-,

verkoren heb.

3. Want Ik «zal water gieten op den
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dorstige, en stroomen op het droge;

Ik zal mijnen Geest op uw zaad gie-

ten, en mijnen zegen op uwe nakome-
lingen, a Jes. 35: 7. Joel 2: 28.

Joh. 7: 38. Hand. 2: 18.

4. En zij zullen uitspruiten tusschen
in het gras, als de wilgen aan de wa-
terbeken.

5. Deze zal zeggen: Ik bendesHEE-
REN; en die zal [s('c/i] noemen met den
naam van Jakob; en gene zal [me/t] zij-

ne hand schrijven: [Ik ben] des HEB-
REN ; en zich toenoemen met den naam
van Israël.

6. Zoo zegt de HEERE, de Koning
Israels en zijn Verlosser, de HEERE
der heirscharen: «Ik ben'de eerste, en Ik

ben de laatste, en behalve Mij is er

geen God. a Jes. 41: 4; 48: 12.

Openb. 1: 8, 17; 22: 13.

7. En wie zal, gelijk als Ik, roepen,

en het verkondigen, en het ordelijk

voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeu-

wig volk gesteld heb ? En laat ze de

toekomstige dingen, en die komen zul-

len, hun verkondigen.

8. Verschrikt niet, en vreest niet; heb

Ik het u van toen af niet doen hooren

en verkondigd? Want gijheden zijt mij-

ne getuigen: «is er ook een God behal-

ve Mij ? Immers is er geen [andere]

Rotssteen ; Ik ken er geenen.
a Deut. 4 : 35, 39 ; 32: 39. 1 Sam. 2: 2. Jes. 45 : 21.

9. De formeerders van gesnedene
beelden zijn al te zamen ijdelheid, en
hunne gewenschte dingen doen geen
nut, ja zijzelven zijn hunne getuigen;

zij zien niet, en zij weten niet, daarom
zullen zij beschaamd worden.

10. Wie formeert eenen God, en giet

een beeld, dat geen nut doet?

11. Zie, alle hunne medegenooten
azullen beschaamd worden, want de

werkmeesters zijn uit de menschen;
dat zij zich altemaal vergaderen, dat zij

opstaan, zij zullen verschrikken, zij

zullen te zamen beschaamd worden.
a Ps. 97: 7. Jes. 1: 29; 42: 17; 45: 16.

12. «De ijzersmid [maakt] eene bijl,

en werkt in den gloed, en formeert het

met hamers, en werkt het met zijnen

sterken arm~; hy lijdt ook honger, tot-

dat hij krachteloos wordt; hij drinkt

geen water, totdat hij amechtig wordt.
a Jer. 10: 3.

13. De timmerman trekt het richt-

snoer uit, hij teekent het af met den
draad, hij maakt het [effen] met de
schaven, en teekent het met den pas-
ser, en maakt het naar de beeltenis
eens mans, naar de schoonheid van
een mensch, dat het in het huis blijve.

14. Als hij zich cederen afbouwt,
zoo neemt hij eenen cypressenboom
of eenen eik, en hij versterkt zich on-
der de boomen des wouds ; hij plant
eenen olmboom, en de regen maakt
[dien] groot.

15. Dan is het voor den mensch om
te verbranden; dan neemt hij daarvan,
en warmt er zich bij; ook ontsteekt
hij het, en bakt er brood bij; daaren-
boven maakt hij er eenen god van, en
buigt zich [daarvoor] ; hij maakt er een
gesneden beeld van, en knielt er voor
neder.

16. Zijne helft brandt hij in het vuur,
bij [de andere] helft daarvan eet hy
vleesch; hij braadt een gebraad, en hij

wordt verzadigd; ook warmt hij zich-

zelven, en hij zegt: Hei, ik ben warm
geworden, ik heb het vuur gezien.

17. Het overige nu daarvan maakt
hij tot eenen god, tot zijn gesneden
beeld; hij knielt daarvoor neder, en
buigt zich, en bidt het aan, en zegt:
Red mij, want gij zijt mijn God.

18. Zij weten niet, en verstaan niet,

want het heeft hunne oogen bestre-

ken, dat zij niet zien, [en] hunne har-

ten, dat zij niet verstaan.

19. En niemand [van hen] brengt hel
in zijn hart, en er is noch kennisse noch
verstand, dat hij zeggen zoude : De helft

daarvan heb ik verbrand in het vuur,

ja ook op de kolen daarvan heb ik

brood gebakken, ik heb vleesch [daarbij]

gebraden, en heb het gegeten ; en zoude
ik het overblijfsel daarvan tot eenen
gruwel maken ? Zoude ik nederknie-
len voor hetgene dat van eenen boom
gekomen is ?

20. Hij voedt zich met asch ; het be-

drogen hart heeft hem [ter zijden] af-

geleid; zoodat hij zijne ziele niet red-

den kan, noch zeggen ; Is er niet eene
leugen in mijne rechterhand ?

21. Gedenk aan deze dingen, o Jakob,
en Israël, want gij zijt mijn knecht;
Ik heb u geformeerd, gij zijt myn knecht;
Israël, gij zult van Mij niet vergeten
worden.
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22. Ik delg uwe overtredingen] uit

als eenen nevel, en uwe zonden als eene

wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb

u verlost.

23. Zingt met vreugde, gij hemelen,

want de HEERE heeft het gedaan;
juicht, gij benedenste deelen der aarde;

gy bergen, maakt een groot gedreun
met vreugdegezang; gij bosschen, en

alle geboomte daarin ; want de HEERE
heeft Jakob verlost, en zich heerlijk

gemaakt in Israël.

24. Alzoo zegt de HEERE, uw Ver-

losser, en die u geformeerd heeft van
den buik af: Ik ben de HEERE, die

alles doe, «die den hemel uitbreid, Ik

alleen, en ^die de aarde uitspan door
Mijzelven; a Job 9: 8. Ps. 104 : 2.

b Jes. 40 : 22; 42 : 5; 45: 12.

25. Die de teekenen der leugendich-

ters vernietig, en de waarzeggers dol

maak; die de wijzen achterwaarts doe
keeren, en [die] hunne wetenschap ver-

dwaas
;

26. T)ie het woord zijns knechts be-

vestig, en den raad zijner boden volbreng;

die tot Jeruzalem zeg : Gij zult bewoond
worden; en tot de steden van Juda:
Gij zult herbouwd worden, en Ik zal

zijne verwoeste plaatsen oprichten;

27. Die tot de diepte zeg; Verdroog,
en uwe rivieren zal Ik verdrogen;

28. Die van Cores zegt : Hij is mijn
herder, en hij zal al mijn welgevallen
volbrengen; zeggende ook tot Jeruza-

lem : Word gebouwd ; en [tot] den Tem-
pel: Word gegrond.

HET XLV KAPITTEL.

Alzoo zegt de HEERE tot zijnen ge-

zalfde, tot Cores, wiens rechterhand Ik

vat, om de volkeren voor zijn aange-

zicht neder te werpen; en Ik zal de

lendenen der koningen ontbinden, om
voor zijn aangezicht de deuren te ope-

nen, en de poorten zullen niet geslo-

ten worden;
2. Ik zal voor uw aangezicht gaan,

en Ik zal de kromme wegen recht

maken ; de koperen deuren zal Ik ver-

breken, en de ijzeren grendelen zal Ik

in stukken slaan.

3. En Ik zal u geven de schatten,

die in de duisternissen zyn, en de ver-

borgene rijkdommen; opdat gij moogt

weten, dat Ik de HEERE ben, die [«}

bij uwen naam roep, de God Israels;

4. Om der wille van Jakob, mijnen
knecht, en van Israël, mijnen uitver-

korene; ja Ik riep u bij uwen naam,
Ik noemde u toe, hoewel gij Mij niet

kendet.
5. «Ik ben de HEERE, en niemand

meer, buiten Mij is er geen God; Ik
zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent;

a Deut 4 : 35, 39 ; 32 : 39. Jes. 44 : 8.

6. Opdat men wete, van den opgang
der zon en van den ondergang, dat er

buiten Mij niets is; Ik ben de HEERE,.
en niemand meer.

7. Ik formeer het licht, en schep de
duisternis ; Ik maak den vrede, en schep
«het kwaad ; Ik de HEERE doe alle

deze dingen. a Klaagl. 3 : 38. Araos 3 : 6.

8. Drupt, gij hemelen, van boven af,

en dat de wolken vloeien van gerechtig-

heid ; en de aarde opene zich, en dat al-

lerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te

zamen uitspruite; Ik de HEERE heb
ze geschapen.

9. Wee dien, die met zijnen Formeer-
der twist, gelijk eene potscherf met
aarden potscherven. «Zal ook het leem
tot zijnen formeerder zeggen: Wat
maakt gij ? Of [zal] uw werk [zeggen] :.

Hij heeft geene handen?
a Jer. 18 : 6. Roua. 9 : 20.

10. Wee dien, die tot den vader zegt:

Wat genereert gij? en tot de vrouwe:
Wat baart gij ?

IL Alzoo zegt de HEERE, de Heilige

Israels, en zijn Formeerder: Zij heb-

ben' Mij van toekomende dingen ge-

vraagd ; van mijne kinderen; zoudt gij

Mij van het werk mijner handen bevel

geven ?

12. Ik heb de aarde gemaakt, en Ik

heb den mensch geschapen; Ik ben
het; mijne handen hebben de hemelen
uitgebreid, en Ik heb aan al hun heir

bevel gegeven.
13. Ik heb hem verwekt in gerech-

tigheid, en alle zijne wegen zal Ik recht

maken; hij zal mijne stad «bouwen,

en hij zal mijne gevangenen loslaten,

niet voor prijs, noch voor geschenk,

zegt de HEERE der heirscharen.
o 2 Kron. 36: 22. Ezra 1 : 1. Jes. 44: 28.

14. Alzoo zegt de HEERE : De arbeid

der Egyptenaren, en de koophandel
der Mooren en den Sabéërs, der mannen
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van groote lengte, zullen tot u overko-

men, en zij zullen de uwe zijn; zlJ

zullen u navolgen, in boeien zullen zij

overkomen ; en zij zullen zich voor u
buigen, zij zullen u smeeken, [zegge72de:]

Gewisselijk God is in u, en «er is an-

ders geen God meer. « vers 5.

15. Voorwaar Gij zijt een God, die

U verborgen houdt^ de God Israels, de

Heiland.
16. Zij zullen beschaamd en ook tot

schande worden, zij allen; te zamen
zullen zij met schande henengaan, «die

de afgoden maken. o Jes. 44: ii.

17. [Maar] Israël wordt verlost door

den HEERE, [met] eene eeuwige ver-

lossing; gijlieden zult niet beschaamd
noch tot schande worden, tot in alle

eeuwigheden.
18. Want alzoo zegt de HEERE, «die

de hemelen geschapen heeft, die God,

die de aarde geformeerd, en die zege-

maakt heeft; Hij heeft ze bevestigd.

Hij heeft ze niet geschapen, dat zij le-

dig zijn zoude, [maar] heeft ze gefor-

meerd, opdat men daarin wonen zoude:

^Ik ben de HEERE, en niemand meer.
a Jes. 42 : 5. ö vss. 5, 14.

19. Ik heb «niet in het verborgen
gesproken, in eene donkere plaats der

aarde ; Ik heb tot het zaad Jakobs niet

gezegd : Zoekt Mij tevergeefs. Ik ben

de HEERE, die gerechtigheid spreek,

die rechtmatige dingen verkondig.
a Deut. 30 : 11.

20. Verzamelt u en komt, treedt hier

toe te zamen, gijlieden die van de hei-

denen ontkomen -zijt. «Zij weten niets,

die hunne houten gesnedene beelden

dragen, en eenen God aanbidden, [die]

niet verlossen kan. a Jes. 44 : i8, lo.

21. Verkondigt en treedt hier toe, ja

beraadslaagt samen. Wie heeft dat la-

ten hooren van ouds her?[TF'ie] heeft

dat «van toen af verkondigd? &Ben
Ik het niet, de HEERE? Er is geen
God meer behalve Mij, een rechtvaar-

dig God, en een Heiland, niemand is

er dan Ik, a Jes. 41 : 22, 26, 27.

43 : 9, 10. b vss. 5, 14, 18.

22. Wendt u naar mij toe, wordt be-

houden, alle gij einden der aarde; want
Ik ben God, en niemand meer.

23. Ik heb gezworen by Mijzelven,

er is een woord der gerechtigheid uit

mijnen mond gegaan, en het zal niet

wederkeeren: dat «Mij alle knie zal

gebogen worden, alle tong [Mij] zal

zweren. a Rom. 14 : 11. Philipp. 2 : 10.

24. Men zal van Mij zeggen: Gewis-
selijk in den HEERE zijn gerechtighe-
den en sterkte; tot Hem zal men ko-
men; maar zij zullen beschaamd wor-
den, «allen, die tegen Hem ontstoken
zijn. a Jes. 41: 11.

25. [Maar] in den HEERE zullen
gerechtvaardigd worden en zich be-

roemen, het gansche zaad Israels.

HET XLVI KAPITTEL.

Bel is gekromd, Nébo wordt nederge-
bogen; hunne afgoden zijn geworden
voor de dieren en voor de beesten ; uwe
opgeladene pakken zijn een last voor
de vermoeide [beesten].

2. Samen zijn zij nedergebogen, zij

zijn gekromd; zij hebben den last niet
kunnen redden, maar zijzelven zijn in

de gevangenis gegaan.
3. Hoort naar Mij, o huis Ja'kobs,

en het gansche overblijfsel van het
huis Israels; die [vaw lf;j'] gedragen zijt

van den buik aan, [en] opgenomen van
de baarmoeder af;

4. En tot den ouderdom toe zal Ik
dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal

Ik [ulieden] dragen. Ik heb het gedaan,
en Ik zal [u] opnemen, en Ik zal dra-

gen en redden.
5. «Wien zoudt gijlieden Mij nabeel-

den, en even gelijk maken, en Mij ver-

gelijken, dat wij malkanderen gelijken

zouden ? a Jes. 40 : 18, 25.

6. Zij verkwisten het goud uit de
de beurs, en wegen het zilver met de
waag; zij huren eenen goudsmid, en
die maakt het tot eenen god ; zij knie-

len neder, ook buigen zij zich [daar-

voor].

7. «Zij nemen hem op den schouder,
zij dragen hem, en zetten hem aan
zijne plaats. Daar staat hij; hij wijkt
van zijne stede niet; ja roept [iemand]

tot hem, zoo antwoordt hij niet; hij

verlost hem niet uit zijne benauwdheid.
a Jes. 45 : 20.

8. Gedenkt hieraan, en houdt u kloe-

kelijk; brengt het weder in het hart,

o gij overtreders.

9. Gedenkt der vorige dingen van
oude tijden af: dat Ik God ben, «en
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er is geen God meer, en er is niet gelijk

Ik; a Jes. 45: 5, 14, 18, 21, 22; 48: 12.

10. Die van den beginne aan ver-

kondig het einde, en van ouds af die

dingen, die nog niet geschied zijn ; die

zeg: «Mijn raad zal bestaan, en Ik zal

al mijn welbehagen doen;
a Ps. 33 : 11. Spr. 19j 21; 21 : 30. Hebr. 6 : 17.

11. Die eenen roofvogel roep van
het oosten; eenen man mijns raads

uit verren lande; ja, Ik heb [het] ge-

sproken, Ik zal het ook doen komen;
Ik heb [het] geformeerd. Ik zal het ook
doen.

12. Hoort naar Mij, gij stijven van
harte, gij die verre van de gerechtigheid

zijt. ,

13. Ik breng mijne gerechtigheid na-

bij, zij zal niet verre wezen, en mijn
heil zal niet vertoeven; maar Ik zal

heil geven in Sion, aan Israël mijne
heerlykheid.

HET XLVII KAPITTEL.

D_,aal af, en «zit in het stof, -gij jonk-

vrouw, dochter van Babel; zit op de

aarde, er -is geen troon [meer], gij doch-

ter der Chaldeën; want gij zult niet

meer genoemd worden de teedere, noch
de wellustige. a Jes. 26-: 5.

2. Neem den molen, en maal meel;

ontdek uwe vlechten^ ontbloot de en-

kelen, ontdek de schenkelen, ga door

de rivieren.

3. «Uwe schaamte zal ontdekt wor-

den, ook zal uwe schande gezien wor-

den; Ik zal wraak nemen, en Ik zal

Top u] niet aanvallen [als] een mensch.
a Jes. 3 : 17. Nah. 3 : 5.

4. Onzes Verlossers naam is HEEKE
der heirscharen, de Heilige Israels.

5. Zit stilzwijgende, en ga in de duis-

ternis, gij dochter der Chaldeën; want
gij zult niet meer genoemd worden
koningin der koninkrijken.

6. Ik was op mijn volk zeer toornig,

Ik ontheiligde mijne erve, en Ik gaf

ze over in uwe hand; [doch] gij be-

weest hun geene barmhartigheden, [ia

zelfs] over den oude maaktet gij uw
juk zeer zwaar;

7. En gij zeidet: Ik zal «koningin

zijn in eeuwigheid. Tot nog toe hebt

gy deze dingen niet in uw hart geno-

men; gij hebt aan het einde daarvan
niet gedacht. a Openb. 18: 7.

8. Nu dan, hoor dit, gij weelderige,
die zoo zeker woont, die in haar hart
zegt: Ik ben het, en niemand meer dan
ik; ik zal geene weduwe zitten, noch
de berooving van kinderen kennen.

9. Doch «deze beide dingen zullen

u in een oogenblik overkomen, op
éénen dag, de berooving van kinderen
en weduwschap ; volkomenlijk zullen

zij u overkomen vanwege de veelheid

uwer tooverijen, vanwege de menigte
uwer bezweringen. a jes. 5i: lo.

10. Want gij hebt op uwe boosheid
vertrouwd

;
gij hebt gezegd : Niemand

ziet mij. Uwe wijsheid en uwe weten-
schap die heeft u afkeerig gemaakt;
on gij hebt in uw hart gezegd : Ik ben
het, en niemand meer dan ik.

11. Daarom zal er over u een kwaad
komen, gij zult den dageraad daarvan
niet weten ; en een verderf zal er op
u vallen, hetwelk gij niet zult kunnen
verzoenen; want er zal snellijk eene
onstuimige verwoesting over u komen,
dat gij het niet weten zult.

12. Sta nu met uwe bezweringen, en
met de veelheid uwer tooverijen, waar-
in gij gearbeid liebt van uwe jeugd
af, of gij misschien voordeel kondet
doen, of gij misschien u [kondet] ster-

ken !

13. Gij zijt moede geworden in de

veelheid uwer raadslagen ; laat nu op-

staan, die den hemel waarnemen, die

in de sterren kijken, di« naar de nieuwe
manen voorzeggen, en laat ze u ver-

lossen van die dingen, die over u ko-

men zullen.

14. Zie, zij zullen zijn als stoppelen,

het vuur zal ze verbranden, zij zullen

zichzelven niet kunnen rukken uit

de macht der vlam ; het zal geene
kool zijn om [bij] te warmen, [geen]

vuur om daarvoor neder te zitten.

15. Alzoo zullen zij u zijn, met de-

welke gij gearbeid hebt, uwe hande-

laars van uwe jeugd aan ; elk zal zijns

weegs dwalen, niemand zal u verlos-

sen.

HET X.LVIII KAPITTEL.

Heoort dit, gij huis Jakobs, die ge-

noemd wordt met den naam van Is-
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raël, en uit de wateren van Juda
voortgekomen zijt ; die daar zweert bij

den naam des HEEREN, en vermeldt
den God Israë-ls, [maar] niet in waar-
heid noch in gerechtigheid.

2. Ja van de heilige stad worden zij

genoemd, en zij steunen op den God
Israels ; HEERE der heirscharen is

zijn naam.
3. De vorige dingen heb Ik verkon-

digd van toen af, en uit mijnen mond
zijn zij voortgekomen, en Ik heb ze
doen hooren ; Ik heb ze snellijk gedaan,
en zij zijn gekomen.

4. Omdat Ik wist, dat gij hard zijt,

en uw nek eene ijzeren zenuw is, en
uw voorhoofd koper;

5. Daarom heb Ik het u van toen
af verkondigd ; eer dat het kwam, heb
Ik het u doen hooren ; opdat gij niet

misschien zoudt zeggen : Mijn afgod
heeiij die dingen gedaan, of mijn ge-

sneden beeld of mijn gegoten beeld
heeft ze bevolen.

6. Gij hebt [het] gehoord, aanmerk
dat alles. Zult gijlieden het ook" niet

verkondigen ? Van nu af doe Ik u
nieuwe dingen hooren, en verborgene
dingen, en die gij niet geweten hebt.

7. Nu zijn zij geschapen, en niet van
toen af, en vóór [dezen] dag hebt gij

ze ook niet gehoord ; opdat gij niet

misschien zeggen zoudt : Zie, ik. heb
ze geweten.

8. Ook hebt gij ze niet gehoord, ook
hebt gij ze niet geweten, ook van toen
af is uw oor niet geopend geweest;
want Ik heb geweten, dat gij gansch
trouwelooslijk handelen zoudt, en dat
gij van den buik nf een overtreder
genoemd zijt.

9. Om mijns naams wille zal Ik
mijnen toorn langer uitstellen, en «[om]

mijns roems [imlle] zal Ik u ten goede
[Mij] bedwingen, opdat Ik u niet af-

hOUWe. a Jes. 43 : 21, 25.

10. Zie, Ik iieb u gelouterd, doch
niet als zilver. Ik heb u gekeurd in

den smeltkroes der ellende.

]1 Om mijnentwille, om mijnent-

wille zal Ik het doen, want hoe zoude
hij ontheiligd worden ? En «Ik zal

mijne eere aan geenen anderen ge-

ven, a Jes. 42: 8.

12. Hoor naar Mij, o Jakob, en gij

Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelf-

de
;

alk ben de eerste, ook ben ik de
laatste, a Jes. 41: 4: 44: 6. Openb. 1: 17; 22: 13.

13. Ook heeft mijne hand de aarde
gegrond, en mijne rechterhand heeft
de hemelen met de palm afgemeten

;

'wanneer Ik ze roep, staan zij daar te
zamen.

14. Vergadert u, gij allen, en hoort :

wie onder hen «heeft deze dingen
verkondigd? De HEERE heeft hem
lief; hij zal zijn welbehagen tegen
Babel doen, en zijn arm zal [tege^i] de
Chaldeën zijn. a jes. 4i : 22, 23. •

15. Ik, Ik heb [het] gesproken, ook
heb Ik hem geroepen ; Ik zal hem doen
komen, en hij zal voorspoedig zijn

[02)] zijnen weg.
16. Nadert gijlieden tot mij, hoort

dit : Ik heb van den beginne niet in
het verborgen gesproken, [maar] van
dien tijd af, dat het geschied is, ben
ik daar ; en nu, de Heere HEERE, en
zijn Geest, heeft mij gezonden,

17. Alzoo zegt de HEERE, uw Ver-
losser, de Heilige Israels : Ik ben de
HEERE uw God, die u leert wat nut
is, die u lleidt op den weg, [dien^ gij

gaan moet.

18. «Och dat gij naar mijne gebo-
den geluisterd hadt ! Zoo zoude uw
vrede geweest zijn als eene rivier, en
uwe gerechtigheid als de golven der
zee. a Deut. 32: 29. Ps. 81 : 14.

19. Ook zoude uw zaad geweest zijn

als het zand, en die uit uwe ingewan-
den voortkomen als zijne steenkens;
wiens naam niet zoude worden afge-
houwen noch verdelgd van voor mijn
aangezichte.

20. «Gaat uit van Babel, vliedt van
de Chaldeën ; verkondigt met de stem-
me des gejuichs, doet zulks hooren,
brengt het uit tot aan het einde der
aarde ; zegt : De HEERE heeft zijnen
knecht Jakob verlost

; a jes. 52: 11.

Jer. 50: 8.; 61: 6, 45. Openb. 18 : 4.

21. En : Zij hadden geenen dorst,

[toen] Hij ze leidde door de woeste
plaatsen ; Hij deed hun water uit den
rotssteen vlieten ; als Hij den rotssteen
kliefde, zoo vloeiden de wateren daar-

henen.
22. [Maar] de «goddeloozen hebben

geenen vrede, zegt de HEERE.
a Jes. 57 : '21.

25'
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HET XLIX KAPITTEL.

Hoort naar mij, gij eilanden, en luis-

tert toe, gij volkeren van verre. De HEE-
KE heeft mij geroepen van den buik

af, van mijner moeders ingewand af

heeft Hij mijnen naam gemeld.

2. En Hij heeft mijnen mond ge-

maakt als een scherp zwaard, onder

de schaduw zijner hand heeft Hij mij

bedekt; en Hij heeft mij tot eenen

zuiveren pijl gesteld, in zijnen pijlko-

koker heeft Hij mij verborgen.
• 3. En Hij heeft tot mij gezegd : Gij

zijt mijn knecht; Israel, door welken
Ik verheerlijkt zal worden.

4. Doch ik zeide : Ik heb te vergeefs

gearbeid, ik heb mijne kracht onnut-

telijk en ijdellijk toegebracht; gewis-

selijk mijn recht is bij den HEERE,
en mijn werkloon is bij mijnen God.

5. Én nu zegt de HEERE, die mij

zich van [moeders] buik af tot eenen

knecht geformeerd heeft, dat ik Ja-

kob tot Hem wederbrengen zoude
;

maar Israöl zal zich niet verzamelen

laten ; nochtans zal ik verheerlijkt wor-

den in deoogendes^HEEREN,[enmijn
God zal mijne sterkte zijn.

6. Voorts zeide Hij : Het is te gering,

dat gij Mij een knecht zoudt zijn, om
op te richten de stammen Jakobs, en

om weder te brengen de bewaar-

den in Israël ; Ik heb u ook gegeven

tot een licht der heidenen, om mijn

heil te zijn tot aan het einde der aar-

de.

7. Alzoo zegt de HEERE, de Verlos-

ser Israels, zijn Heilige, tot de ver-

achte ziele, tot dien, aan welken het

volk eenen gruwel heeft, tot den

knecht dergenen, die heerschen : Ko-

ningen zullen het zien en opstaan,

[ook] vorsten, en zij zullen zich [voor

u] buigen; 'om des HEEREN wille, die

getrouw is, des Heiligen Israels, die

u verkoren heeft-

8. Alzoo zegt de HEERE : aln den

i\]d des welbehagens heb Ik u ver-

hoord, en ten dage des heils heb Ik u
geholpen; en Ik zal u bewaren, en

ik zal u geven tot een verbond des

volks, om het aardrijk op te richten,

om de very^ocste erfenissen te doen
beërven

;
c 2 Cor. 6 : 2.

9. Om te zeggen tot de gebondenen :

Gaat uit; tot hen, die in duisternis

zijn : Komt te voorschijn. Zij zuilen op
de wegen weiden, en op alle hooge
plaatsen zal hunne weide wezen.

10. Zij zullen niet «hongeren noch
dorsten, en de hitte en de zon zal ze

niet steken ; want hun Ontfermer zal

ze leiden, en hij zal ze aan de spring-

aders der wateren zachtkens leiden.
a Openb. 7 ; 16.

11. En Ik zal alle mijne bergen tot

eenen weg maken, en mijne banen
zullen verhoogd zijn.

12. Zie, deze zullen van verre ko-

men ; en zie, die van het noorden en'
\

van het westen, en gene uit het land

van Sinim.
13. Juicht, gij hemelen, en verheug

u, gij aarde, en gij bergen, maakt ge-

dreun met gejuich ; want de HEERE
heeft zijn volk vertroost, en Hij zal

zich over zijne ellendigen ontfermen.

14. Doch Sion zegt : De HEERE heeft

mij verlaten, en de Heere heeft mij

vergeten.

15. Kan ook eene vrouwe haren
zuigeling vergeten, dat zij zich niet

ontferme over den zoon haars buiks?
Ofschoon deze vergaten, zoo zal Ik

toch u niet vergeten.

16. Zie, Ik heb u in de beide hand-
palmen gegraveerd ; uwe muren zijn

steeds voor Mij.

17. Uwe zonen zullen zich haasten;

[maar] uwe verstoorders en uwe ver-

woesters zullen van u uitgaan.

18. «Hef uwe oogen op rondom, en

zie, alle deze vergaderen zich, zij ko-

men tot u. [Zoo ivaarachtlg als] Ik leef,

spreekt de HEERE, zekerlijk, gij zult

u met alle deze als met een sieraad

bekleeden, en gij zult zeM aanbinden,

gelijk eene bruid. a Jes. 60: 4.

19. Want [in] uwe woeste en uwe
eenzame plaatsen, en uw verstoord

land, gewisselijk nu zult gij benauwd
worden van inwoners; en die u ver- j

slonden, zullen zich verre van u ma-
ken.

20. Nog zullen de kinderen, waarvan
gij beroofd waart, zeggen voor uwi

ooren: De plaatse is mij te nauw, wij k

voor mij, dat ik wonen moge.
21. En gij zult zeggen in uw hart:

Wie heeft mij deze gegenereerd, aan-

gezien ik van kinderen beroofd en
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eenzaam was ? Ik was in de gevan
genis gegaan, en weggeweken; wie heeft
mij dan deze opgevoed ? Zie, ik was
alleen overig gelaten ; waav waren
deze ?

22. Alzoo zegt de Heere HEERE :

Zie, Ik zal mijne hand opheffen tot

de heidenen, en tot de volkeren zal

Ik mijne banier opsteken ; dan zullen

zij uwe zonen in de armen brengen,
en uwe dochters zullen op den schou-
der gedragen worden.

23. En koningen zullen uwe voed-
sterheeren zijn, hunne vorstinnen uwe
zoogvrouwen ; zij zullen zich voor u
buigen met het aangezicht ter aarde,

en zij zullen het stof uwer voeten lek-

ken ; en gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben, dat zij niet beschaamd
zullen worden, die Mij verwachten.

24. «Zoude ook eenen machtige
de *roof ontnomen worden ? Of zouden
de gevangenen eens rechtvaardigen
ontkomen ? a Matth. 12 : 29.

25. Doch alzoo zegt de HEERE : Ja
de gevangenen des machtigen zullen

[he'm] ontnomen worden, en de *roof

des tirans zal ontkomen ; want met
uwe twisters zal Ik twisten, en uwe
kindereh zal Ik verlossen.

26. En Ik zal uwe verdrukkers spij-

zen met hun eigen vleesch, en «van
hun eigen bloed zullen zij dronken
worden, als van zoeten wijn ; en alle

vleesch zal gewaar worden, dat Ik

de HEERE uw Heiland ben, en uw
Verlosser, de Machtige Jakobs.

a Openb. 16 : 6.

HET L KAPITTEL.

Alzoo zegt de HEERE: Waar is de
scheldbrief van ulieder moeder, waar-
mede Ik ze weggezonden heb ? Of wie
is er van mijne schuldeischers, aan
wien Ik u verkocht heb ? Zie, om uwe
ongerechtigheden zijt gij verkocht, en
om uwe overtredingen is uwe moeder
weggezonden.

2. Waarom kwam Ik, en er was
niemand? [Waay^om] riep Ik, en nie-

mand antwoordde? «Is mijne hand dus
gansch kort geworden, dat zij niet

verlossen kan? Of is er in Mij geene

» Stat.-overz. : vang; een nu verouderd
woord

kracht, om uit te redden? Zie, door
mijne schelding maak Ik de zee droog,
Ik stel de rivieren [tot] eene woestijn,
dat haar visch stinkt, omdat er geen
water is, en sterft van dorst.

a Num. 11: 23. Jes. 59: 1.

3. Ik bekleed den hemel met zwart-
heid, en stel eenen zak [tot] zijn dekseh

4. De Heere HEERE heeft mij eene
tong der geleerden gegeven, opdat ik
wete met den moede een woord ter

rechter tijd te spreken. Hij wekt allen
morgen. Hij wekt mij het oor, dat ik
hoore, gelijk die geleerd werden.

5. De Heere HEERE het ft mij het
oor geopend, en «ik ben niet weder-
spannig, ik wyk niet achterwaarts.
a Joh. 14: 31. Pbilipp. 2: 8. Hebr. 10: 5, enz.

6. Ik geef mijnen rug dengenen, die
[mij] slaan, en mijne wangen dengenen,
die [mij] het haar uitplukken; mijn
aangezicht verberg ik niet voor smaad-
heden en speeksel.

7. Want de Heere HEERE helpt mij,
daarom word ik niet te schande; daar-
om heb ik mijn aangezicht gesteld als

eenen keisteen, want ik weet, dat ik
niet zal beschaamd worden.

8. Hij is nabij, «die mij rechtvaardigt;
wie zal met mij twisten? Laat ons te

zamen staan; wie heeft eene rechtzaak
tegen mij ? Hij kome herwaarts tot mij.

a Rom. 8: 32, 33.

9. Zie, de Heere HEERE helpt mij;
wie is het, [die] mij zal verdoemen?
Zie, zij zullen altemaal als een kleed
verouden, de mot zal ze eten.

10. Wie is er onder ulieden, die den
HEERE vreest, die naar de stemme
zijns knechts hoort? Als hij in de duis-

ternissen wandelt, en geen licht heeft,

dat hij betrouwe op den naam des
HEEREN, en steune op zijnen God.

11. Ziet, gij allen, die een vuur aan-
steekt, die u met spranken omgordt,
wandelt in de vlam van uw vuur, en
in de spranken, [die] gij ontstoken hebt.

Dat geschiedt u van mijne hand ; in
smart zult gijlieden nederliggen.

HET LI KAPITTEL.

JnLoort naar Mij, gij die de gerechtig-
heid najaagt, gij die den HEERE zoekt;
aanschouwt den rotssteen, [ivaar] gy-
lieden uit gehouwen zijt, en de hollig-
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held des bornputs, [ivaar] gij uit ge-

graven zijt.

2. Aanschouwt Abraham, ulieder va-

der, en Sara, [die] ulieden gebaard

heeft; want Ik riep hem, toen hij [nog]

alleen was, en Ik zegende hem, en Ik

vermenigvuldigde hem.

3. Want de HEERE zal Sion troos-

ten, Hij zal troosten alle hare woeste

plaatsen, en Hij zal hare woestijn ma-
ken als E'den, en hare wildernis als

den hof des HEEREN; vreugde en

blijdschap zal daarin gevonden wor-

den, dankzegging en eene stemme des

gezangs.

4. Luistert naar Mij, mijn volk, en

mijne lieden, neigt naar Mij het oor;

want eene wet zal van Mij uitgaan,

en Ik zal mijn recht doen rusten tot

een licht der volkeren.

5. Mijne gerechtigheid is nabij, mijn

heil trekt uit, en mijne armen zullen

de volken richten. Op Mij zullen de

eilanden wachten, en op mijnen arm
zullen zij hopen.

6. Heft ulieder oogen op naar den

hemel, en aanschouwt de aarde bene-

den; want de hemel zal als een rook

verdwijnen, en de aarde zal als een

kleed verouden, en hare inwoners zul-

len van gelijken sterven; maar mijn

heil zal in eeuwigheid zijn, mijne ge-

rechtigheid zal niet verbroken worden.

7. Hoort naar Mij, gijlieden die de

gerechtigheid kent, gij volk, ain welks

hart mijne wet is; ^vreest niet de

smaadheid van den mensch, en voor

hunne smaadreden ontzet u niet.

a Ps. 37: 31. b Ps. 118: 6. ond. vers 12.

8. Want «de mot zal ze opeten als

een kleed, en het schietwormken zal

ze opeten als wol; maar mijne gerech-

tigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn

heil van geslacht tot geslachten.
a Jes. 50 : 9.

9. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte

aan, gij arm des HEEREN; ontwaak
als in de verledene dagen, [als in] de

geslachten van ouds. Zijt gij het niet,

die Rahab uitgehouwen hebt, die den

zeedraak verwond hebt?

10. Zijt gij het niet, die de zee, de

wateren des groeten afgronds, droog

gemaakt hebt? «die de diepten der

zee gemaakt hebt tot eenen weg, op-

dat de verlosten daar doorgingen?
a Jes. 43: 16.

11. Alzoo zullen de vrijgekochten des-

HEEREN wederkeeren, en met gejuich

tot Sion komen ; en eeuwige blijdschap

zal op hun hoofd wezen; vreugde en
blijdschap zullen zij aangrijpen, ti cu-

ring en zuchting zullen wegvlieden.
12. Ik, Ik ben het, die u troost; wie

zijt gij, dat gij *vreest voor «den
mensch, die sterven zal, en voor eens
menschen kind, [da;'] hooi worden zal?

a Ps, 118: C. bov. vers 7.

13. En vergeet den HEERE, die u
gemaakt heeft, «die de hemelen heeft

uitgebreid en de aarde gegrond heeft?

En vreest geduriglijk den ganschen dag,

vanwege de grimmigheid des benau-
wers, wanneer hij zich bereidt om te-

verderven? Waar is dan de grimmig-
heid des benauwers? « Job 9: 8.

Ps. 104: 2. Jes. 40: 22; 42: 5; 44: 20.

14. De omzwevende gevangene zal

haastelijk losgelaten worden; en hij zal

in den kuil niet sterven, en zijn brood

zal [hem] niet ontbreken.
15. Want Ik ben de HEERE uw God,

die de zee klief, dat hare golven brui-

sen; HEERE der heirscharen is zijn.

naam.
16. En Ik leg mijne woorden in uwen

mond, en bedek u onder de schaduw
mijner hand, om den hemel te plan-

ten, en om de aarde te gronden, en
om te zeggen tot Sion: Gij zijt mijn.

volk.

17. «Waak op, waak op, sta op, Je-

ruzalem, gij die gedronken hebt van
de hand des HEEREN den beker zijner

grimmigheid; den droesem van den
beker der zwijmeling hebt gij gedron-

ken, [ja] uitgezogen. a Jes. 52 : i.

18. Er is niemand van alle de kin-

deren, [die] zij gebaard heeft, die haar

zachtkens leidt; en niemand van alle

de kinderen, [die] zij opgevoed heeft,

die haar bij de hand grijpt.

19. «Deze twee dingen zijn u weder-

varen, wie heeft medelijden met u?
er is verwoesting en verbreking, en

honger en zwaard; [door] wien zal Ik

U troosten? a Jes. 47: 9.

20. «Uwe kinderen zijn in bezwij-

« Stit.-overz.: u vreest. Thans ongebrui-

kelijk.
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raing gevallen, zij liggen vooraan op
alle stralen, gelijk een wilde os in het

net; zij zijn vol van de grimmigheid
des HEEREN, van de schelding uws
Gods. a Klaagl. 2: 11, 12.

21. Daarom hoor nu dit, gij bedruk*

te, en gij dronkene, maar niet van
wiin.

22. Alzoo zegt uw Heere, de HEERE
en uw God, [die] zijns volks zaak twis-

ten zal: Zie, Ik neem den beker der

zwijmeling van uwe hand, den droe-

sem van den beker mijner grimmig-
heid, gij zult dien voortaan niet meer
drinken.

23. Maar Ik zal hem dien, die u be-

droefd hebben, in de hand zetten, die

tot uwe ziele zeiden: Buig u neder,

dat wij over [ït] gaan; en gij legdet

uwen rug neder als aarde, en als eene
straat dengenen, die daarover gaan.

HET Lil KAPITTEL.

Waak op, waak op, trek uwe sterkte

•aan, o Sion, trek uwe sierlijke kleede-

ren aan, o Jeruzalem, gij heilige stad,

want in u zal voortaan geen onbesne-
dene noch onreine meer komen.

2. Schud u uit het stof, maak u op,

zit neder, o Jeruzalem; maak u los

[van] de banden van uwen hals, gij

gevangene dochter Sions.

3. Want zoo zegt de HEERE: Gij-

lieden zijt om niet verkocht, gij zult

ook zonder geld gelost worden.
4. Want zoo zegt de Heere HEERE :

In vorige tijden «trok mijn volk af in

Egypte, om als vreemdeling aldaar te

verkeeren; en A'ssur heeft het om niet

onderdrukt. a Gen. 46: 6.

5. En nu, wat heb Ik hier [te doen],

spreekt de HEERE, dewijl myn volk

om niet weggenomen is, [en] degenen,

die er over heerschen, [het] doen hui-

len, spreekt de HEERE, en mijn naam
geduriglijk den ganschen dag «gelas-

terd wordt, a Ezech. 36: 20,23. Rom. 2:24.

6. Daarom [zal] mijn volk, daarom
zal het mijnen naam in dien dag ken-

nen, dat Ik het zelf ben, die spreek :

Zie, [hier] ben Ik.

7. «Hoe liefelijk zijn op de bergen

de voeten desgenen, die het goede

boodschapt, die den vrede doet hooren;

desgenen, die goede boodschap brengt

van het goede, die heil doet hooren
;

desgenen, die tot Sion zegt: Uw God
is Koning. a Nah. 1: 15. Rom. 10: 15.

8. Er is eene stemme uwer wach-
ters; zij verheffen de stemme, zij jui-

chen te zamen; want zij zullen oog
aan oog zien, als de HEERE Sionwe-
derbrengen zal.

9. Maakt een geschal, juicht te zamen,
gij woeste plaatsen van Jeruzalem;
want de HEERE heeft zijn volk ge-

troost. Hij heeft Jeruzalem verlost.

10. De HEERE heeft zijnen heihgen
arm ontbloot voor de oogen aller hei-

denen; «en alle de einden der aarde
zullen zien het heil onzes Gods.

a Ps. 98: 2. Luc. 3: 6.

11. Vertrekt, vertrekt, gaat uit van
daar ; «raakt het onreine niet aan

;
gaat

uit het midden van haar; reinigt u,

gij die de vaten des HEEREN draagt.
a 2 Cor. 6: 17. Openb. 18: 4.

12. Want gijlieden zult niet met
haaste uitgaan, noch met der vlucht
henengaan ; want de HEERE zal voor
ulieder aangezicht henentrekken, en
de God Israels zal uw achtertocht we-
zen.

13. Zie, mijn knecht zal verstandig-
lijk handelen ; hij zal verhoogd en ver-

heven, ja zeer hoog worden.
14. Gelijk als velen zich over u ont-

zet hebben, alzoo «verdorven was zijn

gelaat, meer dan van iemand, en zijne

gedaante, meer dan [van andere] men-
schenkinderen; a Jes. 53: 3.

15. Alzoo zal hij vele heidenen be-

sprongen, [ja] de koningen zullen hun-
nen mond over hem toehouden ; want
denwelken het «niet verkondigd was,
die zullen het zien, en welke het niet

gehoord hebben, die zullen het ver-

staan, a Rom. 15 : 21.

HET LUI KAPITTEL.

Wie heeft onze prediking geloofd?
En aan wien is de arm des HEEREN
geopenbaard? « Joh. 12: 38. Rom. lO: 16.

2. Want hij is als een rijsken voor
zijn aangezicht opgeschoten, en als een
wortel uit eene dorre aarde; hij had
geene gedaante noch heerlijkheid; als

wij hem aanzagen, zoo was er geene
gestalte, dat wij hem zouden begeerd
hebben.
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3. Hij was averacht, en de onwaar-

digste onder de menschen, een man van

smarten, en verzocht in krankheid; en

[een iegelijk] was als verbergende het

aangezicht voor hem. Hij was veracht,

en wij hebben hem niet geacht.
a Ps. 22: 7, 8.

Jes. 49: 7; 52: 14. Mare. 9: 12.

4. Waarlijk «hij heeft onze krankhe-

den op zich genomen, en onze smarten,

die heeft hij gedragen; doch wij acht-

ten hem, dat hij geplaagd, van God ge-

slagen en verdrukt was. a Mattb. 8: 17.

5. Maar «hij is om onze overtredin-

gen verwond, om onze ongerechtighe-

den is hij verbrijzeld; de straffe, die

ons den vrede aanbrengt, was op hem,
en door zijne striemen ^is ons gene-

zing geworden. a Rom. 4: 25.

1 Cor. 15: 3. b 1 Petr. 2: 24.

6. Wij dwaalden allen als schapen,

wij keerden ons een iegelijk naar zijnen

weg; doch de HEERE heeft ons aller

ongerechtigheid op hem doen aan-

loopen.

7. [Als] die geëischt werd, toen werd
hij verdrukt; doch «hij deed zijnen

mond niet op. Als &een lam werd hij

ter slachting geleid, en als een schaap
dat stom is voor het aangezicht zijner

scheerders, alzoo deed hij zijnen mond
niet op. a Matth. 26: 63; 27: 12, 14.

Mare. 14: 61; 15: 5. & Hand. 8: 32.

8. Hij is uit den angst en uit het

gerichte weggenomen; en wie zal zijnen

leeftijd uitspreken? Want hij is afge-

sneden uit het land der levenden; om
de overtreding mijns volks is de plage

op hem geweest.

9. En men heeft zijn graf bij de god-

deloozen gesteld, en hij is bij den rijke

in zijnen dood geweest, omdat hij geen
onrecht gedaan heeft, «noch bedrog in

zijnen mond geweest is.

a 1 Petr. 2: 22. 1 Joh. 3: 5.

10. Doch het behaagde den HEERE,
hem te verbrijzelen; Hij heeft [hem]

krank gemaakt. Als zijne ziel zich [^oif]

een schuldoffer gesteld zal hebben, zoo

zal hij zaad zien ; hij zal de dagen ver-

lengen; en het welbehagen des HEE-
KEN zal door zijne hand gelukkiglijk

voortgaan.
11. Om den arbeid zijner ziele zal

hij het zien, [en] verzadigd worden; door

zijne kennis zal mijn knecht, de recht-

vaardige, velen rechtvaardig maken,
want hij zal hunne ongerechtigheden
dragen.

12. Daarom zal Ik hem een deel ge-

ven van velen, en hij zal de machtigen
als een roof deelen; omdat hij zijne

ziele uitgestort heeft in den dood, «en
met de overtreders is geteld geweest,
en hij veler zonde gedragen heeft, en
övoor de overtreders gebeden heeft.

a Marc. 15: 28. Luc. 22: 37. b Luc. 23: 34.

HET LIV KAPITTEL.
ary
/jing vroolijk, gij onvruchtbare, [die]

niet gebaard hebt, maak geschal met
vroolijk gezang, en juich, [die] geen ba-

rensnood gehad hebt; want de kinderen
der eenzame zijn meer, dan de kinde-
ren der getrouwde, zegt de HEERE.

a Gal. 4: 27.

2. Maak de plaats uwer tente wijd,

en dat men de gordijnen uwer wonin-
gen uitbreide; verhinderhet niet; maak
uwe koorden lang, en steek uwe pin-

nen vast in.

3. Want gij zult uitbreken ter rech-

ter- en ter linkerhand; en uw zaad zal

de heidenen erven, en zij zullen de ver-

woeste steden doen bewonen.
4. Vrees niet, want gij zult niet be-

schaamd worden, en word niet schaam-
rood, want gij zult niet te schande
worden ; maar gij zult de schaamte uwer
jonkheid vergeten, en den smaad uws
weduwschaps zult gij niet meer ge-

denken.
5. Want uw Maker is uw man;

HEERE der heirscharen is zijn naam;
en de Heilige Israels is uw Verlosser;

Hij zal de God des ganschen aardbo-
dems genoemd worden.

6. Want de HEERE heeft u geroe-

pen, als eene verlatene vrouw en be-

droefde van geest; nochtans zijt gij de j

huisvrouwe der jeugd, hoewel gij ver-

smaad zijt geweest, zegt uw God.
7. Voor een klein oogenblik heb Ik

u verlaten, maar met groote ontfer-

mingen zal Ik u vergaderen.
8. In eenen kleinen toorn heb Ik

mijn aangezichte van u een oogenblik
verborgen, maar met eeuwige goeder-

tierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen^
zest de HEERE. uw Verlosser.
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9. Want dat zal Mij zijn [als] de wa-
teren Noachs, toen Ik «zwoer, dat de
wateren Noachs niet meer over de aarde
zouden gaan; alzoo heb Ik gezworen,
dat Ik niet [meer] op u toornen, noch
u schelden zal. a Gen. 9: ll.

10. Want bergen zullen wijken, en
heuvelen wankelen, naar mijne goeder-
tierenheid zal van u niet wijken, en
het verbond mijns vredes zal niet wan-
kelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

11. Gij verdrukte, door onweder voort-

gedrevene, ongetrooste, zie. Ik zal uwe
steenen gansch sierlijk leggen, en Ik zal

u op Saffieren grondvesten.
12. En uwe glasvensters zal Ik kris-

tallijnen maken, en uwe poorten van
robijnsteenen,enuwe gansche landpale
van aangename steenen.

13. En «alle uwe kinderen zullen van
den HEERE geleerd zijn, en de vrede
uwer kinderen zal groot zijn.

a Joh. 6: 45.

14. Gij zult door gerechtigheid beves-

tigd worden. Wees verre van verdruk-

king, want gij zult niet vreezen; en
[verre] van verschrikking, want zij zal

tot u niet naken.
15. Zie, zij zullen zich zekerlijk ver-

gaderen, [doch] niet uit Mij; wie zich

tegen u vergaderen zal, die zal om
uwentwille vallen.

16. Zie, Ik heb den smid geschapen,
die de kolen in het vuur opblaast, en
die het instrument voortbrengt tot zijn

werk; ook heb Ik den verderver ge-

schapen, om te vernielen.

17. Alle instrument, dat tegen u be-

reid wordt, zal niet gelukken, en alle

tong, [die] in het gerichte tegen u op-

staat, zult gij verdoemen. Dit is de er-

ve der knechten des HEEREN, en hun-
ne gerechtigheid is uit Mij, spreekt de
HEERE.

HET LV KAPITTEL.

(J «alle gij dorstigen, komt tot de wa-
teren, en gij die geen geld hebt, komt,
koopt en eet; ja komt, koopt zonder
geld, en zonder prijs, wijn en melk.

a Joh. 7: 37, 38.

2. Waarom weegt gijlieden geld uit

voor hetgene dat geen brood is, en
uwen arbeid voor hetgene dat niet ver-

zadigen kan? Hoort aandachtelijk naar

Mij, en eet het goede, en laat uwe ziele
in vettigheid zich verlustigen.

3. Neigt uw oor, en komt tot Mij,
hoort, en uwe ziele zal leven : want Ik
zal met u een eeuwig verbond maken,
[en ««. geven] de gewisse weldadigheden
Davids. « Hand. 13: 34.

4. Zie, Ik heb hem [tot] een getuige
der volken gegeven, eenen vorst en ge-
bieder der volken.

5. Zie, gij zult een volk roepen, dat
gij niet kendet, en het volk, dat u niet
kende, zal tot u loopen, om des HEE-
REN uws Gods wille, om des Heiligen
Israels wille, want Hij heeft u ver-
heerlijkt.

6. Zoekt den HEERE, terwijl Hij te

vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij
nabij is.

7. De goddelooze verlate zijnen weg
en de ongerechtige man zijne gedach-
ten; en hij bekeere zich tot den HEE-
RE, zoo zal Hij zich zijner ontfermen,
en tot onzen God, want Hij vergeeft
menigvuldiglijk.

8. Want mijne gedachten zijn niet
ulieder gedachten, en uwe wegen zijn

niet mijne wegen, spreekt de HEERE.
9. Want [gelijk] de hemelen hooger

zijn dan de aarde, alzoo zijn mijne we-
gen hooger dan uwe wegen, en mijne
gedachten dan ulieder gedachten.

10. Want gelijk de regen en de sneeuw
van den hemel nederdaalt, en derwaarts
niet wederkeert ; maar doorvochtigt de
aarde, en maakt, dat zij voortbrenge
en uitspruite, en zaad geve den zaaier,

en brood den eter;

11. Alzoo zal mijn woord, dat uit

mijnen mond uitgaat, [ook] zijn; het
zal niet ledig tot Mij wederkeeren ; maar
het zal doen hetgene dat Mij behaagt,
en het zal voorspoedig zijn [in] hetge-
ne, waartoe Ik het zende.

12. Want in blijdschap zult gijlieden

uittrekken, en met vrede voortgeleid
worden; de bergen en heuvelen zullen
geschal maken [met] vroolijk gezang
voor uw aangezicht, en «alle boomen
des velds zullen de handen samen-
klappen, a 1 Kron. 16:33.

13. Voor eenen doorn zal een denne-
boom opgaan, voor eenen distel zal een
mirteboom opgaan; en het zal den
HEERE wezen tot eenen naam, tot een
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eeuwig teeken. [dat] niet uitgeroeid zal

worden.

HET LVI KAPITTEL.

Alzoo zegt de HEERE: Bewaart het

recht, en doet gerechtigheid; want mijn

heil is nabij om te Icomen, en mijne

gerechtigheid om geopenbaard te '.vor-

den.
2. Welgelukzalig is de mensch, [die]

ZLÜks doet, en des menschen kind, [dat]

daaraan vasthoudt; die den Sabbath
houdt, zoodat hij dien niet ontheiligt,

en die zijne hand bewaart van eenig

kwaad te doen.

S. En de vreemde, die zich tot den
HEERE gevoegd heeft, spreke niet,

zeggende: De HEERE heeft mij gansch
en al van zijn volk gescheiden; en de

gesnedene zegge niet: Zie, ik ben een

dorre boom.
4- Want alzoo zegt de HEERE van

de gesnedenen, die mijne Sabbathen hou-

den, en verkiezen hetgene waar Ik lust

toe heb, en vasthouden aan mijn ver-

bond :

5. Ik zal hun ook in mijn Huis en
binnen mijne muren eene plaats en
eenen naam geven, beter dan der zonen
en dan der dochteren ; eenen eeuwigen
naam zal Ik een ieder van hen geven,

die niet uitgeroeid zal worden.
6. En de vreemden, die zich tot den

HEERE voegen, om Hem te dienen, en
om den naam des HEEREN hef te

hebben, om Hem tot knechten te zijn;

al wie den Sabba,th houdt, dat hij dien

niet ontheilige, en die aan mijn verbond
vasthouden

,

7. Die zal Ik ook brengen tot mijnen
heiligen berg, en Ik zal ze verheugen
in mijn bedehuis; hunne brandoffers

en hunne slachtoffers zullen aangenaam
wezen op mijn altaar, want «mijn Huis
zal een bedehuis genoemd worden voor
alle volkeren. « Matth. 21 : 13.

Mare. 11: 17. Luc. 19: 46.

8. De Heere HEERE, die de verdre-

venen Israels vergadert, spreekt: Ik zal

tot hem nog meer vergaderen, nevens
degenen, die tot hem vergaderd zijn.

y. Al gij gedierte des velds, komt
om te eten, [ja] al gij gedierte in het
woud.

10. Hunne wachters zijn allen bhnd,

zij weten niet; zij allen zyn stomme
honden, zij kunnen niet bassen; zij

zijn slaperig, zij liggen neder, zij heb-

ben het sluimeren lief.

11. En deze honden zijn sterk van
begeerte, zij kunnen niet verzadigd
worden

;
ja het zijn herders, die niet

verstaan kunnen ; zij allen keeren zich

naar hunnen weg, elkeen naar zijn

gewin, [elk] uit zijn einde.

12. Komt herwaarts, [zeggen zij,] ik

zal wijn halen, èn wij zullen sterken
drank zuipen ; en de dag van morgen
zal zijn als deze, [ju] grooter, veel

treffelijker.

HET LVII KAPITTEL.

De rechtvaardige komt om, en er is

niemand, die het ter harte neemt ; en
"de weldadige lieden worden wegge-
raapt, zonder dat er iem.and op let,

dat de rechtvaardige weggeraapt wordt
vóór het kwaad. a Ps. 12 : 2. Micha 7: 2.

2. Hij zal ingaan [in] den vrede
;

zij zullen rusten op hunne slaapsteden,

een iegelijk, die [in] zijne oprechtigheid
gewandeld heeft.

3. Doch nadert gijlieden hier toe, gij

kinderen der guichelares, gij overspe-

lig zaad, en gij die hoererij bedrijft.

4. Over wien maakt gi.j u lustig ?

Over wien spert gij den mond wijd

open, [en] steekt de tonglanguit ? Zijt

gij niet kinderen der overtreding, een
zaad der valschheid ?

5. Die hittig zijt in de eikenbosschen,
onder allen groenen boom, slachtende
de kinderen aan de beken, onder de
hoeken der steenrotsen.

6. Aan de gladde [steenen] der beken
is uw deel ; die, die zijn uw lot ;

ook
stort gij hun drankoffer uit, gij offert

hun spijsoffer. Zoude Ik Mij over deze
dingen troosten laten ?

7. Gij stelt uw leger op eenen hoo-

gen en verhevenen berg ; ook klimt
gij derwaarts op, om slachtoffer te of-

feren.

8. En achter de deur en posten
zet gij uw gedenkteeken ; want van
Mij [wijkende] ontdekt gij [u], en klimt
op, gij maakt uw leger wijd, en maakt
u [een verbond met eenigen] uit hen,

gij hebt hun leger lief [in] elke plaats,

[die] gij ziet.
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9. En gij trekt met olie tot den
koning, en gij vermenigvuldigt uwe
welriekende zalven; en gij zendt uwe
gezanten verre weg, en vernedert u tot

<ie hel toe.

10. Gij zijt vermoeid door uwe groote
reis, [maar] gij zegt niet : Het is buiten

hoop. Gij- hebt het leven uwer hand
gevonden, daarom wordt gij niet ziek.

11. Maar voor .wien hebt glJ ge-

schroomd of gevreesd ? Want gij hebt
gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig
geweest, gij hebt [Mij] op uw hart

niet gelegd. Is het niet, [oni]da.t Ik

zwijg, en dat van ouds af, en gij vreest

Mij niet? .

12. Ik zal uwe gerechtigheid bekend
maken, en uwe werken, dat zij u geen
nut doen zullen.

13. Wanneer gij roepen zult, zoo laat

die, die van u vergaderd zijn, u redden
;

doch de wind zal ze allen wegvoeren,
de ijdelheid zal ze wegnemen. Maar
«die op Mij betrouwt, die zal het aard-

rijk erven, en mijnen heiligen berg
erfelijk bezitten. a Ps. 34: 9.

14. En men zal zeggen : Verhoogt
[de baan], verhoogt [de baan], bereidt

den weg, neemt den aanstoot uit den
weg mijns volks.

15. Want alzoo zegt de Hooge en
Yerhevene, die in de eeuwigheid woont,
en wiens naam heilig is : Ik woon [m]

de hoogte en [in] het heilige, en bij

dien, die van eenen verbrijzelden en
nederigen geest is, opdat Ik levend
make den geest der nederigen, en op-

dat Ik levend make het hart der ver-

brijzelden.

16. Want «Ik zal niet eeuwiglijk

twisten, en Ik zal niet geduriglijk ver-

bolgen zijn ; want de geest zoude van
voor mijn aangezichte overstelpt wor-
den, en de zielen, b[die] Ik gemaakt
heb. f' I's. 103 : 9. b Hebr. 12: 9.

17. Ik was verbolgen over de onge-
rechtigheid hunner begeerigheid, en
sloeg ze ; Ik verborg Mij, en was ver-

bolgen; evenwel gingen zij afkeerig
henen in den weg huns harten.

18. Ik zie hunne wegen, en Ik zal

ze genezen ; en Ik zal ze geleiden, en
hun verstroostingen wedergeven, na-

melijk aan hunne treurigen.

19. Ik schep de vrucht der lippen
;

vrede, vrede dengenen, die verre zijn,

en dengenen, die nabij zijn, zegt de
HEERE, en Ik zal ze genezen

20. Doch de goddeloozen zijn als eene
voortgedrevene zee, want die kan niet
rusten, en hare wateren werpen slijk

en modder op.

21. «De goddeloozen, zegt mijn God,
hebben geenen vrede. aJês. 48:22.

HET LYIII KAPITTEL.

R.oep uit de keel, houd niet in, ver-
hef uwe stemme als eene bazuin, en
verkondig mijnen volke hunne over-
treding, en den huize Jakobs hunne
zonden.

2. Hoewel zij Mij dagelijks zoeken,
en eenen lust hebben aan de kennis
mijner wegen ; als een volk, dat ge-
rechtigheid doet, en het recht zijns
Gods niet verlaat, vragen zij Mij naar
de rechten der gerechtigheid ; zij heb-
ben eenen lust tot God^te naderen

;

3. [Zeggende:] Waarom vasten wij,

en Gij ziet het niet aan? [Waarotn]
kwellen wij onze ziele, en Gij weet
het niet ? Ziet, ten dage, wanneer gij-

lieden vast, zoo vindt gij [uwe7i] lust,

en gij eischt strengelijk al uwen ar-

beid.

4. Ziet, tot twist en gekijf vast gij-

lieden, en om goddelooslijk met de
vuist te slaan. Vast niet gelijk heden,
om uwe stemme te doen hooren in de
hoogte.

5. «Zoude het zulk een vasten zijn,

dat Ik verkiezen zoude, dat de mensch
zijne ziele een dag kwelle? Dat hij

zijn hoofd kromme, gelijk eene bieze,

en eenen zak en asch onder [zich]

spreide ? Zoudt gij dat een vasten
heeten, en eenen dag den HEERE
aangenaam? a Zach. 7:5.

6. Is niet dit het vasten, dat Ik ver-

kies: dat gij losmaakt de knoopen
der goddeloosheid, dat gij ontbindt
de banden des juks, en dat gij vrij

loslaat de verpletterden, en alle juk
verscheurt ?

7. «Is het niet, dat gij den honge-
rige uw brood mededeelt, en de arme
verdrevenen in huis brengt? Als gij

eenen naakte ziet, dat gij hem dekt,
en dat gij u voor uw vleesch niet ver-

bergt ? a Ezech. IS : 7, 16. Matth. 25: 35.

8. Dan zal uw licht voortbreken als
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de dageraad, en uwe genezing zal snellijk

uitspruiten ; en uwe gereclitigiieid zal

voor uw aangezicht heengaan, [en] de

heerlijkheid des HEEREN zal uw ach-

tertociit wezen.
9. Dan zult gij roepen, en de HEE-

RE zal antwoorden
;

gij zult schreeu-

wen, en Hij zal zeggen : Zie, [/lier] ben

Ik. Zoo gij uit het midden van u weg-
doet het juk, het uitsteken des vin-

gers, en het spreken der ongerechtig-

heid
;

10. En zoo gij uwe ziele opent voor
den hongerige, en de bedrukte ziele

verzadigt ; dan zal uw licht in de duis-

ternis opgaan, en uwe donkerheid zal

zijn als de middag.
11. En de HEERE zal u geduriglijk

leiden, en Hij zal uwe ziele verzadi-

gen in groote droogten, en uwe been-

deren vaardig maken ; en gij zult zijn

als een gewaterde hof, en als eene

springader der wateren, welker wate-

ren niet ontbreken.
12. En die uit u [voorikomen], zullen

bouwen de oude verwoeste plaatsen
;

de fondamenten, van geslacht tot ge-

slacht [vei^iüoest], zult gij oprichten
;

en gij zult genaamd worden : Die de

bressen toemuurt, die de paden weder
opmaakt, om te bewonen.

13. Indien gij uwen voet van den
Sabbath afkeert, [van] te doen uwen
lust op mijnen heiligen dag; en [in-

dien] gij den Sabbath noemt eene ver-

lustiging, opdat de HEERE geheiligd

worde, die te eeren is ; en [indien]

gij dien eert, dat gij uwe wegen niet

doet, [en] uwen eigenen lust niet vindt,

noch een woord [dam^van] spreekt;

14. Dan zult gij u verlustigen in den
HEERE, en Ik zal u doen rijden op
de hoogten der aarde, en Ik zal uspij-

zigen met de erve van uwen vader
Jakob; want de mond des HEEREN
heeft [het] gesproken.

HET LIX KAPITTEL.

Zie, «de hand des HEEREN is niet

verkort, dat zij niet zoude kunnen
verlossen, en zijn oor is niet zwaar
geworden, dat het niet zoude kunnen
hoeren. « Num. ll : 23. Jes. 50 : 2.

2. Maar uwe ongerechtigheden ma-
ken eene scheiding tusschen ulieden

en tusschen uwen God, en uwe zon-
den verbergen het aangezichte van
ulieden, dat Hij niet hoort.

3. Want uwe handen zijn met bloed
bevlekt, en uwe vingeren met onge-
rechtigheid ; uwe lippen spreken valsch-
heid, uwe tong dicht onrecht.

4. Er is niemand, die voor de ge-

rechtigheid roept, en niemand, die voor
de waarheid in het gerichte zich be-

geeft. Zij vertrouwen op ijdelheid, en
spreken leugen ; «met moeite zij<n zij

zwanger, en zij baren ongerechtigheid.
a Job 15: 35. Ps. 7: 15.

5. Zij broeden basiliskus-èieren uit,

en zij weven spinnewebben ; die van
tiunne eieren eet, moet sterven, en als

het in stukken gedrukt wordt, er berst
eene adder uit.

6. Hunne webben «deugen niet tot

kleederen, en zij zullen zichzelven
niet kunnen dekken met hunne wer-
ken ; hunne werken zijn werken der
ongerechtigheid, en een maaksel des
wrevels is in hunne handen,

a Job S: 14, 15.

7. «Hunne voeten loopen tot het
kwade, en zij haasten, om onschuldig
bloed te vergieten; hunne gedachten
zijn gedachten der ongerechtigheid, ver-

storing en verbreking is op hunne
banen. a Spr. l: 16. Eom. 3: 15.

8. Den weg des vredes kennen zij

niet, en er is geen recht in hunne gangen;
hunne paden maken zij verkeerd voor
zichzelven; al wie daarop gaat, die kent
den vrede niet.

9. Daarom is het recht verre van
ons, en de gerechtigheid achterhaalt

ons niet ; wij wachten op het licht,

maar zie, er is duisternis, op eenen
groeten glans, [maar] wij wandelen in

donkerheden.
10. Wij tasten naar den wand, ge-

lijk de blinden, en, gelijk die geene oogen
hebben, tasten wij ; wij stoeten ons op
den middag, als in de scheTnering,

wij zijn in woeste plaatsen, gelijk de
dooden.

lic Wij brommen allen gelijk als de
beren, en wij kirren doorgaande ge-

luk de duiven ; wij wachten naar recht,

maar er is geen, naar heil, [maar] het

is verre van ons.

12. Want onze overtredingen zijn

vele voor U, en onze zonden getuigen
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tegen ons; want onze overtredingen
zijn bij ons, en onze ongerechtigheden
die kennen wij :

13. Het overtreden en het liegen

tegen den HEERE, en het achterwaarts
wijken van onzen God ; het spreken
van onderdrukking en afval, het ont-

vangen en het dichten van valsche
woorden uit het hart.

14. Daarom is het recht achter-

waarts geweken, en de gerechtigheid
staat van verre ; want de waarheid
struikelt op de straat, en wat recht

is kan er niet ingaan.

15. Ja de waarheid ontbreekt er, en
wie van het booze wijkt, stelt zich tot

eenen roof. En de HÉERE zag het, en
het was kwaad in zijne oogen, dat er

geen recht was.

16. «Dewijl Hij zag, dat er niemand
was, zoo ontzette Hij zich, omdat er

geen voorbidder was ; daarom bracht
Hem zijn arm heil aan, en zijne ge-

rechtigheid die ondersteunde Hem.
a Jes. 63 : 5.

17. "Want Hij «trok gerechtigheid

aan als een pantsier, en den helm des

heils [zette Hij] op zijn hoofd, en de
kleederen der wrake trok Hij aan [tot]

kleeding, en Hij deed den ijver aan
als eenen mantel. a Eph. 6 : 17.

1 Thess. 5: 8.

18. Even naar de werken, even daar-

naar zal Hij vergelden : grimmigheid
aan zijne wederpartijders, vergelding
aan zijne vijanden ; den eilanden zal

Hij [het] loon vergelden.

19. Dan zullen zij den naam des
HEEREN vreezen van den ondergang,
en zijne heerlijkheid van den opgang
der zon; als de vijand zal komen ge-

lijk een stroom, zal de Geest des HEE-
REN de banier tegen hem oprichten.

20. En «er zal een Verlosser tot Sion

komen, namelijk voor hen, ^die zich

bekeeren van de overtreding in Jakob,
spreekt de HEERE.

a Rom. 11: 26. b Jes. 10: 21, 22.

21. Mij aangaande, dit is mijn ver-

bond met hen, zegt de HEERE: Mijn

Geest, die op u is, en mijne woorden,
die Ik in uwen mond gelegd heb, die

zullen van uwen mond niet wijken,

noch van den mond uws zaads, noch
van den mond van het zaad uws zaads.

zegt de HEERE, van nu aan tot in eeu-
wigheid toe.

HET LX KAPITTEL.

Maak u op, word verlicht, want uw
licht komt, en de heerlijkheid des HEE-
REN gaat over u op.

2. Want zie, de duisternis zal de
aarde bedekken, en donkerheid de vol-

keren
; doch over u zal de HEERE op-

gaan, en zijne heerlijkheid zal over u-

gezien worden.
3. En de heidenen zullen tot uw licht

gaan, en koningen tot den glans, die
u is opgegaan.

4. Hef uwe oogen rondom op, en zie;

die allen zijn vergaderd, zij komen tot

u; uwe zonen zullen van verre komen,
en uwe dochters zullen aan [uive] zijde

gevoedsterd worden.
5. Dan zult gij het zien en samen-

vloeien, en uw hart zal vervaard zijn

en verwyd. worden; want de menigte
der zee zal tot u gekeerd worden, het
heir der heidenen zal tot u komen.

6. Een hoop kemelen zal u bedekken,
de snelle kemelen van Mïdian en Hé-
pha; zij allen uit Schéba zullen komen;
goud en wierook zullen zij aanbren-
gen, en zij zullen den overvloadigen
lof des HEEREN boodschappen.

7. Alle de schapen van Kédar zullen
tot u verzameld worden, de rammen
van Nébajoth zullen u dienen; zij zul-

len met welgevallen komen op mijn
altaar, en Ik zal het Huis mijner heer-
lijkheid heerlijk maken.

8. Wie zijn deze, [die] daar komen
gevlogen als eene wolk, en als duiven
tot hare vensters?

9. Want de eilanden zullen Mij ver-

wachten, en de schepen van Tharsis
vooreerst, om uwe kinderen van verre
te brengen, hun zilver en hun goud
met hen, tot den naam des HEEREN
uws Gods, en tot den Heilige Israels,

dewijl .Hij u heerlijk gemaakt heeft.

10. En de vreemden zullen uwe mu-
ren bouwen, en «hunne koningen zul-

len u dienen; want in mijne verbol-
genheid heb Ik u geslagen, maar in
mijn welbehagen heb Ik Mij over u
ontfermd. a Jes. 49: 23.

11. En uwe poorten zullen steeds
openstaan, zij zullen des daags en des
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nachts niet toegesloten worden; opdat
men tot ii inbrenge het heir der heide-

nen, en hunne koningen [tot u] geleid

worden.
12. Want het volk en het konink-

rijk, welke II niet zullen dienen, die

zullen vergaan ; en die volkeren zullen

gansch verwoest worden.
13. De heerlijkheid van Libanon zal

tot u komen, de denneboom, de beuk,
en de *buksboom tegelijk, om te ver-

sieren de plaatse mijns Heiligdoms, en
Ik zal de plaatse mijner voeten heer-

lijk maken,
14. Ook zullen, zich buigende, tot u

komen de kinderen dergenen, die u
onderdrukt hebben, en allen, die u ge-

lasterd hebben, zullen zich nederbuigen
aan de planten uwer voeten; en zij

zullen u noemen de stad des HEEREN,
het Sion van den Heilige Israels.

15. In plaats dat «gij verlaten en ge-

haat zijt geweest, zoodat niemand door
[u] henenging, zoo zal Ik u stellen tot

eene eeuwige heerlijkheid, [tot]: eene
vreugde van geslachte tot geslachte.

a Jes. 49: 19; 54: 1, 6. 7.

16. En gij zult de melk der heidenen
zuigen, en gij zult de borsten der ko-

ningen zuigen; en gij zult weten, dat
Ik de HEERE ben, «uw Heiland en
uw Verlosser, de Machtige Jakobs.

a Jes. 43: 3.

17. Voor koper zal Ik goud brengen,
en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en
voor hout koper, en voor steenen ijzer;

en zal uwe opzieners vreedzaam ma-
ken, en uwe drijvers rechtvaardigen.

18. Er zal geen geweld meer gehoord
worden in uw land, verstoring noch
verbreking in uwe landpalen ; maar uwe
muren zult gij Heil heeten, en uwe
poorten Lof.

19. De zon zal u niet meer wezen
tot een licht des daags, en tot eenen
glans zal u de maan niet lichten ; maar
de HEERE zal u wezen tot een eeuwig
licht, en uw God tot uwe sierlijkheid.

20. Uwe zon zal niet meer onder-

gaan, en uwe maan zal haar [fe/i^ niet

intrekken: want de HEERE zal u tot

een eeuwig licht wezen, en de dagen
uwer treuring zullen een einde ne-

men.

® Staten-overz. : bnsboom. Zie de aanteeke-
ning bij Jes. XLI: 19.

21. En uw volk zullen allen te zameu
rechtvaardigen zijn; zij zullen in eeu-
wigheid de aarde erfelijk bezitten; zij

zullen zijn eene «spruite mijner plan-
tingen, ^een werk mijner handen, op-
dat Ik verheerlijkt worde.

« Matth. 15: 13. b Jes. 29: 23; 45: 11.

22. De kleinste zal tot duizend wor-
den, en de minste tot een machtig 1

volk. Ik, de HEERE, zal zulks te zyner
tijd snellijk doen komen.

HET LXI KAPITTEL.

De «Geest des Ileeren HEEREX is op
mij, omdat de HEERE mij gezalfd heeft,

om eene blijde boodschap te brengen
den zachtm.oedigen. Hij heeft mij ge-

zonden, om te verbinden de gebroke-
nen van harte, om den gevangenen
vrijheid uit te roepen, en den gebon-
denen opening der gevangenisse;

a Luc. 4: 17, 18, 19, 20.

2. Om uit te roepen, het jaar van
het welbehagen des HEEREN, en den
dag der wrake onzes Gods; om alle

treurigen te troosten;

3. Om den treurigen Sions te beschik-

ken, dat hun gegeven worde sieraad

voor asch, vreugdeolie voor treurigheid,

het gewaad des lofs voor eenen benauw-
den geest; opdat zij genaamd worden
eikeboomen der gerechtigheid, eene
plantinge des HEEREN, opdat Hij ver-

heerlijkt worde.
4. En zij zullen «de oude, verwoeste

plaatsen bouwen, de vorige verstorin-

gen weder oprichten, en de verwoeste
steden vernieuwen, die verstoord wa-
ren van geslachte tot geslachte.

a Jes. 58: 12.

5. En uitlanders zullen staan, en uwe
kudden weiden; en vreemden zullen

uwe akkerlieden en uwe wijngaarde-
niers zijn.

6. Doch gij lieden zult «priesters des
HEEREN heeten, men zal u dienaren
onzes Gods noemen. Gij zult het ver-

mogen der heidenen eten, en in hunne
heerlijkheid zult gij u beroemen.

a 1 Petr. 2: 5, 9. Openb. 1: 6; 5: 10, enz.

7. Voor uwe dubbele schaamte en
schande zullen zij juichen over hun
deel; daarom zullen zij in hun land
erfelijk het dubbele bezitten, zij zullen

eeuwige vreugde hebben.
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8. Want Ik, de HEERE, heb het recht
lief, Ik haat den roof in het brandof-
fer, en Ik zal geven, dat hun werk in

der waarheid zal zijn; en Ik zal een
eeuwig verbond met hen maken.

9. En hun zaad zal onder de heide-

nen bekend worden, en hunne nako-
melingen in het midden der volkeren.
Allen, die hen zien zullen, zullen hen
kennen, dat zij zijn een zaad, dat de
HEERE gezegend heeft.

10. Ik ben zeer vroolijk in den HEE-
RE, mijne ziele verheugt zich in mij-

nen God, want Hij heeft mij bekleed
met de kleederen des heils, den mantel
der gerechtigheid heeft Hij mij omge-
daan; gelijk een bruidegom zich met
priesterlijk sieraad versiert, en als eene
bruid zich versiert met haar gereed-

schap.
11. Want gelijk de aarde hare spruit

voortbrengt, en gelijk een hof, hetgene
in hem gezaaid is, doet uitspruiten,

alzoo zal de Heere HEERE gerechtig-

heid en lof doen uitspruiten voor alle

de volkeren.

HET LXII KAPITTEL.

Om "Sions wille zal ik niet zwijgen,

en om Jeruzalems wille zal ik niet

stille zijn; totdat hare gerechtigheid

voortkome als een glans, en haar heil

als eene fakkel, die brandt.

2. En de heidenen zullen uwe ge-

rechtigheid zien, en alle koningen uwe
heerlijkheid; en gij zult met «eenen
nieuwen naam genoemd worden, wel-

ken des HEEREN mond uitdrukkelijk

noemen zal. a Jes. 65: i5.

3. En gij zult eene sierlijke kroon
zijn in de hand des HEEREN, en een
koninklijke hoed in de hand uws Gods.

4. Tot u zal niet meer gezegd wor-
den: De verlatene; en tot uw land zal

niet meer gezegd worden : Het verwoes-
te; maar gij zult genoemd worden:
Mijn lust is aan haar; en uw land:

Het getrouwde; want de HEERE heeft

eenen lust aan u, en uw land zal ge-

trouwd worden.
5. Want [gelijk] een jongeling eene

jonkvrouwe trouwt, [alsoo] zullen uwe
kinderen u trouwen ; en [gelijk] de brui-

degom vroolijk is over de bruid, [aZsoo]

zal uw God over u vroolijk zijn.

6. O Jeruzalem, Ik heb wachters op
uwe muren besteld, die gedurigiijk, al
den dag en al den nacht, niet zullen
zwijgen. O gij, die des HEEREN doet
gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulie-

den wezen.
7. En zwijgt niet stil voor Hem, tot-

dat Hij bevestige, en totdat Hij Jeru-
zalem stelle tot een lof op aarde.

8. De HEERE heeft gezworen bij zij-

ne rechterhand en bij den arm. zijner
sterkte: Indien Ik uw koren meer zal
geven [tot] spijze voor uwe vijanden,
en indien de vreemden zullen drinken
uwen miost, waaraan gij gearbeid hebt!

9. Maar die het inzamelen zullen, die
zullen het eten, en zij zullen den HEE-
RE prijzen; en die hem vergaderen
zullen, die zullen hem drinken in de
voorhoven mijns Heiligdoms.

10. «Gaat door, gaat door, door de
poorten; bereidt den weg des volks;
verhoogt, verhoogt eene baan, ruimt
de steenen weg; steekt eene banier
omhoog tot de volkeren.

a Jes. 40: 3; 57: 14.

11. Zie, de HEERE heeft doen hoo-
ren, tot aan het einde der aarde : Zegt
der dochter Sions: Zie, uw heil komt;
zie, zijn loon is met Hem, en zijn ar-

beidsloon is voor zijn aangezichte.
12. En zij zullen hen noemen het

heilige volk, de verlosten des HEEREN;
en gij zult genoemd worden de gezoch-
te, dè stad, die niet verlaten is.

HET LXIII KAPITTEL.

W ie is deze, die van E'dom komt met
besprenkelde kleederen, van Bózra?
Deze, die versierd is in zijn gewaad,
die voorttrekt in zijne groote kracht?
Ik ben het, die in gerechtigheid spreek,
die machtig ben te verlossen.

2. Waarom zijt gij «rood aan uw ge-
waad, en uwe kleederen als van eenen,
die in de wijnpers treedt?

a Openb. 19: 13.

3. Ik heb de pers alleen getreden, en
er was niemand van de volkeren met
mij ; en ik heb hen getreden in mijnen
toorn, en heb hen vertrapt in mijne
grimmigheid; en hunne kracht is ge-

sprengd op mijne kleederen, en al mijn
gewaad heb ik bezoedeld,

4. Want «de 'dag der wrake was in
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mijn hart, en het jaar mijner verlosten

was gekomen. a Jes. 61 : 2.

5. «En ik zag toe, en er was nie-

mand, die hielp; en ik ontzette mij, en

er was niemand, die ondersteunde.

Daarom heeft mijn arm mij heil be-

schikt, en mijne grimmigheid die heeft

mij ondersteund. a Jes. 59: ic.

6. En ik heb de volkeren vertreden

in mijnen toorn, en ik heb ze dronken
gemaakt in mijne grimmigheid; en ik

heb hunne kracht ter aarde doen ne-

derdalen.

7. Ik zal de goedertierenheden des

HEEREN vermelden, den veelvoudigen
lof des HEEREX, naar alles, wat de

HEERE ons heeft bewezen, en de groo-

te goedigheid aan het huis Israels, die

Hij hun bewezen heeft, naar zijne barm-
hartigheden, en naar de veelheid zijner

goedertierenheden.

8. Want Hij zeide: Zij zijn immers
mijn volk, kinderen, [die] niet liegen

zullen. Alzoo is Hij hun geworden tot

eenen Heiland.

9. In al hunne benauwdheid was
Hij benauwd, en de Engel zijns aan-

gezichts heeft ze behouden. «Door zi.ine

liefde en door zijne genade heeft Hij

ze verlost; en Hij nam ze op, en Hij

droeg ze alle de dagen van ouds.
a Deut. 7: 7, 8, 9.

10. «Maar zij zijn wederspannig ge-

worden, en zij hebben zijnen Heiligen

Geest smarten aangedaan; daarom is

Hij hun in eenen vijand verkeerd, Hij-

zelf heeft tegen hen gestreden.
a Num. 14: 11. Ps. 78: 57; 95: 0, enz.

11. Nochtans dacht Hij aan de dagen
van ouds, aan Mozes [en] zijn volk.

[Maar nu], waar is Hij, die ze uit de

zee opgebracht heeft, met de herders

zijner kudde? Waar is Hij, die zijnen

Heiligen Geest in het midden van hen
stelde ?

12. Die den arm zijner heerlijkheid

heeft doen gaan aan de i^echterhand

van Mozes; die de wateren voor hun-
lieder aangezichten kliefde, opdat Hy
zich een eeuwigen naam maakte?

13. Die ze leidde door de afgronden
;

als een paard in de woestijn, «strui-

kelden zij niet. a Ps. 105: 37.

14. Gelijk een beest, [dat] afgaat in

de valleien, heeft hun de Geest des
HEEREN ruste gegeven. Alzoo hebt

Gij üw volk geleid, opdat Gij U eenen
heerlijken naam zoudt maken.

15. «Zie van den hemel af, en aan- j

schouw van uwe heilige en uwe heer-
\

lijke woning: waar zijn uw ijver en
uwe mogendheden, het gerommel uws
ingewands en uwer barmhartigheden?
Zij houden zich tegen mij in.

a'Deut. 26: 15.

16. Gij zijt toch onze Vader, want
Abraham weet van ons niet, en Israël

kent ons niet. Gij, o HEERE, zijt onze
Vader; onze Verlosser, van ouds af, is .

uw naam. \

17. HEERE, waarom doet Gij ons van
uwe wegen dwalen? [Waarom] ver-

stokt Gij ons hart, dat wij U niet vree-

zen? Keer weder om uwer knechten
wille, de stammen uws erfdeels.

18. Uw heilig volk heeft [het maar]
een weinig tijds bezeten ; onze weder-
partijders hebben «uw Heiligdom ver-

treden. • a Ps. 74: 7.

19. Wij zijn geworden [als die], over
welke Gij van ouds niet hebt geheerscht,

en die naar uwen naam niet zijn ge-

noemd.

HET LXIV KAPITTEL.

(jch dat Gij de hemelen scheurdet,
dat Gij nederkwaamt, dat de bergen
van uw aangezichte vervloten

;

2. Gelijk een smeltvuur brandt, [en]
"

\

het vuur de wateren doet opbobbelen;
om uwen naam aaij uwe wederpartij-

ders bekend te maken ! Laat [alzoo] de
heidenen van uw aangezichte beven.

3. Toen Gij vreeselij ke dingen deedt,

[die] wij niet verwachtten ; Gij kwaamt
neder, van uw aangezichte vervloten
de bergen,

4. Ja van ouds heeft men het «niet

gehoord, noch met ooren vernomen, en
geen oog heeft het gezien, behalve Gy,
o God, [wat] Hij doen zal dien, die op
Hem wacht, a Ps. 31: 19, 20. 1 Cor. 2: 9.

5. Gij ontmoet den vroolijke, en die

gerechtigheid doet; degenen, die Uwer
gedenken op uwe wegen. Zie, Gij waart
verbolgen, omdat wi,) gezondigd heb-

ben ; in deze [dingen] is de eeuwigheid,
opdat wij behouden wierden,

6. Doch wij allen zijn als een onreine,

en alle onze gerechtigheden zi,in als

een wegwerpelijk kleed; en «wij allen
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vallen af als een blad, en onze misda-
den voeren ons henen weg als een
wind. a Ps. 90: 5, 6.

7. En er is niemand, die uwen naam
aanroept, die zich opwekt, dat hij U
aangrijpe; want Gij verbergt uw aan-
gezichte voor ons, en Gij doet ons
smelten, door middel van onze onge-
rechtigheden.

8. Doch nu, HEERE, Gij zijt onze
Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze
pottenbakker, en wij allen zijn uwer
handen werk.

9. HEERE, wees niet zoo zeer ver-

bolgen, en «gedenk niet eeuwiglijk der

ongerechtigheid; zie, aanschouw toch,

wij allen zijn uw volk. a Ps. 79: 8.

10. Uwe heilige steden zijn eene
woestijn geworden, Sion is eene woes-
tijn geworden, Jeruzalem eene verwoes-
ting.

11. Ons heilig en ons heerlijk Huis,

waarin onze vaders U loofden, is met
vuur verbrand ; en alle onze gewenschte
dingen zijn tot woestheid geworden.

12. HEERE, zoudt Gij U over deze
dingen inhouden? Zoudt Gij stilzwijgen,

en ons zoo zeer bedrukken?

HET LXV KAPITTEL.

Ik ben gevonden van hen, die [naa?'

Mij] niet vraagden, Ik ben gevonden
van degenen, die Mij niet zochten; tot

het volk, dat naar mijnen naam niet

genoemd was, neb Ik gezegd : Zie, [hier]

ben Ik, zie, [hier] ben Ik.

2. Ik heb mijne handen uitgebreid

den ganschen dag tot een wederstre-
vig volk ; die wandelen op eenen weg,
die niet goed is, naar hunne [eigene]

gedachten
;

3. Een volk, Mij geduriglijk tergende
in mijn aangezichte; in hoven offeren-

de, en rookende op tichelsteenen.

4. Zittende bij de graven, zoo ver-

nachten zij bij degenen, die bewaard
worden, etende zwijnenvleesch, en er

is sop van gruwelijke dingen in hunne
vaten.

5. Die daar zeggen: Houd u tot u-

zelven, en naak tot mij niet, want ik

ben heiliger dan gij. Deze zijn een rook
in mijnen neus, een vuur, den gan-

schen dag brandende.
6. Zie, het is voor myn aangezichte

geschreven; Ik zal niet zwijgen, maar
Ik zal vergelden, ja in hunnen boezem
zal Ik vergelden,

7. Uwe ongerechtigheden, en uwer
vaderen ongerechtigheden tegelijk, zegt
de HEERE, die gerookt hebben op de
bergen, en Mij smaadheid aangedaan
hebben op de heuvelen; daarom" zal Ik
hun vorig werkloon in hunnen boezem
weder toemeten.

8. Alzoo zegt de HEERE: Gelijk
wanneer men most in een bos druiven
vindt, men zegt: Verderf ze niet, want
er is een zegen in; alzoo zal Ik het
om mijner knechten wille doen, dat
Ik ze niet allen verderve.

9. En Ik zal zaad uit Jakob voort-
brengen, en uit Juda eenen erf bezitter
van mijne bergen; en mijne uitverko-
renen zullen het erfelijk bezitten, en
mijne knechten zullen aldaar wonen.

10. En Saron zal tot eene schaaps-
kooi worden, en het dal van A'chor
tot een runderleger, voor mijn volk,
dat Mij gezocht heeft.

11. Maar gij verlaters desHEEREN,
gij vergeters van den berg mijner hei-

ligheid, gij aanrichters eener tafel voor
die bende, en gij opvullers des dranks
voor dat getal,

12. Ik zal ulieden ook ten zwaarde
tellen, dat gij allen u ter slachting
zult krommen; omdat Ik geroepen
heb, maar gij hebt niet geantwoord, Ik
gesproken heb, maar gij hebt niet ge-

hoord, maar hebt gedaan wat kwaad
was in mijne oogen, en hebt verkoren
hetgene, waar Ik geenen lust aan heb.

13. Daarom zegt de Heere HEERE
alzoo: Zie, mijne knechten zullen eten,
doch gijlieden zult hongeren; zie, mij-

ne knechten zullen drinken, doch gij-

lieden zult dorsten; zie, mijne knech-
ten zullen blijde zijn, doch gijlieden

zult beschaamd zijn;

14. Zie, mijne knechten zullen jui-

chen van goeder harte, maar gijlieden

zult schreeuwen van weedom des.
harten, en van verbreking des gees-

tes zult gij huilen.

15. En gijlieden zult uwen naam
mijnen uitverkorenen tot eene ver-

vloeking laten; en de Heere HEERE
zal ulieden dooden, maar zijne knech-
ten zal Hij met eenen anderen naam
noemen

;
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16. Zoodat, wie zich zegenen zal op

aarde, die zal zich zegenen in den God
der waarheid; en wie zweren zal op

aarde, die zal zweren bij den God der

waarheid, omdat de vorige benauwd-
heden zullen vergeten zijn, en omdat
zij voor mijne oogen verborgen zijn.

17. Want zie, Ik schep nieuwe he-

melen en eene nieuwe aarde; en de

vorige dingen zullen niet [meer] ge-

dacht worden, en zullen in het hart

niet opkomen.
18. Maar weest giiüeden vroolijk, en

verheugt u tot in der eeuwigheid [in]

hetgene dat Ik schep; want zie, Ik

schep Jeruzalem eene verheuging, en
zijn volk eene vroolijkheid.

19. En Ik zal Mij verheugen over

Jeruzalem, en vroolijk zijn over. mijn

volk; en daarin zal niet meer gehoord
worden de stemme der weening, noch
de stemme des geschreeuws.

20. Van daar zal niet meer wezen
een zuigeling van [weinige] dagen, noch
een oud man, die zijne dagen niet zal

vervullen; want een jongeling zal ster-

ven, honderdjaar oud zijnde, maareen
zondaar, honderd jaar oud zijnde, zal

vervloekt worden.
21. En zij zullen huizen bouwen en

bewonen, en zij zullen wijngaarden
planten, en hunne vrucht eten.

22. Zij zullen niet bouwen, dat het

een ander bewone; zij zullen niet plan-

ten, dat het een ander ete; want de

dagen mijns volks zullen zijn als de

dagen eens booms, en mijne uitverko-

renen zullen het werk hunner handen
verslijten.

23. Zij zullen niet tevergeefs arbei-

den, noch baren ter verstoring; want
zij zijn het zaad der gezegenden des

HEEREN, en hunne nakomelingen met
hen.

24. En het zal geschieden, eer zij

roepen, zoo zal Ik antwoorden ; terwijl

zij nog spreken, zoo zal Ik hooren.

25. De wolf en het lam zullen te

zamen weiden, en de leeuw zal stroo

eten als een rund, en stof zal de spijze

der slang zijn. Zij zullen geen kwaad
doen noch verderven op mijnen gan-

schen heiligen berg, zegt de HEERE.

HET LXVI KAPITTEL.

Alzoö zegt de HEERE: «De hemel is

mijn troon, en de aarde is de voetbank
mijner voeten; waar zoude dat huis
zijn, dat gij lieden Mij zoudt bouwen,
en waar is de plaatse mijner rust?

a 1 Kon. 8: 27.

2 Kron. 6: 18. Hand. 7: 48, 49; 17: 24.

2. Want mijne hand heeft alle deze
dingen gemaakt, en alle deze dingen
zijn geweest, spreekt de HEERE; maar
op dezen zal Ik zien, op den arme en
ye^-slagene van geest, en die voor my n
woord beeft.

3. Wie een rund slacht, verslaat

eenen man; wie een lam offert, breekt
eenen hond den hals ; wie spijsoffer

offert, is [als rfie] zwynenbloed [oy/er^];

wie wierook brandt ten gedenkoffer,
is [als] die eenen afgod zegent. Deze
verkiezen ook hunne wegen, en hun-
ne ziele heeft lust aan hunne verfoei-

selen.

4. Ik zal ook verkiezen [het loon]

hunner handelingen, en hunne vreezen
zal Ik over hen doen komen; «omdat
Ik geroepen heb, en niemand ant-

woordde. Ik gesproken heb, en zij niet

hoorden, maar ^deden wat kwaad is

in mijne oogen, en verkoren hetgene,.

waartoe Ik geenen lust had.
a Spr. 1 : 24. Jer. 7 : 13. & Jes. 65 : 12.

5. Hoort des HEEREN woord, gij,

die voor zijn woord beeft. Uwe broe-

ders, die u haten, die u verre afzonde-

ren, om mijns naams wille, zeggen:
fiDat de HEÈRE heerlijk worde! Doch
Hij zal verschijnen tot ulieder vreug-

de; zij daarentegen zullen beschaamd
worden. , a Jes. 5 : 19.

6. Er zal eene stemme van een groot
rumoer uit de stad zijn, eene stemme
uit den Tempel, de stemme des HEE-
REN, die zijnen vijanden de verdien-

ste vergeldt.

7. Eer zij barensknood had, heeft zij

gebaard, eer haar smart overkwam,
zoo is zij van een knechtken ver-

lost.

8. Wie heeft [ooit] zulks gehoord?
Wie heeft dergelijk gezien? Zoude een
land kunnen geboren worden op één

eenigen dag? Zoude een volk kunnen
geboren worden op céne eenige reize ?

Maar Sion heeft weeën gekregen, en
zij heeft hare zonen gebaard.

9. Zoude Ik de baarmoeder openbre-

ken, en niet senereeren ? zegt de HEE-
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EE. Zoude Ik, die genereer, voortaan
toesluiten? zegt uw God.

10. Verblijdt u met Jeruzalem, en
verheugt u over haar, alle hare lief-

hebbers; weest vroolijk over haar met
vreugde, gij allen, die over haar zijt

treurig geweest.
11. Opdat gij moogt zuigen en ver-

zadigd worden van de borsten harer

vertroostingen; opdat gij moogt uit-

zuigen, en u verlustigen met den glans

harer heerlijkheid.

12. Want" alzoo zegt de HEERE : Zie,

Ik zal den vrede over haar uitstrekken

als eene rivier, en de heerlijkheid der

heidenen als eene overloopende beek.

Dan zult gijlieden zuigen, gij zult «op

de zijden gedragen worden, en op de

knieën zeer vriendelijk getroeteld wor-

den, a Jes. 49: 22; 60: 4.

13. Als een, dien zijne moeder troost,

alzoo zal Ik u troosten; ja gij zult te

Jeruzalem getroost worden.
14. En gij zult [het] zien, en uw hart

zal vroolijk zijn, en uwe beenderen
zullen groenen als het teedere gras.

Dan zal de hand des HEEREN bekend
worden aan zijne knechten, en Hij zal

zijnen vijanden gram voorden.

15. Want zie, de HEERE zal met
vuur komen, en zijne wagenen als een

wervelwind; om met grimmigheid zij-

nen toorn hiertoe te wenden, en zijne

schelding met vuurvlammen.
16. Want met vuur en met zijn

zwaard zal de HEERE in het recht

treden met alle vleesch; en de versla-

genen des HEEREN zullen vermenig-
vuldigd zijn.

17. Die zichzelven heiligen en zich-

zelven reinigen in de hoven, achtereen

in het midden [daarvjan]; die zwijnen-

vleesch eten, en verfoeisel, en muizen;
te zamen zullen zij verteerd worden,
spreekt de HEERE.

18. Hunne werken en hunne gedach-

ten! Het komt, dat Ik vergaderen zal
alle heidenen en tongen; en zij zullen
komen, en zij zullen mijne heerlijkheid
zien.

19. En Ik zal een teeken aan hen
zetten, en uit hen, die het ontkomen
zullen zijn, zal Ik zenden tot de hei-

denen, [naar] Tharsis, Pul en Lud, de
boogschutters, [naa-r] Tubal en Javan,
tot de vergelegene eilanden, die mi,in

gerucht niet gehoord, en mijne heer-

lijkheid niet gezien hebben; en zij zul-

len mijne heerlijkheid onder de heide-

denen verkondigen.
20. En zij zullen alle uwe broeders

uit alle heidenen den HEERE [ten] spijs-

offer brengen, op paarden, en op wa-
genen, en op rosbaren, en op muilen,
en op snelle loopers, naar mijnen hei-

ligen berg toe, [naar] Jeruzalem, zegt

de HEERE, gelijk als de kinderen Is-

raels het spijsoffer in een rein vat
brengen ten huize des HEEREN.

21. En ook zal Ik uit hen eenigen
tot priesters [en] tot Levieten nemen,
zegt de HEERE. •

22. Want gelijk als die «nieuwe he-

mel en die nieuwe aarde, die Ik ma-
ken zal, voor mijn aangezichte zullen

staan, spreekt de HEERE, alzoo zal

[ook] ulieder zaad en ulieder naam staan.
a Jes. 65: 17. 2 Petr. 3: 13. Openb. 21: 1.

23. En het zal geschieden, dat van
de ééne nieuwe maan tot de t^ndere,

en van den éénen Sabbath tot den an-

deren, alle vleesch komen zal, om aan
te bidden voor mijn aangezichte, zegt

de HEERE.
24. En zij zullen henen uitgaan, en

zij zullen de doode lichamen der lieden

zien, die tegen Mij overtreden hebben;
want «hun worm zal niet sterven, en
hun vuur zal niet uitgebluscht worden,
en zij zullen allen vleesche eene af-

grijzing wezen. a Marc. 9 : 44.



DE PKOFBET

JEREMI A.

HET I KAPITTEL.

De woorden van Jeremia, den zoon

van Hilkia, uit de priesteren, die te

A'nathoth waren, in den lande Benja-

mins
;

2. Tot welken het woord des HEE-
REN geschiedde in de dagen van «Jo-

sia, zoon van A'mon, koning van Juda,

in het dertiende jaar zijner regeering.

a 2 Kon. 21 : 2o; 22 : 1, enz. 2 Kron. 34 : 1, enz.

3. Ook geschiedde , het [tot hem] in

de dagen van aJójakim, zoon van Josïa.

koning van Juda, totdat voleind werd
het elfde jaar van &Zedekïa, zoon van
Josïa, koning van Juda; totdat Jeruzalem
gevankelijk werd weggevoerd in de

cvijfde maand. a 2 Kon. 23: 34.

2 Kron. 36: 4. & 2 Kon. 24: 17.

2 Kron. 36: 10, enz. Jer. 52: 1. enz. c 2 Kon. 25: 8.

4. Het woord des HEEREN dan ge-

schiedde tot mij, zeggende:

5. Eer Ik u in [moeders] buik for-

meerde, heb Ik u gekend, en eer gij

uit de baarmoeder voortkwaamt, «heb

Ik u geheiligd ; Ik heb u den volke ten

profeet gesteld. ,
« Gal. i : 15.

6. Toen zeide ik: «Ach Heere HEE-
RE, zie, ik kan niet spreken, want ik

ben jong. a Ex. 3: 4; 6: ll, 29.

7. Maar de HEERE zeide tot mij:

Zeg niet: Ik ben jong; want overal,

waarhenen Ik u zenden zal, zult gij

gaan, en alles, wat Ik u gebieden zal,

zult gij spreken.

8. «Vrees niet voor hun aangezicht,

want ^Ik ben met u, om u te redden,

spreekt de HEERE. a Ezech. 3 : 9.

h Deut 31 : 6, 8. Joz. 1 : 5.

9. En de HEERE stak zyne hand
uit, en «roerde mijnen mond aan; en

de HEERE zeide tot mij: Zie, &Ikgeef
mijne woorden in uwen mond.

a Jes. 6 : 6, 7. & Jer. 5 : 14.

10. Zie, Ik stel u te dezen dage over j

de volken en over de koninkrijken, om i

«uit te rukken, en af te breken, en te

verderven, en te verstoren; [ook] om
te bouwen en te planten.

a Jer. 18 : 7. 2 Cor. 10 : 4, 5.

11. Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende: Wat zietgi,],

Jeremia? En ik zeide: Ik zie eene
amandelroede.

12. En de HEERE zeide tot mij: Gij

hebt wel gezien; want Ik zal wakker
zijn over mijn woord, om dat te doen.

"l3. En des HEEREN woord geschied-

de ten tweeden male tot mij, zeggen-

de: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie

eenen ziedenden pot, welks voorkant
tegen het noorden is.

14. En de HEERE zeide tot mij : «Van
het noorden zal zich dit kwaad opdoen
over alle inwoners des lands.

a Jer. 4 : 6.

15. Want zie, «Ik roep alle geslach-

ten der koninkrijken van het noorden,

spreekt de HEERE; en zij zullen ko-

men, en ^'zetten een iegelijk zijnen troon

[voor] de deur der poorten van Jeruza-

lem, en tegen alle hare muren rond-

om, en tegen alle steden van Juda.
a Jer. 5: 15; 6: 22; 10: 22. h Jer. 52: 4, 5.

16. En Ik zal mijne oordeelen tegen

hen uitspreken over alle hunne boos-
j

heid; dat zij Mij verlaten hebben, en
anderen goden gerookt, en zich gebo-

gen hebben voor de werken hunner
handen.

17. Gij dan, gord uwe lendenen, en

maak u op, en spreek tot hen alles,

wat Ik u gebieden zal. Wees niet ver-
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slagen voor hun aangezicht, opdat Ik
u voor hun aangezicht niet versla.

18. Want zie, Ik stel u heden «tot eene
vaste stad, en tot eenen ijzeren pilaar,

en tot koperen muren tegen het gan-
sche land ; tegen de koningen van Juda,
tegen zijne vorsten, tegen zijne pries-

teren, en tegen het volk van den lande.
a .Ter. 6 : 27 ; 15 :' 20.

19. En zij zullen tegen u strijden,

maar tegen u niet vermogen ; want Ik
ben met u, spreekt de HEERE, om u
uit te helpen.

HET II KAPITTEL.

En des HEEREN woord geschiedde
tot mij, zeggende:

2. Ga en roep voor de ooren van Je-

ruzalem, zeggende: Zoo zegt de HEE-
RE : Ik gedenk der weldadigheid uwer
jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen
gij Mij nawandeldet in de woestijn, in

onbezaaid land.

3. Israël was den HEERE eene hei-

ligheid, de eerstelingen zijner inkomst;
allen, die hem opaten, werden voor
schuldig gehouden, kwaad kwam hun
over, spreekt de HEERE.

4. Hoort des HEEREN woord, gij

huis Jakobs, en alle geslachten van
het huis Israels.

5. Zoo zegt de HEERE: «Wat voor
onrecht hebben uwe vaders aan Mij

gevonden, dat zij verre van Mij gewe-
ken zijn, en hebben de ijdelheid nage-

wandeld, en zij zijn ijdel geworden?
a Miclia 6 : 3, 4.

6. En zeiden niet: Waar is de HEE-
RE, die ons opvoerde uit Egypteland,
die ons leidde in de woestijn, in een
land van wildernissen en kuilen, in

een land van dorheid en schaduwe des

doods, in een land, waar niemand door-

ging, en waar geen mensch woonde?
7. En Ik bracht u in een vruchtbaar

land, om de vrucht er van en het goe-

de er van te eten ; maar toen gij daarin

kwaamt, verontreinigdet gij mijn land,

en steldet myne erfenis tot eenen gru-

wel.

8. De priesters zeiden niet: Waar is

de HEERE? en «die de wet handelden,

kenden Mij niet; en de herders over-

traden tegen Mij; en de profeten pro-

feteerden door Baiil, en wandelden
[naar dingen, die] geen nut doen.

a Rom. 2: 20.

9. Daarom zal Ik nog met ulieden
twisten, spreekt de HEERE, ja met
uwe kindskinderen zal Ik twisten.

10. Want, gaat over in de eilanden
der Chitthieten, en ziet toe, en zendt
[naar] Kédar, en merkt er wel op ; en
ziet, of desgelijks geschied zij.

11. Heeft ook een volk de goden ver-
anderd, hoewel deze geene Goden zijn?
Nochtans heeft mijn volk «zijne eere
veranderd in [hetgene dat] geen nut doet.

a Ps. 106: 20.

12. Ontzet u hierover, gij «hemelen,
en zijt verschrikt, wordt zeer woest,
spreekt de HEERE.

a Deut. 32: 1. Jes. 1:2.]

13. Want mijn volk heeft twee boos-
heden gedaan: Mij, de «springader des
levenden waters, hebben zij verlaten,
om zichzelven bakken uit te houwen,
gebrokene bakken, die geen water hou-
den, a Hoogl. 4 : 15. Jer. 17 : 13.

14. Is dan Israël een knecht, of is

hij een ingeborene des huizes? Waar-
om is hij [dan] ten roof geworden?

15. «De jonge leeuwen hebben over
hem gebruld, zij hebben hunne stem
verheven; en zij hebben zijn land ge-

zet in ^verwoesting; zijne steden zijn

verbrand, dat er niemand in woont.
a Jes. 5 : 29. Jer. 4 : 7. ö Jer. 4 : 7.

16. Ook hebben u de kinderen van
Noph en Thachphanes den schedel af-

geweid.
17. Doet gij u dit niet zelven, [door-

dien] gij den HEERE uwen God ver-

laat, ten tijde als Hy u op den weg
leidt?

18. En nu, wat hebt gij te doen met
den weg van «Egypte, om de wateren
van Sihor te drinken? En wat hebt gij

te doen met den weg van A'ssur, om
de wateren der rivier te drinken?

a Jes. 31 : 1.

19. Uwe «boosheid zal u kastijden,
en uwe afkeeringen zullen u straffen;

weet dan en ziet, dat het kwaad en
bitter is, dat gij den HEERE uwen God
verlaat, en mijne vreeze niet bij u is,

spreekt de Heere, de HEERE der heir-

SCharen. « Jes. 3 : 9. Hos. 5 : 5.

20. Als Ik van ouds uw juk verbro-
ken, [en] uwe banden verscheurd had.
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zoo zeidet gij : Ik zal niet dienen ; maar
op allen hoogen heuvel en onder allen

groenen boom loopt gij om, hoeree-

rende.
21. Ik had ii toch «geplant, als eenen

edelen wijnstok, als een geheel getrouw

zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd

[in] verbasterde ranken eens vreemden
Wijnstoks? a Ex. 15: 17. Ps. 44 : 3; 80: 9.

22. Want al «wiescht gij u met salpe-

ter, en naamt u veel zeep, zoo is [toch]

uwe ongerechtigheid voor mijn aange-

zichte geteekend, spreekt de Heere
HEERE. a Job 9: 30.

23. Hoe zegt gij : Ik ben niet veront-

reinigd, ik heb de Baals niet nagewan-
deld? Zie uwen weg in het dal, ken
wat gij gedaan hebt, gij lichte, snelle

kemelin, die hare wegen verdraait.

24. Zij is eene woudezelin, gewend
in de woestijn; naar den lust harer

ziel schept zij den wind; wie zoude

hare ontmoeting afkeeren? Allen, die

haar zoeken, zullen niet moede wor-

den ; in hare maand zullen zij haar vin-

den.
25. Bedwing uwen voet van ont-

schöeiing, en uwe keel van dorst; maar
gij zegt: Het is buiten hoop; neen;

want ik heb de vreemden lief, en die

zal ik nawandelen.
26. Gelijk een dief beschaamd wordt,

wanneer hij gevonden wordt, alzoo zijn

die van het huis Israels beschaamd;
zij, hunne koningen, hunne vorsten, en
hunne priesters, en hunne profeten;

27. Die tot een hout zeggen : Gij zijt

mijn vader; en tot eenen steen: Gij

hebt mij gegenereerd; want zij keeren

Mij den nek toe, en niet het aange-

zicht; maar ten tijde huns kwaads
zeggen zij : Sta op en verlos ons.

28. Waar zijn dan uwe goden, die gij

u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of

zij u ten tijde uws kwaads zullen ver-

lossen; want [naar] «het getal uwer
steden zijn uwe goden, o Juda.

a Jes. 2: 8. Jer. 11: 13.

29. Waarom twist gij tegen My? Gij

hebt allen tegen Mij overtreden, spreekt

de HEERE.
30. Te vergeefs heb Ik uwe kinderen

«geslagen; zij hebben de ''tucht niet

aangenomen ; ulieder zwaard heeft uwe
profeten verteerd, als een verdervende
leeuw. a .Tcs. 1: 5. ,Ier. 5: 3. 6 .Jer. ö: 3.

31. «O geslacht, aanmerkt [toch] gij-

lieden des HEEREN woord. Ben Ik Is-

raël eene woestijn geweest, of een land
der uiterste donkerheid? Waarom zegt
[dan] mijn volk: Wij zijn heeren, wij

zullen niet meer tot U komen?
a Matth. 23: 26, enz.

32. Vergeet ook eene jonkvrouw
haar versiersel, [of] eene iDruid hare
bindselen? Nochtans heeft mijn volk
Mij «vergeten, dagen zonder getal.

a Jer. 3: 21.

33. Wat maakt gij uwen weg goed,
daar gij boeleering zoekt? waarom gij

ook aan de booste [hoe7-en] uwe wegen
geleerd hebt.

34. Ja het bloed van de zielen der
onschuldige nooddruftigen is in uwe
zoomen gevonden; Ik heb dat niet met
opgraven gevonden, maar aan alle

die.

35.- Nog zegt gij: Zeker ik ben on-

schuldig; zijn toorn is immers van mij

afgekeerd. Zie, Ik zal met u rechten,

omdat gij zegt: Ik heb niet gezondigd.
36. Wat reist gij veel uit, verande-

rende uwen weg? Gij zult ook van
O.Egypte beschaamd worden, gelijk als

gij van A'ssur beschaamd zijt.

a Jes. 31: 1.

37. Gij zult ook van hier uitgaan
met uwe handen op uw hoofd ; want
de HEERE heeft al uw vertrouwen ver-

worpen, zoodat gij daarmede niet zult

gedijen.

HET III KAPITTEL.

Men zegt : Zoo een man zijne huis-

vrouwe verlaat, en zij gaat van hem,
en wordt eens anderen mans, zal hij

ook tot haar nog wederkeeren ? Zou-

de datzelye land niet grootelijks ont-

heiligd worden ? Gij nu hebt [met] vele

boeleerders gehoereerd ; keer nochtans
weder tot Mij, spreekt de HEERE.

2. Hef uwe oogen op naar de hooge
plaatsen, en zie toe; waar zijt gij niet

beslapen ? Gij hebt voor hen gezeten
aan de wegen, als een Arabier in de
woestijn; alzoo hebt gij het land ont-

heiligd met uwe hoererijen en met
uwe boosheid.

3. Daarom zijn de regendruppelen
ingehouden, en er is geen spade regen

geweest. Maar gij hebt een hoerenvoor-
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hoofd, gij weigert schaamrood te wor-
den.

4. Zult gij van nu af tot Mij roepen :

Mijn Vader, Gij zijt de leidsman mijner

jeugd.

5. Zal Hij in eeuwigheid [den toorn]

behouden ? zal Hij [dien] gestadiglijk

bewaren ? Zie, gij spreekt en doet die

boosheden, en neemt de overhand.
6. Voorts zeide de HEERE tot mij,

in de dagen van den koning Josia :

Hebt gij gezien, wat de afgekeerde,

Israel, gedaan heeft ? Zij «ging henen
op allen hoogen berg, en tot onder
allen groenen boom, en hoereerde al-

daar, a Jer. 2: 20.

7. En Ik zeide, nadat zij zulks alles

gedaan had : Bekeer u tot Mij ; maar
zij bekeerde zich niet. Dit zagdetrou-
welooze, hare zuster Juda.

8. En Ik zag, als Ik ter oorzake

van alles, waarin de afgekeerde, Isra-

ël, overspel bedreven had, haar ver-

laten, en haar haren scheldbrief gege-

ven had, dat de trouwelooze, hare zus-

ter Juda, niet vreesde, maar ging henen
en hoereerde zelve ook.

9. Ja het geschiedde vanwege het

gerucht harer hoererij, dat zij het land

ontheiligde; want zij bedreef overspel

met steen en met hout.

10. En zelfs in dit alles heeft zich

hare trouwelooze zuster Juda tot Mij

niet bekeerd met haar gansche hart,

maar valschelijk, spreekt de HEERE.
11. Dies de HEERE tot mij zeide :

De afgekeerde, Israël, heeft hare ziele

gerechtvaardigd, meer dan de trouwe-

looze, Juda.
12. Ga henen en roep deze woorden

uit tegen het noorden, en zeg : Bekeer
u, gij afgekeerde Israël, spreekt de

HEERE, zoo zal Ik mijnen toorn op

ulieden niet doen vallen ; want Ik ben
«goedertieren, spreekt de HEERE, Ik

zal [den toorn] niet in eeuwigheid be-

houden, a Ps. 86: 15; 103: 8, 9; 145: 17.

13. Alleen ken uwe ongerechtigheid,

dat gij tegen den HEERE uwen God
hebt overtreden, en uwe wegen ver-

strooid hebt tot de vreemden, onder

allen groenen boom, maar zijt mijner

stemme niet gehoorzaam geweest,

spreekt de HEERE.
14. Bekeert u, gij afkeerige kinde

ren. spreekt de HEERE, want Ik heb

u getrouwd ; en Ik zal u aannemen,
éénen uit eene stad, en twee uit een
geslacht, en zal u brengen te Sion.

15. En Ik zal ulieden «herders ge-

ven naar mijn hart ; die zullen u wei-

den [met] wetenschap en verstand.
a Jer. 23 : 4. Ezech. 34 : 23. Eph. 4 : 11.

16. En het zal geschieden, wanneer
gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult
geworden zijn in het land, in die da-

gen, spreekt de HEERE, zullen zij niet

meer zeggen : De Arke des verbonds
des HEEREIST; ook zal zij in het hart
niet opkomen ; en zij zullen aan haar
niet gedenken, en [haar] niet bezoeken,
en zij zal niet weder gemaakt worden.

17. Te dien tijde zullen zij Jeruza-
lem noemen des HEEREN troon ; en
alle de heidenen zullen tot haar ver-

gaderd worden, om des HEEREN
naams wille, te Jeruzalem ; en zij zul-

len niet meer wandelen naar het goed-
dunken van hun boos hart.

18. In die dagen zal het huis van
Juda gaan tot het huis Israels ; en zij

zullen te zamen komen uit het land
van het noorden, in het land, dat Ik
uwen vaderen ten erve gegeven heb.

19. Ik zeide wel : Hoe zal Ik u on-

der de kinderen zetten, en u geven het
gewenschte land, de sierlijke erfenis

van de heirscharen der heidenen ?

Maar Ik zeide: Gij zult tot Mij roe-

pen : Mijn Vader ; en gij zult van ach-

ter Mij niet afkeeren.

20. Waarlijk, [gelijk] eene vrouwe
trouwelooslijk scheidt van haren vriend,
alzoo hebt gijlieden trouwelooslijk te-

gen Mij gehandeld, gij huis Israels,

spreekt de HEERE.
21. En er is eene stemme gehoord

op de hooge plaatsen, een geween [en]

smeekingen der kinderen Israels, om-
dat zij hunnen weg verkeerd [en] den
HEERE hunnen God «vergeten heb-

ben, a Jer. 2: 32.

22. Keert weder, giJ afkeerige kin-

deren ; Ik zal uwe afkeeringen gene-

zen, Zie, [hier] zijn wij, wij komen
tot U, want Gij zijt de HEERE onze
God.

23. Waarlijk, te «vergeefs [verivacht

men het] van de heuvelen [en] de me-
nigte der bergen ; waarlijk, in den
HEERE onzen God is Israels heil.

a Ps. 121 : 1.
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24. Want de Schande heeft den ar-

beid onzer vaderen opgegeten, van
onze jeugd aan ; hunne schapen en
hunne runderen, hunne zonen en hun-

ne dochteren.
25. Wy hggen in onze schaamte,

en onze schande overdekt ons ; want
wij hebben tegen den HEERE onzen
God gezondigd, wij en onze vaderen,

van onze jeugd aan tot op dezen dag,

en wij zijn der stemme des HEEREN
onzes Gods niet gehoorzaam geweest.

HET IV KAPITTEL.

/ioo gij u bekeeren zult, Israël, spreekt
de HEERE, bekeer u tot Mij ; en zoo
gij uwe verfoeiselen van mijn aange-
zichte zult wegdoen, zoo zwerf niet

om
;

2. Maar zweer : [Zoo ivaarachtig als] de

HEERE leeft, in «waarheid, in recht, en
in gerechtigheid ; zoo zullen zich de
heidenen in Hem ^zegenen, en zich

in Hem beroemen. a Jes. 48: i.

h Gen. 22: 18.

3. Want zoo zegt de HEERE tot de
mannen van Juda, en tot Jeruzalem :

Braakt ulieden een braakland, en zaait

niet onder de doornen.
4. Besnijdt u den HEERE, en doet

weg de voorhuiden uws «harten, gij

mannen van Juda en inwoners van
Jeruzalem ; opdat mijne grimmigheid
niet uitvare als een 'ï'vuur, en bran-

de, dat niemand blusschen kunne,
vanwege de boosheid uwer handelin-
gen, a Deut. 10:16; 30 : 6. b Jes. 65 : 5.

5. Verkondigt in Juda, en laat het
hooren te Jeruzalem, en zegt het

;
ja

blaast de bazuin in het land ; roept
met volle [stemme] en zegt : Verzamelt
ulieden, en laat ons ingaan in de vas-

te steden.

6. Werpt de banier op naar Sion,

vlucht met hoepen, blijft niet staan;
want Ik breng een kwaad aan van
het noorden, en eene groote breuke.

7. De "leeuw is opgekomen uit zijne

haag, en de verderver der heidenenis
opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijne

plaats, om uw land te stellen in ver-

woesting; uwe steden zullen ^ver-

stoord worden, dat er niemand in wone.
a Jes. 5 : 29. Jer. 2 : 15 ; 5 : G. 6 Jer. 2 : 15.

8. Hierom gordt zakken aan, «be-

drijft misbaar 5 en huilt; want de hit-

tigheid van des HEEREN toorn is

niet van ons afgekeerd. <i Jes. 32: 12.

9. En het zal te dien tijde geschieden,
spreekt de HEERE, [dat] het hart des
konings en het hart der vorsten vergaan
zal ; en de priesters zullen zich ontzet-

ten, en de profeten zich verwonderen.
10. Toen zeide ik : Ach Heere HEE-

RE, waarlijk Gij hebt dit volk en Je-

ruzalem grootelijks bedrogen, zeggen-
de : Gijlieden zult vrede hebben ; daar
het zwaard tot aan de ziel raakt.

11. Te dien tijde zal tot dit volk en
tot Jeruzalem gezegd \vorden : Een
dorre wind van de hooge plaatsen in

de woestijn, in den weg der dochter
mijns volks ; niet om te wannen, noch
om te zuiveren

;

12. Er zal Mij een wind komen, die

hun te sterk zal zijn. Nu zal Ik ook
oordeelen tegen hen uitspreken.

13. Zie, hij komt op als wolken, en
zijne wagenen zijn als een wervelwind,
zijne paarden zijn sneller dan arenden;
wee ons, want wij zijn verwoest.

14. «Wasch uw hart van boosheid,

o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt.
Hoe lang zult gü de gedachten uwer
ijdelheid in het binnenste van u laten

vernachten ? « jes. 1 : 16.

15. Want eene stemme verkondigt
van Dan af, en doet ellende hooren
van het gebergte Ephraïms.

16. Vermeldt het den volkeren, ziet,

doet het hooren tegen Jeruzalem : er

komen hoeders uit verren lande ; en
zij verheffen hunne stemme tegen de

,

steden van Juda.

17. Als de wachters der velden zijn

zij rondom tegen haar ; omdat zij te-

gen Mij wederspannig geweest is,

spreekt de HEERE.
18. Uw weg en uwe handelingen

hebben u deze dingen gedaan ; dit is

uwe boosheid, dat het [zoo] bitter is,

dat het tot aan uw hart raakt.

19. O mijn «ingewand, mijn inge-

wand ! ik heb barenswee ; o wanden
mijns harten! mijn hart maakt getier

in mij, ik kan niet zwijgen ; want gij,

mijne ziele, hoort het geluid der ba-

zuin [en] het krijgsgeschrei.
a Jes. 21 : 4. Jer. 9 : 1.

20. Breuke op breuke wordt er uit-

geroepen ; want het gansche land is
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verstoord ; haastelijk zijn mijne ten-

ten verstoord, mijne gordijnen in

een oogenblik.

21. Hoe lang zal ik de banier zien,

het geluid der bazuin hooren ?

22. Zekerlijk, mijn volk is dwaas;
Mij kennen zij niet; het zijn zotte kin-

deren, en ziJ zijn niet verstandig ; wijs

zijn zij om kwaad te doen, maar goed
te doen weten zij niet.

23. Ik zag het land aan, en zie, het

was woest en ledig ; ook naar den
hemel, en zijn licht was er niet.

24. Ik zag de bergen aan, en zie, zij

beefden ; en alle de heuvelen schud-

den.
25. Ik zag, en zie, er .was geen

mensch ; en alle vogelen des hemels
waren weggevlogen.

26. Ik zag, en zie, het vruchtbare

land was eene woestijn, en alle zijne

steden waren afgebroken, vanwege
den HEERE, vanwege de hittigheid

zijns toorns.
"27. Want zoo zegt de HEERE: Dit

gansche land zal eene woestheid zijn

(doch Ik zal geene «voleinding ma-
ken), a Jer. 5: 10, 18; 30; 11; 46: 28.

28. Hierom zal de aarde treuren, en
de hemel daarboven zwart zijn ; omdat
Ik het heb gesproken ; Ik heb het voor-

genomen, en het zal Mij niet rouwen,
en Ik zal Mij daarvan niet afkeeren.

29. Van het geroep der ruiteren en
boogschutters vluchten alle de steden;

zij gaan in de wolken, en klimmen op
de rotsen; alle de steden zijn verlaten,

zoodat niemand daarin woont.
30. Wat zult gij dan doen, gij ver-

woeste ? Al kleeddet gij u met schar-

laken, al versierdet gij u met gouden
sieraad, al scheurdet gij uwe oogen met
blanketsel, zoo zoudt gij u [toch] tever-

geefs oppronken; de boelen versmaden
u, zij zullen uwe ziel zoeken.

31. Want ik hoor eene stemme als

van eene [vrouv)\, die in arbeid is, eene
benauwdheid als van eene, die in des

eersten kinds nood is, de stemme van
de dochter Sions; zij hijgt, zij breidt

hare handen uit, [zeggende :] O wee mij

nu, want mijne ziele is moede vanwe-
ge de doodslagers.

HET V KAPITTEL,

ijaat om door de wijken van Jeruza-

lem, en ziet nu toe, en verneemt, en
zoekt op hare straten, of gij iemand
vindt, of er één is, die recht doet, die

waarheid zoekt; zoo zal Ik haar gena-
dig zijn.

2. En of zy al zeggen: [Zoo waar-
achtig als] de HEERE leeft! zoo zwe-
ren zij toch valschelijk.

3. O HEERE. [zien] uwe oogen niet

naar waarheid ? Gij hebt ze «geslagen,
maar zij hebben geene pijn gevoeld;
Gij hebt ze verteerd, [maar] zij hebben
geweigerd de &tucht aan te nemen; zij

hebben hunne aangezichten harder ge-

maakt dan eene steenrots; zij hebben
geweigerd zich te bekeeren.

a Jes. 1 : 5; 9: 12. Jer. 2: 30. h Jer. 2 : 30.

4. Doch ik zeide: Zekerlijk, deze zijn

arm; zij handelen zottelijk, omdat zij

den weg des HEEREN, het recht huns
Gods, niet weten.

5. Ik zal gaan tot de groeten, en met
hen spreken; want die weten den weg
des HEEREN, het recht huns Gods;
maar zij hadden te zamen het juk ver-

broken, [en] de banden verscheurd.

6. Daarom heeft ze een «leeuw uit

het woud verslagen, een wolf der wil-

dernissen zal ze verwoesten, een luip-

aard waakt tegen hunne steden ; al wie
daaruit uitgaat, zal verscheurd worden

;

want hunne overtredingen zijn verme-
nigvuldigd, hunne afkeeringen zijn

machtig vele geworden. a Jer. 4: 7.

7. Hoe zoude Ik over zulks u ver-

geven? Uwe kinderen verlaten Mij, en
zweren bij hen, die geen God zijn. Als
Ik ze verzadigd heb, zoo bedrijven zij

overspel, en verzamelen bij hoepen in

het boerenhuis.

8. [Als] welgevoederde hengsten «zijn

zij vroeg op; zij hunkeren, een iegelijk

naar zijns naasien huisvrouwe.
a Ezech. 22 : 11.

9. «Zoude Ik over die dingen geene
bezoeking doen? spreekt de HEERE.
Of zoude mijne ziele zich niet wreken
aan zulk een volk, als dit is?

a VS. 29. Jer. 9 : 9.

10. Beklimt hare muren, en verderft

ze (doch maakt «geene voleinding);

doet hare spitsen weg, want zij zijn

des HEEREN niet. a Jer. 4 : 27.

11. Want het huis Israels en het

huis van Juda hebben -gansch «trou-
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welooslijk tegen Mij gehandeld, spreekt

de HEERE. a Jer. 3: 20.

12. Zij verloochenen den HEERE, en

zeggen: Hij is het niet; en ons «zal

geen kwaad overkomen, wij zullen noch
zwaard noch honger zien ; a Jes. 28 : 15.

13. Ja die profeten zullen tot wind
worden, want het Woord is niet bij

hen; hunzelven zal zoo geschieden.

14. Daarom zegt de HEERE, de God
der heirscharen, alzoo : Omdat gijlieden

dit woord spreekt, ziet, Ik zal «mijne
woorden in uwen mond tot vuur ma-
ken, en dit volk [tot] hout, en het zal

ze verteren. a Jer. ] : 9.

15. Zie, Ik zal over ulieden een volk

van «verre brengen, o huis Israels,

spreekt de HEERE; het is een sterk

volk, het is een zeer oud volk, een

volk, welks spraak gij niet zult kennen,
en niet hooren wat het spreken zal.

« Deut. 28 : 49. Jer. 1 : 15 ; 6 : 22.

16. Zijn pijlkoker is als een open
graf; zij zijn altemaal helden.

17. En het zal uwen «oogst en uw
brood opeten, [dat] uwe zonen en uwe
dochteren zouden eten; het zal uwe
schapen en uwe runderen opeten; het

zal uwen wijnstok en uwen vijgeboom
opeten ; uwe vaste steden, op dewelke
gij vertrouwt, zal het arm maken door

het zwaard. ^ Lev. 26: 16. Deut. 28: 31,33.

18. Nochtans zal Ik ook in die dagen,

spreekt de HEERE, «geene voleinding

met ulieden maken. a Jer 4 : 27.

19. En het zal geschieden, wanneer
gij zult zeggen : «Waarom heeft ons de

HEERE onze God alle deze dingen ge-

daan? dat gij tot hen zeggen zult: Ge-

lijk als gijlieden Mij hebt verlaten, en
vreemde goden in uw land gediend,

alzoo zult gij de uitlandschen dienen,

in een land, dat het uwe niet is.

a Jer. 16 : 10.

20. Verkondigt dit in het huis Ja-

kobs, en laat het hooren in Juda, zeg-

gende :

21. «Hoort nu dit, gij- dwaas en har-

teloos volk; die oogen hebben, maar
zien niet, die ooren hebben, maar hoo-

ren niet: a Jes. 6: 9.

22. Zult gijlieden My niet vreezen?

spreekt de HEERE; zult gij voor mijn

aangezichte niet beven ? Die der zee

het zand tot eenen «paal gesteld heb,

met eene eeuwige inzetting, dat zij

daarover niet zal gaan ; ofschoon ha-
re golven zich bewegen, zoo zullen zij

toch niet vermogen ; ofschoon zij brui-

sen, zoo zullen zij toch daarover niet
gaan. a Job 38 : 10, 11. Ps. 33 : 7 ; 104 : 9.

23. Maar dit volk heeft een afvallig
en wederspannig hart; zij zijn afge-

vallen en henengegaan
;

24. En zij zeggen niet in hun hart :

Laat ons nu den HEERE onzen God
vreezen ; die den regen geeft, «zoo
vroegen regen als spaden regen, op
zijnen tijd

;
[die] ons de weken, de

gezette tijden des oogstes, bewaai-t.
a Deut. 11 : 14.

25. Uwe ongerechtigheden wenden
die dingen af, en uwe zonden weren
dat goede van ulieden.

26. Want onder mijn volk worden
goddeloozen gevonden ; een ieder van
hen loert, gelijk zich de vogelvangers
schikken ; zij zetten eenen verderfe-
lijken strik, zij vangen de menschen.

27. Gelijk eene kouw vol is van ge-

vogelte, alzoo zijn hunne huizen vol
van bedrog; daarom zijn zij groot en
rijk geworden.

28. «Zij zijn vet, zij zijn glad, zelfs

de daden der boozen gaan zij te bo-

ven ; de ^rechtzaüen richten zij niet,

[zelfs] de rechtzaak des weezen, noch-
tans zijn'zij voorspoedig; ook oordeelen
zij het recht der nooddruftigen niet.

u Deut. 32 : 15. h Jes. 1 : 23.''Zach 7 : 10.

29. «Zoude Ik over die dingen geene
bezoeking doen ? spreekt] de HEERE

;

zoude mijne ziele zich niet wreken
aan zulk een volk, als dit is ?

a vers. 9. Jer. 9 : 9.

30. Eene schrikkelijke en afschuwe
lijke zaak geschiedt er in het land.

31. De profeten profeteeren «val-

schelijk, en de priesters heerschen door
hunne handen ; en mijn volk heeft
het gaarne alzoo. Maar wat zult gij.

ten einde van dien maken ?

a Jer. 14 : 18 ; 23 : 25, 26. Ezecb. 13 : 6.

HET VI KAPITTEL.

Vlucht met hoopen, gij kinderen Ben-
jamins, uit het midden van Jeruzalem^

en blaast de bazuin te Thekóa, en heft

een vuurteeken op Béth-Chérem ; want
er kijkt een kwaad uit van het «noor-

den, en eene groote breuke.
a Jer. 1 : 13, 14.
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2. Ik heb [wel] de dochter Sions

bij eene schoone en wellustige [vrouw]

vergeleken ;

8. [3£aar] er zullen herders tot haar ko-
men met hunne kudden ; zij zullen ten-

ten rondom tegen haar opslaan ; zij zul-

len een iegelijk zijne ruimte afweiden.

4. .
Heiligt den krijg tegen haar

;

maakt u op, en laat ons optrekken
op den middag ; o wee ons, want de

dag heeft zich gewend, want de avond-
schaduwen neigen zich.

5. Maakt u op, en laat ons optrek-

ken in den nacht, en hare paleizen ver-

derven.

6. Want zoo zegt de HEERE der

heirscharen : Houwt boomen af, en
werpt eenen wal op tegen Jeruzalem

;

zij is de, stad, die bezocht zal worden
;

in het midden van haar is enkel ver-

drukking.

7. Gelijk een bornput zijn water op-

geeft, alzoo geeft zij hare boosheid op
;

geweld en verstoring wordt in haar

gehoord, weedom en plaging is steeds

voor mijn aangezichte.

8. Laat u tuchtigen, Jeruzalem, op-

dat mijne ziele van u niet afgetrokken

worde, opdat Ik u niet stelle [/o;!] eene
woestheid, [tot] een onbewoond land.

9. Zoo zegt de HEERE der heirscha-

ren : Zij zullen Israels overblijfsel vlij-

tiglijk nalezen, gelijk eenen wijnstok.

«Breng uwe hand weder, gelijk een
wijnlezer, aan de korven. aJes. 24:13.

10. Tot wien zal ik spreken en be-

tuigen, dat zij het hooren ? Zie, hun
aoor is onbesneden, dat zij niet kun-
nen toeluisteren ; zie, het woord des

HEEREN is hun tot eenen smaad, zij

hebben geenen lust daartoe.
a Jer. 7 ; 26.

11. Daarom ben ik vol van des
HEEREN grimmigheid, ik ben moede
geworden van inhouden ; ik zal ze uit-

storten over de kinderkens op de straat,

en over de vergadering der jongelin-

gen te zamen; want zelfs de man
met de vrouw zullen gevangen wor-
den, de oude met dien, die vol is van
dagen.

12. «En hunne huizen zullen over-

gebracht worden tot anderen, met te

zamen de akkers en vrouwen ; want
Ik zal mijne hand uitstrekken tegen

de inwoners dezes lands, spreekt de
HEERE. a Deut. 28: 30.

13. Want varf hunnen kleinste aan
tot hunnen grootste toe «pleegteen
ieder van hen geldgierigheid, en van
den profeet aan tot den priester toe

bedrijft een ieder van hen valschheid.
a Jes. 56 : ll.Jer. 8 : 10.

14. «En zij genezen de breuke van
de dochter mijns volks op het licht-

ste, zeggende : Vrede, vrede ; doch er

is geen .vrede. « Jer. 8:11. Ezech. 13:10.

15. Zijn zij beschaamd, omdat zij

gruwel bedreven hebben? Ja zij scha
men zich in het minste niet, weten
ook niet van schaamrood te maken

;

daarom zullen zij vallen onder de val-

lenden ; ten tijde als Ik ze bezoeken
zal, zullen zij struikelen, zegt de HEE-
PE

16. Zoo zegt de HEERE : Staat op
de wegen, en ziet toe, en vraagt naar
de oude paden, waar toch de goede
weg zij, en wandelt daarin, «zoo zult

gij ruste vinden voor uwe ziele. Maar
zij zeggen : Wij zullen [daarin] niet

wandelen. a Matth. ll : 29.

17. Ik heb ook wachters over ulie-

den gesteld, [zeggende:] Luistert naar
het geluid der bazuin. Maar zij zeg-

gen : Wij zullen niet luisteren.

18. Daarom hoort, gij heidenen, en
verneem, o gij vergadering, wat onder
hen is.

19. Hoor toe, gij aarde, zie, Ik zal

een kwaad brengen over dit volk, de

vrucht hunner gedachten; want zij

merken niet op mijne woorden, en
mijne wet die verwerpen zij.

20. «Waartoe zal dan de wierook
voor Mij uit Schéba komen, en de

beste kalmus uit verren lande ? Uwe
brandofferen zijn [ilfy] niet behagelijk,

en uwe slachtofferen zijn Mij niet zoet.

a Jes. 1 : 11 ; 60 : 3. Amos 5 : 21. Micha 6 : 6, enz.

21. Daarom zegt de HEERE alzoo :

Zie, Ik zal voor dit volk allerlei aan-

stoot stellen ; en daaraan zullen zich

stoeten, te zamen vaders en kinderen,

de nabuur en zijn metgezel, en zul-

len omkomen.
22. Zoo zegt de HEERE : Zie, er komt

een volk uit het land van het noor-

den, en eene «groote natie zal opge-

wekt worden uit de zijden der aarde,
a Jcr. 50:41,42, 43.
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23. Boog en spies zullen zij voeren;

het is een wreed [volk], en zij zullen

niet barmhartig zijn; hunne stemme
zal bruisen als de zee, en op paarden
zullen zij rijden; het is toegerust, als

een man ten oorlog tegen u, o dochter

Slons.

24. Wij hebben zijn gerucht gehoord,

onze handen zijn slap geworden; be-

nauwdheid heeft ons aangegrepen, wee-

dom als eener «barende ïvromv].
a Jer. 4: 31; 49: 24; 50: 43.

25. Ga niet uit in het veld, en wan-
del niet op den weg; want des vijands

zwaard is er, schrik van rondom.
26. O dodliter mijns volks, «gord eenen

zak aan, en wentel u in de asch ; maak
u rouw eens eenigen [zoons], een zeer

bitter misbaar; want de verstoorder

zal ons snellijk overkomen. « jer. 4 : 8.

27. Ik heb u onder mijn volk gesteld

[tot] eenen wachttoren, [tot] eene ves-

ting; opdat gij hunnen weg zoudt we-

ten en keuren.
28. Zij zijn allen de afvalligste der

afvalligen, wandelende [w] achterklap;

zij zijn «koper en ijzer; zij zijn alte-

maal verdervers. a Ezech. 22: is.

29. De blaasbalg is verbrand, het lood

is van het vuur verteerd; tevergeefs

heeft [de smelter] zoo vlijtiglijk gesmol-

ten, dewijl de boozen niet afgescheiden

zijn.

30. Men noemt ze een verworpen
zilver; want de HEERE heeft ze «ver-

worpen- a Jes. 1 : 22.

HET VII KAPITTEL.

Xlet woord, dat tot Jeremia geschied

is, van den HEERE, zeggende:

2. Sta in de poorte van des HEEREN
Huis, en roep aldaar dit woord uit,

en zeg: Hoort des HEEREN woord,

o gansch Juda, gij die door deze poor-

ten ingaat, om^ den HEERE aan te bid-

den.
3. Zoo zegt de HEERE derheirscha-

ren, de God Israels: «Maakt uwe wegen
en uwe handelingen goed, zoo zal Ikv

ulieden doen wonen in deze plaats.
a VS. 5. Jer. 18: 11; 26: 13.

4. Vertrouwt niet op valsche woor-
den, zeggende: Des HEEREN Tempel,
des HEEREN Tempel, des HEEREN
Tempel, zijn deze.

5. Maar indien gij uwe wegen en
uwe handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult «recht
doen tusschen den man en tusschen
zijnen naaste; «jcr. 5:28.

6. Den vreemdeling, [den] wees en
[de] «weduwe niet zult verdrukken, en
geen ^onschuldig bloed in deze plaats
vergieten ; en andere goden nief zult
nawandelen, ulieden ten kwade;

a Jes. 10: 1, 2. h Jes. 59: 7.

7. Zoo zal Ik u in deze plaats, in
het land, dat Ik uwen vaderen gegeven
heb, doen wonen van eeuw tot eeuw.

8. Ziet, gij vertrouwt op valsche
woorden, die geen nut doen.

9. Zult gij stelen, doodslaan, en over-

spel bedrijven, en valschelijk zweren,
en Baal rooken, en andere goden na-
wandelen, die gij niet kent,

10. En [dan] komen en staan voor
mijn aangezichte in dit Huis, dat naar
mijnen naam genoemd is, en zeggen:
Wij zijn verlost, om alle deze gruwelen
te doen?

11. Is dan dit Huis, dat naar mijnen
naam genoemd is, in uwe oogen eene
«spelonk der moordenaren? Ziet, Ik
heb [liet] ook gezien, spreekt de HEERE.

a Matth. 21 : 13. Mare. 11 : 17. Luc. 19 : 46.

12. Want gaat nu henen naar mijne
plaats, die te Silo was, alwaar Ik mij-

nen naam in het eerst had doen wo-
nen, en ziet, «wat Ik daaraan gedaan
heb' vanwege de boosheid van mijn
volk Israël. o l Sam. 4 : 11. Ps. 78 : 60.

13. En nu, omdat gijlieden alle deze
werken doet, spreekt de HEERE, en
Ik tot u gesproken heb, «vroeg op zijn- .

de en sprekende, maar gij niet gehoord
hebt, en Ik u ^'geroepen, maar gij niet

geantwoord hebt; a 2 Kron..36: 15.

onder vs. 25, enz.

h Spr. 1: 24. Jes. 65: 12; 66: 4.

14. Zoo zal Ik aan dit Huis, dat naar
mijnen naam genoemd is, waarop gtj

vertrouwt, en aan deze plaats, die Ik

u en uwen vaderen gegeven heb, doen,

gelijk als Ik aan Silo gedaan heb.

15. En Ik zal ulieden van mijn aan-
gezichte wegwerpen, gelijk als Ik alle

uwe broederen, het gansche zaad Ephra-
ïms, weggeworpen heb.

16. Gij dan, «bid niet voor dit volk,

en hef geen geschrei noch gebed voor
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hen op, en loop Mij niet aan; want Ik
zal u niet hooren. « Ex. 32 : lo.

Jer. 11: 14; 14: 11.

17. Ziet gij niet, wat zij doen in de
steden van Juda, en op de straten van
Jeruzalem ?

18. «De kinderen lezen hout op, en
de vaders steken het vuur aan, en de
vrouwen kneden het deeg, om geheel-

de koeken te maken voor de ^Melé-

cheth des hemels, en anderen goden
drankofferen te offeren, om Mij ver-

• driet aan te doen. n .Ter. 44: 19.

b Jes. 65 : 11. Jer. 8: 2; 19: 13; 44: 19.

19. Doen zij Mij verdriet aan ? spreekt

, de HEEKE. [Doen zij het] zichzelven
niet aan, «tot beschaming huns aan-
gezichts ? a Jes. fiö : 13.

20. Daarom zegt de Heere HEERE
;zoo: Zie, mijn toorn en mijne grim-

migheid zal uitgestort worden over de-

r ze plaats, over de menschen, en over
de beesten, en over het geboomte des
velds, en over de vrucht des aardrijks;

en zal branden, en niet uitgebluscht
worden.

21. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels: «Doet uwe
brandofFeren tot uwe slachtofferen, en
eet vleesch. « jes. i : ii.

Jer. 6: 20. Amos 5: 21.

22. Want Ik heb met uwe vaderen,
ten dage als Ik ze uit Egypteland uit-

voerde, niet gesproken noch hun ge-

boden van zaken des brandoffers of
slachtoffers,

23. Maar deze zaak heb Ik hun ge-

boden, zeggende: «Hoort naar mijne
stemme, ^zoo zal Ik u tot eenen God
zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn;

en wandelt in al den weg, dien Ik u
gebieden zal, opdat het u wel ga.

a Deut. 6: 3, ö Ex. 19: 5. Lev.
"^

26: 12.

24. Doch zij hebben niet gehoord,
noch hun oor geneigd, maar gewan-
deld in de raadslagen, in het «goed-
dunken van hun boos hart; en &zij zijn

achterwaarts gekeerd, en niet voor-
waarts, ö Jer. 3: 17; 16: 12.

b Jer. 2: 27; 32: 33.

25. Van dien dag af, dat uwe vaders
uit Egypteland zijn uitgegaan, tot op
dezen dag, zoo heb Ik tot u gezonden
alle mijne knechten, de profeten, dage-
lijks vroeg op zijnde en zendende.

26. Doch zij hebben naar Mij niet ge-

hoord, noch hun oor geneigd; maarzy
hebben hunnen «nek verhard ; zij heb-

ben het erger gemaakt dan hunne va-

ders, a Neh. 9: 17, 29. Jer. 17: 23; 19: 15.

27. Ook zult gij alle deze woorden
tot hen spreken, maar zij zullen naar
u niet hooren; gij zult wel tot hen
roepen, maar zij zullen u niet antwoor-
den.

28. Daarom zeg tot hen: Dit is het
volk, 'dat naar de stemme des HEEREN
zijns Gods niet hoort, en de «tucht niet

aanneemt; ^de waarheid is onderge-

gaan, en uitgeroeid van hunnen mond.
a Jer. 5 : 3. & Jer. 5 : 1.

29. «Scheer uw hoofdhaar af, [o Je-

ruzalem,] en werp het weg, en verhef
eene weeklachte op de hooge plaatsen ;

want de HEERE heeft het geslacht zij-

ner verbolgenheid verworpen en verla-

ten, a Job 1 : 20. .Tes. 15 : 2. Jer. 16 : 6.

30. Want de kinderen van Juda heb-

ben gedaan, wat kwaad is in mijne
oogen, spreekt de HEERE. Zij hebben
hunne verfoeiselen gesteld in het Huis,

dat naar mijnen naam genoemd is, om
dat te verontreinigen.

31. En zij hebben gebouwd de «hoog-

ten van Tópheth, dat in het dal des

zoons vanHinnomis, om hunne zonen
en hunne dochteren met vuur te ver-

branden; hetwelk Ik niet heb geboden,

noch in mijn hart is opgekomen.
a 2 Kon. 23 : 10. Jer. 2 : 23 ; 19 : 5, 6.

32. Daarom zie, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat het niet meer
zal geheeten worden Tópheth, noch dai

des zoons van Hinnom, maar moord-
dal; en zij zullen ze in Tópheth be-

graven, omdat er geene plaats zal zijn.

33. «En de doode lichamen dezes

volks zullen het gevogelte des hemels
en het gedierte der aarde tot spijze zijn,

en niemand zal ze afschrikken.
a Deut. 28 : 26. Jer. 34 : 20.

84. «En Ik zal uit de steden van Ju-

da en uit de straten van Jeruzalem doen
ophouden de stemme der vroolijkheid

en de stemme der vreugde, de stemme
des bruidegoms en de stemme der bruid;

want het land zal ^tot eene verwoes-

ting worden. a Jes. 24: 7. Jer. 16: 9;

25: 10. Ezech. 26 : 13. Hos. 2 : 10. 6 Jer. 6:18.

HET VIII KAPITTEL.

Ter zelver tijd, spreekt de HEERE,
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zullen zij de beenderen der koningen
van Juda, en de beenderen Iiunner vor-

sten, en de beenderen der priesteren,

en de beenderen der profeten, en de

beenderen der inwoners van Jeruzalem,

uit hunne graven uithalen;

2. En zij zullen ze uitspreiden voor

de zon, en voor de maan, en voor het

gansche heir des hemels, die zij lief-

gehad, en die zij «gediend, en die zij

nagewandeld, en die zij gezocht hel>ben,

en voor dewelke zij zich nedergebogen
hebben; zij zullen niet verzameld noch
begraven worden ; tot mest op den aard-

bodem zullen zij zijn.

a Jer. 7: 18; 19: 13.

3. En de dood zal voor het leven
verkoren worden, bij het gansche over-

blijfsel der overgeblevenen uit dit booze
geslacht, in alle de plaatsen der over-

geblevenen, waar Ik ze henengedreven
zal hebben, spreekt de HEERE der heir-

scharen.
4. Zeg wijders tot hen: Zoo zegt de

HEERE : Zal men vallen, en niet weder
opstaan? Zal men afkeeren en niet

wederkeeren ?

5. Waarom keert [dan] dit volk te

Jeruzalem af [7net] eene altoosdurende
afkeering? Zij houden vast aan bedrog,

zij weigeren weder te keeren.

6. Ik heb geluisterd en toegehoord;
zij spreken wat niet recht is ; er is nie-

mand, die berouw heeft over zijne boos-

heid, zeggende: Wat heb ik gedaan?
Een ieder keert zich om in zijnen loop,

gelijk een onbesuisd paard in den strijd.

7. Zelfs een ooievaar aan den hemel
weet zijne gezette tijden, en eene tor-

telduive, en kraan, en zwaluw, nemen
den tijd hunner aankomst waar; maar
mijn volk «weet het recht des HEEREN
niet. a Jer. 5: 4, 5.

8. Hoe zegt gij dan: Wij zijn wijs,

en de wet des HEEREN is bij ons?
Ziet, waarlijk, tevergeefs werkt de val-

sche pen der schriftgeleerden.

9. De wijzen zijn beschaamd, ver-

schrikt en gevangen. Ziet, zij hebben
des HEEREN woord verworpen; wat
wijsheid zouden zij dan hebben?

10. Daarom zal Ik liunne «vrouwen
aan anderen geven, hunne akkers aan
[andere] bezitters ; want ^van den klein-

ste aan tot den grootste toe cpleegt

een ieder van hen geldgierigheid ; van

den profeet aan tot den priester too
bedrijft een ieder van hen valschheid.
a Jer. G: 12. b Jer. 6: 13, 14, 15. cJes. 56:11.

11. En zij genezen de breuke van de
dochter mijns volks op het lichtste,

zeggende : Vrede, vrede; doch er is geen
vrede.

12. Zijn zij beschaamd, omdat zij

gruwel bedreven hebben? Ja zij scha-
men zich in het minste niet, en weten
niet schaamrood te worden; daarom
zullen zij vallen ouder de vallenden;
ten tijde hunner bezoeking zullen zij

struikelen, zegt de HEERE.
13. Ik zal ze voorzeker wegrapen,

spreekt de HEERE. Er zijn geene drui-

ven aan den «wijnstok, en geene vijgen

aan den ^'vijgeboom, ja het blad is af-

gevallen; en [de geboden, die] Ik hun
gegeven heb, die overtreden zij.

a Jes. 5: 1, enz.

b Mattli 21: 19. Luc. 13: G, enz.

14. Waaromblijven wij zitten? «Ver-

zamelt u, en laat ons ingaan in de
vaste steden, en aldaar stilzwijgen. Im-
mers heeft ons de HEERE onze God
doen stilzwijgen, en ons met ''galwa-

ter gedrenkt, omdat wij tegen den HEE-
RE gezondigd hebben. a Jer. 4 : 5.

b Jer. 9: 15; 23: 15.

15. «Men wacht naar vredö, maar er

is niets goeds; naar tijd van genezing,
maar zie, er is verschrikkiuR-.

a Jer. 14: 19.

16. «Van Dan af wordt het gesnuif
zijner paarden gehoord; het gansche
land beeft van het geluid der brieschin-

gen zijner sterken; en zij komen daar-

henen, dat zij het land opeten en zijne

volheid, de stad en die daarin wonen.
a Jer. 4 : 15.

17. Want zie. Ik zend slangen, ba-

silisken onder ulieden, tegen dewelke
geene «bezwering is; die zullen u bijten,

spreekt de HEERE. « Ps. 58: 5, 6.

18. Mijne verkwikking is in droefe-

nis; mijn hart is flauw in mij.

19. Zie, de stemme van het geschrei

der dochter mijns volks is uit zeer

verren lande: Is dan de HEERE niet

te Sion? Is haar- Koning niet bij haar?
Waarom hebben zij Mij vertoornd met
hunne gesnedene beelden, met ijdelhe-

den der vreemden?
20. De oogst is voorbijgegaan, de zo

meris ten einde; nog zijn wij niet verlost.
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21. Ik ben gebroken vanwege de

breuke der dochter mijns volks; ik ga

in het zwart; ontzetting heeft mij aan-

gegrepen.
22. Is er geen «balsem in Gilead?

Is er geen heelmeester aldaar? Want
waarom is de gezondheid der dochter

mijns volks niet opgekomen?
a Gen. 37: 25. Jer. 46: 11; 51 : 8.

HET IX KAPITTEL.

Och «dat mijn hoofd water ware, en

mijn oog eene springader van tranen!

Zoo zoude ik dag en nacht beweenen
de versla.genen van de dochter mijns

volks. a Jes. 22 : 4. Jer. 4 : 19.

2. Och dat ik in de woestijn eene

herberg der wandelaars had ! Zoo zou-

;o ik mijn volk verlaten, en van hen
trekken; want zij zijn allen «overspe-

lers, een trouwelooze hoop.
a Jer. 5 : 7, 8.

3. En zij spannen hunne tong, [als]

hunnen boog, [tot] «leugen; zij worden
geweldig in het land, doch niet tot

waarheid; want zij gaan voort van
^'boosheid tot boosheid, maar Mij ken-

nen zij niet, spreekt de HEERE.
a Jes. 59 : 4, 1.3, 15. b Jer. 6 : 7.

4. Wacht u, een iegelijk van zijnen

vriend, en vertrouwt niet op eenigen
broeder; want elk broeder doet niet

dan bedriegen, en elk vriend «wandelt
[in] achterklap. a Jer. G : 28.

5. En zij handelen bedriegelijk, een
ieder met zijnen vriend, en spreken de
waarheid niet; zij leeren hunne tong
leugen spreken, zij maken zich moede
met verkeerdelijk te handelen.

6. Uwe woning is in het midden van
bedrog; door bedrog weigeren zij Mij

te kennen, spreekt de HEERE.
7. Daarom zegt de HEERE der heir-

scharen alzoo: Zie, Ik zal ze smelten
en zal ze beproeven; want hoe zoude
Ik [anders] doen ten aanzien der doch-
ter mijns volks?

8. Hunne «tong is een moordpijl, zij

spreekt bedrog; een ieder spreekt met
zijnen naaste [van] vrede met zijnen

''mond, maar in zijn binnenste legt

hi]' zijne lagen. a Ps. 120 : 4.

Spr. 30 : 14. ö Ps. 12 : 3 ; 28 : 3.

9. «Zoude Ik ze om deze dingen niet

bezoeken? spreekt de HEERE; zoude

mijne ziele zich niet wreken aan zulk

een volk, als dit is? a Jer. 5: 9, 29,

10. Ik zal een geween en eene wee-

klachte ophefien over de bergen, en
een klaaglied over de herdershutten

der woestijn; want zij zijn afgebrand,

dat er niemand doorgaat, en men hoort

er geene stemme van vee; van de vo-

gelen des hemels aan tot de beesten

toe zijn zij weggezworven, doorgegaan.
11. En Ik zal Jeruzalem stellen tot

[s/eewjhoopen, [tot] eene woning der

«draken; en de steden van Juda zal

Ik stellen [tot] eene verwoesting, zon-

der inwoner. a Jer. 10 : 22.

12. Wie is de wijze man, die dit ver-

sta? En tot wien heeft de mond des

HEEREN gesproken, dat hij het ver-

kondige? Waarom het land vergaan
[en] afgebrand zij als eene woestijn,

dat er niemand doorgaat.

13. En de HEERE zeide: Omdat zij

mijne wet, die Ik voor hun aangezicht

gegeven had, verlaten hebben, en naar

mijne stemme niet gehoord, noch daar-

naar gewandeld hebben;
14. Maar hebben gewandeld naar het

goeddunken huns harten, en naar de

Baals, hetwelk hunne vaders hun ge-

leerd hadden;
15. Daarom' zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels, alzoo: Zie, Ik

zal dit volk spijzen met «alsem, en Ik

zal ze drenken met ?'galwater;
a Jer. 23 : 15. b Jer. 8 : 14.

16. En Ik zal ze «verstrooien onder

de heidenen, die zij niet gekend heb-

ben, zij noch hunne vaders; en Ik zal

het zwaard achter hen zenden, totdat

Ik ze verteerd zal hebben.
a Lev. 26: 33.

17. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen : Merkt daarop, en roept klaag-

vrouwen, dat zij komen; en zendt he-

nen naar de wijze [v^-ouweyi], dat zij

komen,
18. En haasten, en eene weeklachte

over ons opheffen ; dat onze oogen

van tranen nederdalen, en onze oog-

leden van water vlieten.

19. Want er is eene stemme van
weeklachte gehoord uitSion: Hoe zijn

wij verstoord! Wij zijn zeer beschaamd,

omdat wij het land hebben verlaten,

omdat zij 'onze woningen hebben om-
geworpen.
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20. Hoort dan des HEEREN woord,

gij vrouwen, en uw oor ontvange het

woord zijns monds; en leert uwe doch-

teren weeklachten, en eikeene hare

metgezellin klaagliederen.

21. Want de dood is geklommen in

onze vensteren, hij is in onze paleizen

gekomen, om de kinderkens uit te roei-

en van de wijken, de jongelingen van
de straten.

22. Spreek: Zoo spreekt deHEERE:
«Ja een dood lichaam des menschen
zal liggen als mest op het open veld,

en als eene garve achter den maaier,

die niemand opzamelt. « jer. v : 33.

23. Zoo zegt de HEERE : «Een wijze

beroeme zich niet in zijne wijsheid, en

de sierke beroeme zich niet in zijne

sterkheid; een rijke beroeme zich niet

in zijnen rijkdom;
a 1 Cor. 1: 31. 2 Cor. 10: 17.

24. Maar die zich beroemt, beroeme
zich hierin, dat hij verstaat, en Mij

kent, dat Ik de HEERE ben, doende
weldadigheid, recht en gerechtigheid

op de aarde; want in die dingen heb
Ik lust, spreekt de HEERE.

25. Zie, de dagen komen, spreekt de

HEERE, dat Ik bezoeking zal doen
over alle besnedenen, met degenen die

de voorhuid hebben:
26. Over Egypte, en over Juda, en

over E'dom, en over de kinderen A'm-
mons, en overMóab, en over allen, die

aan de hoeken afgekort zijn, die in de

woestijn wonen; want alle de heidenen

hebben de voorhuid, maar het gansche
huis Israels heeft «de voorhuid des

harten. a Lev. 26 : 41. Eom. 2 : 28, 29.

HET X KAPITTEL.

Hoort het woord, dat de HEERE tot

ulieden spreekt, o huis Israels.

2. Zoo zegt de HEERE: Leert den
weg der heidenen niet, en ontzet u
niet voor de teekenen des hemels, de-

wijl zich de heidenen voor die ontzet-

ten.

3. Want de inzettingen der volkeren

zijn ijdelheid; want «het is hout, dat

men uit het woud gehouwen heeft, een
werk van des werkmeesters handen
met de bijl. a Jes. 44: 14, enz.

4. Men pronkt het op met zilveren

met goud ; zij «hechten ze met nagelen

en met hameren, opdat het niet wag- :

gele. a Jes. 41: 7.

5. Zij zijn gelijk een palmboom van
dicht werk, maar «kunnen niet spre-

ken; zij moeten ^gedragen worden,
want zij kunnen niet gaan. Vreest n ie*"

voor hen, want zij kunnen cgeen kwaad
doen, ook is er geen goeddoen bij hen.

a Vs. 115: 5. b Jes. 46: 1, 7. c Jes. 41 : 23.

6. Omdat niemand «U gelijk is, o

HEERE, zoo zijt Gij groot, en groot is

uw naam in mogendheid.
a Ps. 86: 8, 10.

7. «Wie zoude U niet vreezen. Gij

Koning der heidenen ? want het komt
U toe; omdat toch onder alle wijzen
der heidenen, en in hun gansche ko-

ninkrijk, niemand U gelijk is.

a Openb. 15 : 4.

8. In één ding zijn zij toch «onver-

nuftig en zot: een hout is een onder-
wijs der ijdelheden. a Jes. 41 : 29.

illab. 2 : 18. Zacb. 10 : 2.

9. Uitgerekt zilver wordt van Thar-
sis gebracht, en goud van U'phaz, [tot

een] werk des werkmeesters en der
handen des goudsmids; hemelsblauw
en purper is hunne kleeding; een werk
der wijzen zijn zij al te zamen.

10. Maar de HÉERE God is de Waar-
heid, Hij is de levende God, en een
eeuwig Koning; van zijne verbolgen-

heid beeft de aarde, en de heidenen
kunnen zijne gramschap niet verdra-

gen.

11. (Aldus zult gijlieden tot hen zeg-

gen: De goden, die den hemel en de

aarde niet gemaakt hebben, zullen ver-

gaan van de aarde en van onder dezen
hemel.)

12. Die de «aarde gemaakt heeft door
zijne kracht, die de wereld bereid heeft ^

door zijne wijsheid, en den hemel ^uit-
j

gebreid door zijn verstand. rxOen. i: i.

Jer. 51 : 15. 6 Job 9 : 8.

Ps. 104: 2. Jes. 40: 22; 44: 24; 51: 13.

13. Als Hij zijne stemme geeft, zoo

is er een gedruisch van wateren in den
hemel, en Hij doet de «dampen op-

klimmen van het einde der aarde; Hij .

maakt de bliksemen met den regen,
\

en doet den wind voortkomen uit zijne

schatkameren. a Ps. 135 : 7.

14. «Een ieder mensch is onvernuf-

tig geworden, zoodat hij geene weten-

schap heeft; een ieder goudsmid is
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beschaamd van het gesneden beeld;

want zijn gegoten beeld is leugen, en
er is geen geest in hen.

a Jer. 51 : 17, 18.

15. IJdelheid zijn zij, een werk van
verleidingen; ten tijde hunner bezoe-

king zullen zij vergaan.

16. «Jakobs deel is niet gelijk die;

want Hij is de Formeerder van alles,

en Israel is ^de roede zijner erfenis;

HEERE der heirscharen is zijn naam.
a Jer. 51 : 19. h Ps. 74 : 2.

17. Raap uwe kramerij weg uit het

land, gij inwoneres der vesting.

18. Want zoo zegt de HEERE: ,Zie,

Ik zal de inwoners des lands op dit-

maal weg'^lingeren, en zal ze «benau-
wen, opdat zij het vinden.» jer. G: 24.

19. O wee mij over mijne breuke!
Mijne plage is smartelijk; en ik had
gezegd: Dit is immers eene krankheid,
die ik wel dragen zal.

20. Mijne tente is verstoord, en alle

mijne zeelen zijn verscheurd; mijne
kinderen zijn van mij uitgegaan, en zij

zijn er niet; er is niemand meer, die

mijne tente uitspanne, en mijne gor-

dijnen oprichte.

21. Want de herders zijn onvernuf-
tig geworden, en hebben den HEERE
niet gezocht; daarom hebben zij niet

verstandiglijk gehandeld, en hunne
gansche weide is verstrooid.

22. Zie, er komt eene stemme des
geruchts en een groot beven uit het
land van het «noorden, dat men de
steden van Juda zal stellen tot eene
verwoesting, eene woning der ^draken.

a Jer. 1 : 14; 4: 6. h Jer. 9: 11.

23.. Ik v/eet, o HEERE, «dat bij den
mensch zijn weg niet is; het is niet

bij eenen man, cl:e wandelt, dat hij zij-

nen gang richte. a Spr. 16: l; 20: 24.

24. «Kastijd mij, HEERE, doch ^met
mate; niet in uwen toorn, opdat Gij

mij niet te niete maakt. » ps. 6: 2;
38 : 2. 6 Jer. 30 : 11 ; 46 : 28!

25. «Stort uwe grimmigheid uit over
de heidenen, die U niet kennen, en
over de geslachten^ die uwen naam
niet aanroepen; want zij hebben Ja-

kob ^opgegeten; ja zij hebben hem op-

gegeten, en hem cyerteerd, en zijne

woning verwoest. a vs. 79: e.

h Jer. S: 10. r Jer. 0: Ki.

HET XI KAPITTEL.

Het woord, dat tot Jeremi'a geschied
is, van den HEERE, zeggende:

2. Hoort gijlieden de woorden dezes
verbonds, en spreekt tot de mannen
van Juda, en tot de inwoners van Je-

ruzalem.
3. Zeg dan tot hen: Zoo zegt de

HEERE, de God Israels: «Vervloekt zij

de man, die niet hoort de woorden de-

zes verbonds, a Deut. 27 : 26. Gal. 3 : 10.

4. Dat Ik uwen vaderen geboden heb,

ten dage als Ik ze uit Egypteland, uit

den «ijzeroven, uitvoerde, zeggende:
^Zijt mijner stemme gehoorzaam, en
doet deze [looorden], naar alles, wat Ik
ulieden gebiede; zoo zult gij Mij tot

een volk zijn, en Ik zal u tot eenen
God zijn; « Deut. 4: 20. 6 Lev. 26: 3, 12.

5. Opdat Ik den «eed bevestige, dien

Ik uwen vaderen gezworen heb, hun
te geven een land, vloeiende van melk
en honig, als het is te dezen dage.

Toen antwoordde ik en zeide: Amen,
o HEERE. a Deut. 7: 12.

6. En de HEERE zeide tot mij : Roep
alle deze woorden uit in de steden van
Juda, en in de straten van Jeruzalem,
zeggende: Hoort de woorden dezes ver-

bonds, en doet ze.

7. Want Ik heb uwen vaderen ern-

stiglijk betuigd, ten dage als Ik ze uit

Egypteland opvoerde, tot op dezen dag,

«vroeg op zijnde en betuigende, zeg-

gende: Hoort naar mijne stemme.
a Jer. 7 : 13, 25.

8. Maar zij hebben niet gehoord, noch
hun «oor geneigd, maar hebben gewan-
deld, een iegelijk naar het ^goeddun-
ken van hunlieder boos hart. Daarom
heb Ik over hen gebracht alle de woor-
den dezes verbonds, dat Ik geboden
heb te doen, maar zij niet gedaan heb-

ben, rt Jer. 7: 26. h Jer. 3: 17; 7: 24: 9: 14.

9. Voorts zeide de HEERE tot mij:

Er is eene verbintenis bevonden onder
de mannen van Juda, en onder de in-

woners van Jeruzalem.

10. Zij zijn wedergekeerd tot de on-

gerechtigheden hunner voorvaderen
,

die mijne woorden geweigerd hebben
te hooren; en zij hebben andere go-

den nagewandeld, om die te dienen.

Het huis Israels en het huis van Juda
hebben mijn verbond gebroken, dat
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Ik met hunne vaderen gemaakt heb.

11. Daarom zegt de HEERE alzoo :

Zie, Ik zal een kwaad over hen bren-

gen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen
uitkomen; als zij dan tot Mij zullen

aroepen, zal Ik naar hen niet hooren.
a Spr. 1 : 28. Jes. 1 : 15.

Jer. 14: 12. Ezech. 8: 18. Micha 3: 4.

12. Dan zullen de steden van Juda

en de inwoners van Jeruzalem henen-

gaan en roepen tot de goden, wien zij

gerookt hebben; maar zij zullen ze

gansch niet kunnen verlossen ten tijde

huns kwaads.

13. Want <i[naar] het getal uwer ste-

den zijn uwe goden geweest, o .Juda;

en [naar] het getal der straten van
Jeruzalem hebt gijlieden altaren gesteld

voor die Schande; altaren, om voor

Baill te rooken. a Jer. 2: 28.

14. Gij dan, «bid niet voor dit volk,

en hef geen geschrei noch gebed voor

hen op; want Ik zal niet hooren, ten

tijde als zij over hun kwaad tot Mij

zullen roepen, a Jer. 7: 16; 14: 11.

15. Wat heeft mijn beminde in mijn

Huis [te doen], dewijl zij die schande-

lijke daad [met] velen doet, en het hei-

lige vleesch van u geweken is? Wan-
neer gij kwaad [doet], dan springt gij

op van vreugde.

16. De HEERE had uwen naam ge-

noemd eenen groenen olijfboom, schoon
van liefelijke vruchten; [maar nu] heeft

Hij met een geluid van een groot ge-

roep een vuur om hem aangestoken,

en zijne takken zullen verbroken wor-

den.

17. Want de HEERE der heirscharen,

die u heeft «geplant, heeft een kwaad
over u uitgesproken; om der boosheid

wille van het huis Israels en van het

huis van Juda, die zij onder zich bedrij-

ven, om Mij te vertoornen, rockende
voor Baal. a Jer. 2: 21.

18. De HEERE nu heeft het mij te

kennen gegeven, dat ik het wete. Toen
hebt Gij' mij hunne handelingen doen
zien.

19. En ik was als een lam, [als] een
os, die geleid wordt om te slachten;

want ik wist niet, dat zij gedachten
tegen mij dachten, [zeggende:] Laat ons
den boom met zijne vrucht verderven,
en laat ons hem uit het land der le-

venden uitroeien, dat zijns naams niet

meer gedacht worde.
20. Maar, o HEERE der heirscharen.

Gij rechtvaardige Rechter, «die de nie-

ren en het harte proeft, laat mij uwe
wrake van hen zien, want aan U heb
ik mijne twistzake ontdekt.

a 1 Sam. IG: 7. 1 Kron. 28: 9.

Ps. 7 : 10 ; 2G : 2. Openb. 2 : 23.

21. Daarom, zoo zegt de HEERE van
de mannen van A'nathoth, die uwe
ziel zoeken, zeggende: Profeteer niet

'

in den naam des HEEREN, opdat gij

van onze handen niet sterft;

22. Daarom, zoo zegt de HEERE der
heirscharen : Zie, Ik zal bezoeking over
hen doen; de jongelingen zullen door
het zwaard sterven, hunne zonen en
hunne dochteren zullen van honger
sterven

;

23. En zij zullen geen overblijfsel

hebben ; want Ik zal een kwaad brengen
over de mannen van A'nathoth, [in]

het jaar hunner bezoeking.

HET XII KAPITTEL.

G ij zoudt rechtvaardig zijn, o HEERE.
wanneer ik tegen U zoude twisten;

ik zal nochtans [van uive] oordeelen
met U spreken. «Waarom is der god- i

deloozen weg voorspoedig? [Waarom]
j

hebben zij rust, allen, die trouweloos-
lijk trouweloosheid bedrijven?

a Job 21 : 7. Ps. 73 : 11, 12. Hab. 1 : 3.

2. Gij hebt ze geplant, zij zijn ook
ingeworteld, zij gaan voort, ook dragen
zij vrucht; (3rij zijt [ivet] nabij in hun-
nen «mond, maar verre van hunne
nieren. a .Tes. 29: 13.

3. Maar Gij, o HEERE. «kent mij,

Gij ziet mij, en ^proeft mijn hart, [dat

het] met U is. Ruk ze uit als schapen
ter slachting, en heilig ze tot den dag
der dooding. a Ps. 17: 3; 139: 1.

b Jer. 11: 20.

4. Hoe lang zal het land treuren,

en het kruid des ganschen velds ver-

dorren? Vanwege de boosheid derge-

genen, die daarin wonen, vergaan de

abeesten en het gevogelte; dewijl zij

zeggen: Hij ziet ons einde niet.

a Jer. 4: 25: 7: 20; 9: 10.

5. Als gij loopt met de voetgangers,

zoo. maken zij u moede; hoc zult gij

u dan mengen nn-t de paarden? Zoo
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gij [alleenlijk] vertrouwt in een land
van vrede, hoe zult gij het dan maken
in de verheffing van den Jordaan?

6. Want ook uwe broeders, en uws
vaders huis, ook die handelen trouwe-
looslijk tegen u ; ook die roepen u met
volle [stemme] achterna ; «geloof ze niet,

wanneer zij vriendelijk tot u spreken.
a Spr. 26 : 25.

7. Ik heb mijn Huis verlaten; Ik heb
mijne erfenis laten varen; Ik heb de

beminde mijner ziele in de hand harer

vijanden gegeven.
8. Mijne erfenis is Mij geworden als

een leeuw in het woud; zij heeft hare

stemme tegen Mij verheven, daarom
heb Ik ze gehaat.

9. Mijne erfenis is Mij een gespren-

kelde vogel; de vogelen zijn rondom
tegen haar. Komt aan, verzamelt, al

gij gedierte des velds, komt «om te eten.
a Jer. 7 : 33.

10. Vele «herders hebben mijnen wijn-

gaard verdorven; zij hebben mijnen
akker vertreden; zij hebben mijnen ge-

wenschten akker gesteld tot eene woes-

te wildernis. « Jer. 6 : 3.

11. Men heeft hem gesteld tot eene
woestheid; verwoest zijnde, treurt hij

tot Mij; het gansche land is verwoest,

omdat er niemand is, die het ter harte

neemt.
12. Op alle hooge plaatsen in de woes-

tijn zijn verstoorders gekomen; want
het zwaard des HEEREN verteert van
het [ééne] einde des lands tot aan het

[andere] einde des lands; er is geen
vrede voor eenig vleesch.

13. Zij hebben tarwe «gezaaid, maar
doornen gemaaid; zij hebben zich ge-

pijnigd, [maar zijn] niet gevorderd.

Wordt alzoo beschaamd vanwege ulie-

,der inkomsten, vanwege de hittigheid

van den toorn des HEEREN.
a Lev. 26 : 16. Deut. 28 : 38.

14. Alzoo zegt de HEERE : Aangaan-
de alle mijne booze naburen, die mijne
erfenis aanroeren, dewelke Ik mijnen
volke Israël erfelijk ^toebedeeld heb;

zie, Ik zal ze uit hun land uitrukken,

«maar het huis van Juda zal Ik uit

hunlieder midden uitrukken.
a Deut. 30 : 3. Jer. 32 : 37.

• Stat.-overz.: in gegeven; in den zin van:
in bezit gegeven. Eene thans in dien zin zeker
niet meer verstaanbare uitdrukking.

15. En het zal geschieden, nadat Ik
ze zal uitgerukt hebben, zoo zal Ik we-
derkeeren, en Mij hunner ontfermen;
en Ik zal ze wederbrengen, een iege-

lijk tot zijne erfenis, en een iegelijk

tot zijn land.

16. En het zal geschieden, indien zij

de wegen mijns volks vlijtiglijk zullen

leeren, zwerende bij mijnen naam:
[Zoo toaarachtig als] de HEERE leeft!

gelijk als zij mijn volk geleerd hebben
te zweren bij Baal, zoo zullen zij in

het midden mijns volks gebouwd wor-
den.

17. «Maar indien zij niet zullen hoe-

ren, zoo zal Ik die natie ten eenen male
uitrukken en verdoen, spreekt de HEE-
RE. a Jes. 60 : 12.

HET XIII KAPITTEL.

Alzoo heeft de HEERE tot mij ge-

zegd: Ga henen en koop u eenen lin-

nen gordel, en doe dien aan uwe len-

denen, maar breng hem niet in het
water.

2. En ik kocht eenen gordel naar het
woord des HEEREN, en ik deed dien

aan mijne lendenen.

3. Toen geschiedde des HEEREN
woord ten tweeden male tot mij, zeg-

gende:
4. Neem den gordel, dien gij gekocht

hebt, die aan uwe lendenen is, en
maak u op, [e«] ga henen naar den
Phrath, en versteek dien aldaar in de
klove eener steenrots.

5. Zoo ging ik henen, en verstak dien

bij den Phrath, gelijk als de HEERE
mij geboden had.

6. Het geschiedde nu ten einde van
vele dagen, dat de HEERE tot mij zei-

de: Maak u op, ga henen naar den
Phrath, en neem den gordel van daar,

dien Ik u geboden h«b aldaar te ver-

steken.

7. Zoo ging ik naar den Phrath, en
groef, en nam den gordel van de plaats,

alwaar ik dien verstoken had; en zie,

de gordel was verdorven, en deugde
nergens toe.

8. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

9. Zoo zegt de HEERE: Alzoo zal Ik

verderven de hoovaardij van Juda, en

die groote hoovaardij van Jeruzalem.

26'
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10. Dit booze volk, dat mijne woor-
den weigert te hooren, dat in het goed-

dunken zyns harten wandelt, en ande-

re goden navolgt, om die te dienen, en
voor die zich neder te buigen, dat zal

worden gelijk deze gordel, die nergens
toe deugt.

11. Want gelijk als een gordel kleeft

aan de lendenen eens mans, aizoo heb
Ik het gansche huis Israels en het
gansche huis van Juda aan Mij doen
kleven, spreekt de HEERE, om Mij te

zijn tot een volk, en tot eenen naam,
en tot lof, en tot heerlijkheid ; maar
zij hebben niet gehoord.

12. Daarom zeg dit woord tot hen :

Zoo zegt de HEERE, de God Israels:

Alle flesschen zullen met wijn gevuld
worden. Dan zullen zij tot u zeggen:
Weten wij niet zeer wel, dat alle fles-

schen met wijn gevuld zullen wor-
den?

13. Maar gij zult tot hen zeggen : Zoo
zegt de HEERE : Zie, Ik zal alle inwo-
ners dezes lands, zelfs de koningen,
die aan David op zijnen troon zitten,

en de priesters, en de profeten, en alle

inwoners van Jeruzalem, opvullen met
dronkenschap.

14. En Ik zal ze in stukken slaan,

den eenen tegen den anderen, zoo de
vaders als de kinderen te zamen,
spreekt de HEERE. Ik zal niet ver-

schoonen, noch sparen, noch Mij ont-

fermen, dat Ik ze niet zoude verder-

ven.
15. Hoort en neemt ter oore, ver-

heft u niet ; want de HEERE heeft het

gesproken.
16. Geeft eere den HEERE uwen

God, eer dat Hij het duister maakt, en

eer uwe voeten zich stoeten aan de

schemerende bergen ; dat gij naar «licht

wacht, en Hij dat tot eene ^schaduw
des doods stelt, en tot eene donkerheid
zet. a Jes. bd: 9. b Ps. 44: 20.

17. Zult gijlieden dan nog dat niet

hooren, zoo zal mijne ziele in verbor-

gene plaatsen weenen vanwege den
hoogmoed; en mijn «oog zal bitterlijk

tranen, ja van tranen nederdalen, om-
dat des HEEREN kudde gevankelijk is

weggevoerd. « Klaagl. l: 2, ig.

18. Zeg tot den koning en tot de
koningin: Vernedert u, zet u neder;
want uw gansche hoofdsieraad, de

kroon uwer heerlijkheid, is nederge-
daald

19. De steden van het zuiden zijn

toegesloten, en er is niemand, die ze
opene; het gansche Juda is wegge-
voerd, het is geheel en al weggevoerê

20. Hef uwe oogen op, en zie die

daar van het noorden komen. Waar is

de kudde, die u gegeven was, de scha-
pen uwer heerlijkheid?

21. Wat zult gij zeggen, wanneer Hij

bezoeking over u doen zal, daar gij

hen geleerd hebt [tot] vorsten, tot een
hoofd over u te zijn? Zullen u de smar-
ten niet aangrijpen, «als eene barende
vrouw? a Jer. 6: 24.

22. Wanneer gij dan in uw hart zult

zeggen: «Waarom zijn mij deze dingen
bejegend? Om de veelheid uwer onge-
rechtigheid zijn uwe zoomen ontdekt,

[en] uwe hielen hebben geweld geleden.
a Jer. 5: 19; 16: 10. 6 Jes. 47: 2, 3.

23. Zal ook een Moorman zi.jne huid
veranderen, of een luipaard zijne vlek-

ken ? [Zoo] zult gijheden ook kunnen goed
doen, die geleerd zijt kwaad te doen.

24. Daarom zal Ik ze verstrooien als

eenen stoppel, die doorgaat, door eenen
wind der woestijn.

25. Dit zal uw lot, het deel uwer
maten zijn, van Mij, spreekt de HEERE;
gij, die Mij hebt vergeten, en op leugen

vertrouwt.
26. Zoo zal Ik ook uwe zoomen ont-

blooten boven uw aangezicht, en uwe
schande zal gezien worden.

27. Uwe overspelen en uwe hunke-
ringen, de schandelijkheid uws hoer-

doms, op heuvelen, in het veld: Ik heb
uwe verfoeiselen gezien. Wee u, Jeru-

zalem, zult gij niet rein worden ? Hoe
lang nog na dezen?

HET XIV KAPITTEL.

H<et woord des HEEREN, dat tot Je-

remia geschied is, over de zaken der

groote droogte.

2. Juda treurt en hare poorten zijn

verzwakt; zij zijn in het zwart gekleed

ter aarde toe; en Jeruzalems geschrei

klimt op.

3. En hunne voortreffeiijken zenden
hunne kleinen naar water; zij komen
tot de grachten, zij vinden geen water;

zij komen [rnet] hunne vaten ledig wf
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der; zij zijn beschaamd, ja worden
schaamrood, en bedeklcen hun hoofd.

4. Omdat het aard rij Ic gescheurd is,

dewijl er geen regen op de aarde is;

de akkerlieden zijn beschaamd, zij be-

dekken hun hoofd.
5. Want ook de hinden in het veld

werpen jongen, en verlaten [die], omdat
€r geen jong gras is.

6. En de woudezels staan op de hoo-

ge plaatsen, zij scheppen den wind ge-

lijk de draken; hunne oogen versmach-
ten, omdat er geen «kruid is.

a Jer. 12: 4.

7. Hoewel onze ongerechtigheden te-

gen ons getuigen, o HEERE, doe [het]

om uws naams wille; want onze af-

keeringen zijn menigvuldig, wij hebben
tegen U gezondigd.

8. O Israels Verwachting, zijn Ver-

losser in tijd van benauwdheid, waar-
om zoudt Gij zijn als een vreem.deling

in het land, en als een reiziger, [die

slechts] inkeert om te vernachten?
9. Waarom zoudt Gij zijn als een

versaagd man, als een held, [die] niet

kan verlossen? Gij zijt toch in het
midden van ons, o HEERE, enwijztin
naar uwen naam genoemd ; verlaat ons
niet.

10. Alzoo zegt de HEERE van dit

volk : Zij hebben zoo liefgehad te zwer-
ven, zij hebben hunne voeten niet be-

dwongen; daarom heeft de HEERE geen
welgevallen aan hen; nu zal Hij hun-
ner «ongerechtigheid gedenken, en hun-
ne zonden bezoeken, a Hos. 8: 13; 9: 9.

11. Wijders zeide de HEERE tot mij:

«Bid niet voor dit volk ten goede.
a Ex. 32: 10. Jer. 7: 16; 11: 14.

• 12. «Of zij al vasten. Ik zal naar
hun geschrei niet hooren, en of zij al

^'brandoffer enspijsoffer offeren, Ik zal

aan hen geen welgevallen hebben; maar
door het zwaard, en door den honger,
en door de pestilentie zal Ik ze cyer-

teren. a Spr. l: 28. Jes. 1: 15. Jer. 11: 11.

Ezech. 8: 18. Micha 3: 4.

b Jer. 6: 20: 7: 21, 22. c Jer. 9: 16.

13. Toen zeide ik; Ach Heere HEE-
RE. zie, die profeten zeggen hun : Gij

zult geen zwaard zien, en gij zultgee-

nen honger hebben ; maar Ik zal u eenen
gewissen vrede geven in deze plaatse.

14. En de HEERE zeide tot mij: Die
profeten profeteeren valsch in mijnen

naam; «Ik heb ze niet gezonden, noch
hun bevel gegeven, noch tot hen ge-

sproken; zij profeteeren ulieden een
valsch gezicht, en waarzegging, en nie-

tigheid, en huns harten bedriegerij.
a Jer. 23: 21; 27: 15; 29: 8, 9.

15. Daaiom zegt de HEERE alzoo:

Aangaande de profeten, die in mijnen
naam profeteeren, daar Ik ze niet ge-

zonden heb, en zij [dan nog] zeggen:
Er zal geen zwaard noch honger in dit

land zijn; die profeten zullen door het
zwaard en door den honger verteerd
worden.

IG. En het volk, [zij] tot wie zij pro-

feteeren, zullen op de straten van Je-

ruzalem weggeworpen zijn vanwege
den honger en het zwaard; en er zal

niemand zijn, die ze begrave, hen,
hunne vrouwen, en hunne zonen, en
hunne dochteren. Alzoo zal Ik hunne
boosheid over hen uitstorten.

17. Daarom zult gij dit woord tot

hen zeggen: «Mijne oogen zullen van
tranen nederdalen nacht en dag, en
niet ophouden; want de jonkvrouwe
der dochter mijns volks is gebroken
[^rnet] eene groote breuke, eene plage,

die zeer smartelijk is. a Jer. iS: 17,

Klaagl. 1: 16; 2: 18.

18. Zoo ik uitga in het veld, ziedaar

de verslagenen van het zwaard; en zoo

ik in de stad kom, ziedaar de kranken
van honger. Ja zoowel de profeten als

de priesters loopen om in het land, en
weten niet.

19. Hebt Gij dan Juda ganschelijk

verworpen ? Heeft uwe ziele eene wal-

ging aan Sion? Waarom hebt Gij ons
geslagen, dat er geene genezing voor
ons is ? «Men wacht naar vrede, maar
er is niets goeds, en naar tijd van ge-

nezing, maar zie, er is verschrikking.
a Jer. 8: 15.

20. HEERE, wij kennen onze godde-

loosheid [en] onzer vaderen ongerech-

tigheid, want wij hebben «tegen U ge-

zondigd, a Ps. 106: 6. Dan. 9: 8.

21 Versmaad tons] niet, om uws
naams wille; werp den troon uwer
heerlijkheid niet neder; gedenk, vernie-

tig niet uw verbond met ons.

22. Z;in er onder de ijdelheden der

heidenen, die doen regenen? Of kan
de hemel druppelen geven? Zijt «Gij

die niet, o HEERE onze God? Daarom
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zullen wij opU wachten, want Gij doet

alle die dingen. a Ps. 135: 7;

147: 8. Jes. 30: 23. Jer. 5: 24; 10: 13.

HET XV KAPITTEL.

Maar de HEERE zeide tot mij: «Al

stond ^Mozes en cSamuël voor mijn
aangezicht, zoo zoude [^ocA] mijne ziele

tot dit volk niet wezen; drijf ze weg
van mijn aangezichte, en laat ze uit-

gaan, a Ezech. 14: 14.

h Ex. 32: 14. c 1 Sam. 7: 9.

2. En het zal geschieden, wanneer
zij tot u zullen zeggen : Waarhenen zul-

len wij uitgaan? dat gij tot hen zult

zeggen: Zoo zegt de HEERE: «Wie
ten dood, ten doode; en wie tot het

zwaard, ten zwaarde ; en wie tot den
honger, ten honger; en wie ter gevan-

genis, ter gevangenisse. a Zach. ii: 9.

3. "Want Ik zal bezoeking over hen
doen [met] vier «geslachten, spreekt de

HEERE: met het zwaard, om te doe-

den; en met de honden, om te sleepen;

en met %et gevogelte des hemels, en
met het gedierte der aarde, om op te

eten en te verderven. a Lev. 26: i6.

b Jer. 7: 33.

4. En Ik zal ze overgeven tot eene
o beroering aan alle koninkrijken der

aarde, vanwege Manasse, zoon van
Jehizkïa, koning van Juda, om hetge-

ne hij te Jeruzalem gedaan heeft.
a Deut. 28: 25.

5. Want wie zoude u «verschoonen
o Jeruzalem? Of wie zoude medelijden

met u hebben? Of wie zoude aftreden,

om u naar vrede te vragen ?

a Jes. 51: 19.

6. Gij hebt Mij «verlaten, spreekt de

HEERE, gij zijt achterwaarts gegaan;
daarom zal Ik mijne hand tegen u uit-

strekken en u verderven; Ik ben des

berouwens moede geworden, a Jer. 5: 7.

7. En Ik zal ze «wannen met eene

wanne, in de poorten des lands. Ik heb
mijn volk van kinderen beroofd [en]

verdaan ; zij zijn van hunne wegen niet

wedergekeerd. a Jer. 4: ii.

8. Hunne weduwen zijn Mij meerder
geworden dan zand der zeeën; Ik heb
hun over de moeder doen komen eenen
jongeling, een verwoester op den mid-
dag; Ik heb [/?ew] haastelijk baardoen
overvallen, de stad met verschrikkingen.

9. Zij.rdie zeven baarde, is zwak ge-

worden ; zij heeft hare ziele uitge-
blazen; hare «zon is ondergegaan, als
het nog dag was; zij is beschaamden
schaamrood geworden. En hunlieder
overblijfsel zal Ik aan het zwaard over-
geven, voor het aangezicht hunner vij-

anden, spreekt de HEERE. aAruos8:9.

10. Wee mij, mijne moeder, dat gij

mij «gebaard hebt! eenen man van
twist, en eenen man van krakeel den
ganschen lande. Ik heb [hun] niet op
woeker gegeven, ook hebben zij mij
niet op woeker gegeven; [nog] vloekt
mij een ieder van hen.

a Job. 3: 1, enz. Jer. 20: 14, enz.

11. De HEERE zeide: Zoo niet uw
overblijfsel ten goede zal zijn! Zoo Ik
niet, in tijd des kwaads en in tijd der
benauwdheid, bij den vijand voor u
tusschenkome!

12. Zal ook [eenig] «ijzer het ijzer

van het noorden of koper verbreken?
a Jer. 6: 28.

13. Ik zal uw vermogen en uwe
schatten tot eenen «roof geven, zonder
prijs; en dat om alle uwe zenden, en in

alle uwe landpalen. a Jer. i7: 3.

14. En Ik zal [u] overvoeren met uwe
vijanden, in een land, [dat] gij niet

kent; want een vuur is aangestoken
in mijnen toorn, het zal over u bran-

den, a Deut. 32: 22.

15. O HEERE, Gij weet [het], gedenk
mijner, en bezoek mij, en «wreek my
van mijne vervolgers; neem mij niet

weg in uwe lankmoedigheid [over hen]]

weet, dat ik om uwentwille versmaad-
heid draag. a Jer. ii: 20.

16. [Als] uwe woorden gevonden
zijn, zoo heb ik ze opgegeten, en uw
woord is mij geweest tot vreugde en
tot blijdschap mijns harten; want ik

ben naar uwen naam genoemd, o HEE-
RE, God der heirscharen.

17. Ik heb in den raad der «spot-

ters niet gezeten noch van vreugde
opgesprongen ; vanwege uwe hand heb
ik alleen gezeten, want Gij hebt mij

[7net] gramschap vervuld.
a Ps. 1: 1

18. Waarom is mijne «pijn steeds

durende, en mijne plage smartelijk? .^

Zij weigert geheeld te worden. Zoudt .

Gij mij ganschelijk zijn als een leu- J
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genachtige, [als] wateren, [die] met
^bestendig zijn? a Jer. 30: 15.

b Job 6: 15, enz.

19. Daarom zegt de HEERE alzoo:

Zoo gij zult wederkeeren, zoo zal Ik

u doen wederkeeren : gij zult voor mijn
aangezichte staan; en zoo gij het kos-

telijke van het snoode uittrekt, zult gij

als mijn mond zijn. Laat hen tob u we-
derkeeren, maar gij zult tot hen niet

wederkeeren.
20. Want Ik heb u tegen dit volk

gesteld tot eenen koperen vasten
«muur; zij zullen wel tegen u strijden,

maar u niet overmogen; want Ik ben
met u, om u te behouden en om u
uit te rukken, spreekt de HEERE.

a Jer. 1 : 18.

21. Ja, Ik zal u rukken uit de hand
der boozen, en Ik zal u verlossen uit

de handpalm der tirannen.

HET XVI KAPITTEL.

E.jn des HEEREN woord geschiedde
tot mij, zeggende:

2. Gij zult u geene vrouwe nemen,
en gij zult geene zonen noch dochte-
ren hebben in deze plaatse.

3. Want zoo zegt de HEERE van
de zonen en van de dochteren, die in

deze plaats geboren worden; daartoe
van hunne moeders, die ze baren, en
van hunne vaders, die ze gewinnen in

dit iand:
4. Zij zullen pijnlijke «dooden ster-

ven, zij zullen niet ^beklaagd noch
^begraven worden, zij zullen tot «^mest

•op den aardbodem zijn ; en zy zullen
door het zwaard en door den honger
verteerd worden, en hunne «doode
lichamen zullen het gevogelte des he-

mels en het gedierte der aarde tot spijze

zijn. « Jer. 15: 2. ö Jer. 25 : 33. c Jer. 14: 16.

d Jer. 9: 22 e Jer. 7: 33; 15: 3; 34: 20.

5. Want zoo zegt de HEERE : Ga
niet in het huis desgenen, die eenen
rouwmaaltijd houdt, en ga niet henen
om te rouwklagen, en heb geen mede-
lijden met hen ; want Ik heb van dit

volk (spreekt de HEERE) weggenomen
mijnen vrede, goedertierenheid en barm-
iiartigheden

;

6. Zoodat groeten en kleinen in dit

land zullen sterven ; zij zullen niet be-

graven worden, en men zal ze niet

beklagen, noch zichzelven -^insnij-

den, noch kaal maken om hunnentwille.
a Lev. 19 : 28. Deut. 14 : 1,

7. Ook zal men hun niets uitdeelen

over den rouw, om iemand te troos-

ten over eenen doode; noch hun te

drinken geven uit den troostbeker, over
iemands vader of over iemands moe-
der.

8. Ga ook niet in een huis des maal-
tijds, om bij hen te zitten, om te eten

en ie drinken.
9. Want zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels: Zie, «Ik zal

van deze plaatse, voor ulieder oogen
en in ulieder dagen, doen ophouden
de stemme der vreugde en de stemme
der blijdschap, de stemme des bruide-

goms en de stemme der bruid.
a Jes. 24 : 7, 8. Jer. 7 : 34 ; 25 : 10. Ezecb. 26 : 13.

10. En het zal geschieden, «als gij

dit volk alle deze woorden zult aan-

zeggen, en zij tot u zeggen: Waarom
spreekt de HÊERE al dit groote kwaad
over ons, en welke is onze misdaad,
en welke is onze zonde, die wij tegen

den HEERE onzen God gezondigd heb-

\)QYi ? a Jer. 5 : 19.

11. Dat gij tot hen zult zeggen : Om-
dat uwe vaders Mij verlaten hebben,

spreekt de HEERE, en hebben andere

goden nagewandeld, en die gediend,

en zich voor die nedergebogen; maar
Mij verlaten, en mijne wet niet gehou-

den hebben; *

12. En gijlieden «erger gedaan hebt

dan uwe vaderen; want ziet, gijlieden

wandelt, een iegelijk naar het ögoed-

dunken van zijn boos hart, om naar

Mij niet te '^hooren. « Jer. 7
:
26.

b Jer. 3 : 17 ; 9 : 14 ; 13 : 10.

c Jer. 11: 10; 13: 10; 17: 23

18.^ Daarom zal Ik ulieden «uit dit

land werpen, in een land, dat gij niet

gekend hebt, gij noch uwe vaders; en

aldaar zult gij andere goden dienen,

dag en nacht, omdat Ik u geene genade

zal geven. « ^eut. 4: 27; 28: 64, 65.

14. Daarom, «zie, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat er niet meer
zal gezegd worden: [Zoo ivaarachtig

als] de HEERE leeft, die de kinderen

Israels uit Egypteland heeft opgevoerd !

a Jer. 23 : 7, 8.

15. Maar: [Zoo waarachtig als] de

HEERE leeft, die de kinderen Israels
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heeft opgevoerd uit het land van het

noorden, en uit alle de landen, waar-
henen Hij ze gedreven had! Want Ik

zal ze wederbrengen in hun land. dat

Ik hunnen vaderen gegeven heb.

16. Zie, Ik zal zenden tot vele vis-

schers, spreekt de HEERE, die zullen ze

visschen ; en daarna zal Ik zenden tot

vele jagers, die zullen ze jagen, van
op alien berg, en van op allen heuvel,

ja uit de kloven der steenrotsen.

17. Want mijne «oogen zijn op alle

hunne wegen; zij zijn voor mijn aan-
gezichte niet verborgen, noch hunne
ongerechtigheid verholen van voor
mijne oogen.

a Job. 34 : 21. Spr. 5 : 21. Jer. 32 : 19.

18. Dies zal Ik eerst hunne onge-
rechtigheid en hunne zonde dubbel ver-

gelden, omdat zij mijn land «onthei-

ligd hebben: zij hebben mijne erfenis

met de ^doode lichamen hunner ver-

foeiselen en hunner gruwelen vervuld.
a Jer. 3: 2. b Ezech. 43 : 7.

19. O HEERE, Gij zijt mijne sterkte,

en mijne sterkheid, en mijne toevlucht
ten dage der benauwdheid; tot U zul-

len de heidenen komen van de einden
der aarde, en zeggen : Immers hebben
onze vaders leugen erfelijk bezeten, [en]

ijdelheid, waarin toch niets was, dat
nut deed.

20. Zal een mensch zich goden ma-
ken? Zij zijn toch geene Goden.

21. Daarom, zie. Ik zal hun bekend
maken, op ditmaal; Ik zal hun bekend
maken mijne hand en mijne macht;
en zii zullen weten, dat «mijn naam
is HEERE. a Jer. 33: 2.

D
HET XVII KAPITTEL.

e zonde van Juda is geschreven met
eene ijzeren griffie, met de punt eens
diamants; gegraven in de tafel van hun-
lieder hart, en aan de hoornen uwer
aaltaren

;
« Jer. ii : 13.

2. Gelijk hunne kinderen hunner al-

taren gedenken, en hunner bosschen,
bij het groen «geboomte, op de hooge
heuvelen.

'

« Jer. 2: 20.

3. Ik zal mijnen berg met het veld,

«uw vermogen [en] alle uwe schatten,

ten roof geven, [mitsyaders] uwe hoog-
ten, om de zonde in alle uwe landpa-
len. « Jer. 15: 13.

4. Alzoo zult gij aflaten (en dat om

uzelven) van uwe erfenis, die Ik
u gegeven heb, en Ik zal u uwe vijanden
«dienen in een land, dat gij niet ^kent;
want gijlieden hebt een cyuur aange-
stoken in mijnen toorn, tot in eeuwig-
heid zal het branden. aDeut. 28:68.

h Jer. 16: 13. c Jer. 15: 14.

5. Zoo zegt de HEERE: Vervloekt
is de man, die op eenen mensch ver-

trouwt, en vleesch [tot] zijnen arm
stelt, en wiens hart van den HEERE
afwijkt.

6. Want hij zal zijn als de heide in

de wildernis, die het niet gevoelt, wan-
neer het goede komt, maar blijft [in]

dorre plaatsen in de woestijn, [in] zout
en onbewoond land.

7. «Gezegend [daarentegen] is de man,,
die op den HEERE vertrouwt, en wiens
vertrouwen de HEERE is.

a Ps. 2 : 12 ; 34 : 9. Spr. 16 : 20. Jes. 30 :. 18.

8. Want hij zal zijn als een «boom,,
die aan het water geplant is, en zijne

wortelen uitschiet aan eene rivier, en
gevoelt het niet, wanneer er eene hitte

'komt, maar zijn loof blijft groen ; en
in een jaar van droogte is hij niet be-

zorgd, en houdt niet op van vrucht te

dragen. « Ps. i : 3.

9. Arglistig is het hart, meer dan
eenig ding, ja doodelijkishet; wie zal

het kennen?
10. Ik, de HEERE, «doorgrond het

hart, [en] proef de nieren ; en dat, om
een iegelijk te geven naar zijne we-
gen, naar de vrucht zijner handelin-

o-en! « 1 Sam. 16 : 7. Ps. 7 : 10.

11. [Gelijk] een veldhoen [erere)?] ver-

gadert, maar broedt ze niet uit, [alzooj

is hij, die rijkdom vergadert, doch niet

met recht; in de helft zijner dagen zal

hij dien moeten verlaten, en in zijn

laatste een dwaas zijn.

12. Een troon der heerlijkheid, eene
hoogheid van het eerste aan, is de plaat

se onzes Heiligdoms.

13. O HEERE, Israels Verwachting,
«allen, die U verlaten, zullen beschaamd
worden; en die van mij afwijken, zul-

len in de aarde geschreven worden;
want zij verlaten den HEERE, de
^springader des levenden waters.

a Ps. 73 : 27. Jes. 1 : 28. fc Jer. 2 : 13.

14. Genees mij, HEERE, zoo zal ik

genezen worden ; behoud mij, zoo zal ik

behouden worden; wantGij zijtmijn lof.
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15. Zie, zij zeggen tot mij: «Waar
is het woord des HEEREN? Laat het

nu komen. « Jes. 5 : 19. 2 retr. 3 :
4.

16. Ik heb toch niet aangedrongen,
meer dan eenen herder achter U [be-

taamde]; ook heb ik den doodelijken

dag niet begeerd; Gij weet [het]. Wat
uit mijne lippen is gegaan, is voor

uw aangezichte geweest.
17. Wees Gij mij niet tot eene ver-

schrikking; Gij zijt mijne «toevlucht

ten dage des kwaads. « Jer. 16: 19.

18. «Laat mijne vervolgers be-

schaamd worden, maar laat mij niet

beschaamd worden, laat hen verschrikt

worden, maar laat mij niet verschrikt

worden. Breng over hen den dag des

kwaads, en verbreek ze met eene dub-

bele verbreking.
a Ps. 35: 4; 40: 15. Jer. 15: 15.

19. Alzoo heeft de HEERE tot mij

gezegd : Ga henen en sta in de poort

van de kinderen des volks, door de-

welke de koningen van Juda ingaan,

en door dewelke zij uitgaan, ja in alle

poorten van Jeruzalem;
20. En zeg tot hen: Hoort des HEE-

REN woord, gij koningen van Juda,

en gansch Juda, en alle inwoners van
Jeruzalem, die door deze poorten ingaat.

21. Zoo zegt de HEERE: «Wacht u
op uwe zielen, en draagt geenen last op
den Sabbathdag, noch brengt in door de

poorten van Jeruzalem. « ^eh. i3 : i9.

22. Ook zult gijlieden geenen last

uitvoeren uit uwe huizen op den Sab-

bathdag, noch eenig werk doen ; maar
gij zult den Sabbathdag heiligen, gelijk

als Ik uwen «vaderen geboden heb.
a Ex. 20: 8; 23 : 12 ; 31 : 13. Ezech. 20: 12.

23. Maar zij hebben niet «gehoord,

noch hun oor geneigd; maar zij heb-

ben hunnen nek verhard, om niet te

hooren, en om de tucht niet a§,n te ne-

men. « Jer. 11 : 10; 13: 10; 16: 12.

24. Het zal dan geschieden, indien gij

vlijtiglijk naar Mij zult hooren, spreekt

de HEERE, dat gij geenen last door
de poorten dezer stad op den Sabbath-

dag inbrengt, en g\] den Sabbathdag
heiligt, dat gij geen werk daarop doet;

25. «Zoo zullen door de poorten de-

zer stad ingaan koningen en vorsten,

zittende op den troon van David, rij-

dende-op wagenen en op paarden, zij

en hunne vorsten, de mannen van Ju-

da en de inwoners van Jeruzalem; en

deze stad zal bewoond worden in eeu-

wigheid. « Jer. 22 : 4.

26. En zij zullen komen uit de ste-

den van Juda, en uit de plaatsen ron-

dom Jeruzalem, en uit het land van
Benjamin, en uit de laagte, en van het

gebergte, en van het zuiden, aanbren-

gende brandoffer, en slachtoffer, en
spijsoffer, en wierook, en aanbrengende
lofoffer, ten Huize des HEEREN.

27. Maar indien gij naar Mij niet

zult hooren, om den Sabbathdag te

heiligen, en 'om geenen last te dragen,

als gij op den Sabbathdag door de poor-

ten van Jeruzalem ingaat; zoo zal Ik

een vuur in hare poorten aansteken,

dat de paleizen van Jeruzalem zal ver-

teren, en niet worden uitgebluscht.

HET XVIII KAPITTEL.

TTet woord, dat tot Jeremia geschied

is van den HEERE, zeggende :

2. Maak u op, en ga af [in] het huis

des pottenbakkers; en aldaar zal Iku
mijne woorden doen hooren.

8. Zoo ging ik af [in] het huis des

pottenbakkers; en zie, hij maakte een

werk op de schijven.

4. En het vat, dat hij maakte, werd
verdorven, als leem, in de hand des

pottenbakkers. Toen maakte hij daar-

van weder een ander vat, gelijk als

het recht was in de oogen des potten-

bakkers te maken.
5. Toen geschiedde des HEEREN

woord tot mij, zeggende:

6. «Zal Ik ulieden niet kunnen doen,

gelijk deze pottenbakker, o huis Israels?

spreekt de HEERE. Zie ^'gelijk leem in

de hand des pottenbakkers, alzoo zijtgij-

lieden in mijne hand, o huis Israels.

a Jes. 45 : 9, Rom. 9 : 20. b Jes. 64 : 8.

7. [In] een oogenblik zal Ik spreken

over een volk en over een koninkrijk,

dat Ik het zal «uitrukken, en afbreken,

en verdoen. « J®^- ^- ^*^-

8. Maar [indien] datzelfde volk, over

hetwelk Ik [zulks] gesproken heb, zich

van zijne boosheid bekeert, zoo zal Ik

berouw hebben over het kwaad, dat

Ik het gedacht te doen.

9. Ook zal Ik [in] een oogenblik spre-

ken over een volk en over een konink-

rijk, dat Ik het zal bouwen en planten.
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10. Maar [indien] het doet, wat kwaad
is in mijne oogen, dat het naar mijne

stemme niet hoort, zoo zal Ik berouw
hebben over het goede, [met] hetwelk Ik

gezegd had het te zullen weldoen.

11. Nu dan, spreek nu tot de mannen
van Juda en tot de inwoners van Jeruza-

lem, zeggende: Zoo zegt de HEERE :

Ziet, Ik formeer een kwaad tegen ulie-

den, en denk tegen ulied-en eene ge-

dachte. [Zoo] «bekeert u nu, een iegelijk

van zijnen boozen weg, en maakt uwe
v/egen en uwe handelingen goed.

a 2 Kon. 17 : 3.

Jer. 7 : 3 ; 25 : 5 ; 26 : 13 ; 35 : 15.

12. Doch zij zeggen: «Het is buiten

hope; maar wij zullen naar onze ge-

dachten wandelen, en wij zullen doen,

een iegelijk het goeddunken van zijn

boos hart. « Jer. 2
:

25.

13. Daarom, zoo zegt de HEERE :

«Vraagt nu onder de heideneij: wie
heeft alzulks gehoord? De jonkvrouwe
Israels doet eene zeer afschuwelijke

zaak. « Jer. 2 : 10.

14. Zal men ook om eenen rotssteen

des velds verlaten de sneeuw van Li-

banon ? Zullen ook de vreemde, kou-

de, vlietende wateren verlaten wor-

den ?

15. Nochtans heeft mijn volk Mij

«vergeten; zij rooken der ijdelheid.

Want zij hebben ze doen aanstooten

op hunne wegen, [op] de &oude paden,

opdat zij mochten wandelen in stegen

van eenen weg, die niet opgehoogd is;

a Jer. 2: 32; 3: 21; 13: 25. b Jer. G: 16.

16. Om hun land te stellen «tot eene
ontzetting, [tot] eeuwige aanfluitingen.

Al wie daar voorbijgaat, zal zich ont-

zetten, en met zijn hoofd schudden.
a Jer. 12: 11; 19: 8 ;-49 : 13; 50: 13.

17. Als een «oostenwind zal Ik ze

^verstrooien voor het aangezicht des

vijands; Ik zal hun den nek en niet

het aangezicht laten zien, ten dage
huns verderfs. « Jes.'27: 8; 29: 6.

Jer. 4 : II, 12, 13. b Jer. 13 : 24.

18. Toen zeiden zij : Komt aan, laat

ons gedachten tegen Jeremia denken;
want «de wet zal niet vergaan van den
priester, noch de raad van den wijze,

noch het woord van den profeet. Komt
aan, en laat ons hem slaan met de
ötong, en laat ons niet luisteren naar
eenige zijner woorden.

a Mal. 2: 7. & Jer. 9: 8.

19. HEERE, luister naar mij, en hoor
naar de stemme mijner twisters.

20. Zal dan kwaad voor goed vergol-

den worden ? Want zij hebben mijne
ziel eenen kuil gegraven. Gedenk, dat
ik voor uw aangezichte gestaan heb,
om goed voor hen te spreken, om uwe
grimmigheid van lien af te wenden.

21. Daarom, geef hunne zonen den
«honger over, en doe ze wegvloeien door
het geweld des zwaards, en laat hunne '

vrouwe-n van kinderen beroofd en we-
duwen worden, en laat hunne mannen
door den dood omgebracht, [m] hunne
jongelingen met het zwaard geslagen
worden in den strijd. a Ps. i09: lo.

22. Laat er een geschrei uit hunne
huizen gehoord worden, wanneer Gij

haastelijk eene bende over hen zult

brengen ; dewijl zij eenen kuil gegraven
hebben om mij te vangen, en strikken

verborgen voor mijne voeten.
23. Doch Gij, HEERE, weet al hunnen

raad tegen mij ten doode ; maak geene
verzoening over hunne ongerechtig-

heid, en delg hunne zonde niet uit van
voor uw aangezichte ; maar laat ze ne-

dergeveld worden voor uw aangezichte
;

handel [ahoo] met hen, ten tijde uws
toorns.

HET XIX KAPITTEL.

>^oo zegt de HEERE : Ga henen en koop
eene pottenbakkerskruik, en [neem tot

u] van de oudsten des volks en van de

oudsten der priesteren.

2. En ga uit naar het dal des zoons
van Hinnom, dat voor de deur der Zon-

nepoort is, en roep aldaar uit de woor-
den, die Ik tot u spreken zal

;

3. En zeg : Hoort des HEEREN woord,

gij koningen van Juda en inwoners
van Jeruzalem. Alzoo zegt de HEERE
der heirscharen, de God Israels: Zie,

Ik zal een kwaad brengen over deze

plaatse, [van] hetwelk een ieder, die het

hoort, zijne ooren «klinken zullen.
a 1 Sam. 3: 11. 2 Kon. 21: 12.

4. Omdat zij Mij «verlaten, en deze

plaatse vervreemd, en aan andere go-

den daarin gerookt hebben, die zij niet

gekend hebben, zij, noch hunne vaders,

noch de koningen van Juda; en heb-

ben deze plaatse vervuld met &bloed

der onschuldigen, a Jes. 65: ll. Jer. 2: 13,

17, 19; 5: 7, 19; 15: 6; 17: 13. b .Ter. 7: 6.
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5. Want zij hebben de hoogten van
Baal gebouwd, om hunne zonen met
vuur te verbranden, aan Baiil [tot]

brandofferen, hetwelk Ik niet geboden,
noch gesproken heb, noch in mijn hart
is opgekomen.

6. Daarom, zie, «de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat deze plaatse

niet meer zal genoemd worden het
Tópheth, of dal des zoons van Hinnom,
maar Moorddal. a Jer. 7: 32.

7. Want Ik zal den raad van Juda
en Jeruzalem in deze plaatse verijdelen,

€n zal ze voor het aangezicht hunner
vijanden doen vallen door het zwaard,
en door de hand dergenen, die hunne
ziel zoeken ; en Ik zal hunne doode
lichamen aan «het gevogelte des hemels
en het gedierte der aarde tot spijze ge-

ven, a Jer. 15: 3; 16: 4.

8. En Ik zal deze stad zetten tot eene
ontzetting en tot eene aanfluiting; al

wie voorbij haar gaat, zal zich [ontzet-

ten en fluiten over alle hare plagen.

9. «En Ik zal hunlieden het vleesch
hunner zonen en het vleesch hunner
dochteren doen eten, en zij zullen eten,

een iegelijk het vleesch zijns naasten,'

in de belegering en in de benauwing,
waarmede hen hunne vijanden, en die

hunne ziel zoeken, benauwen zullen.
a Lev. 26: 29. Deut. 28: 53. Klaagl. 4: 10.

10. Dan zult gij de kruik verbreken
voor de oogen der mannen, die metu
gegaan zijn;

11. En gij zult tot hen zeggen: Zoo
zegt de HEERE der heirscharen : Alzoo
zal Ik dit volk en deze stad verbreken,
gelijk als men een pottenbakkersvat
verbreekt, dat niet weder geheel kan
worden; en zij zullen ze in Tópheth
abegraven, omdat er geene [midere]

plaats zal zijn om te begraven.
a Jer. 7: 32.

12. Zoo zal Ik aan deze plaatse doen,
spreekt de HEERE, en aan hare inwo-
ners; en dat, om deze stad te stellen

als een Tópheth.
13. En de huizen van Jeruzalem en

de huizen der koningen van Juda zul-

len, gelijk de plaatsen van Tópheth,
onrein worden, met alle de huizen, op
welker daken zij al het heir des he-
mels gerookt en aan vreemde goden
«drankofferen geofferd hebben.

a Jer. 7: 18.

14. Toen nu ''Jeremia van Tópheth
kwam, waarhenen hem de HEERE ge-

zonden had, om te profeteeren, stond
hij in het voorhof van des HEEREN
Huis, en zeide tot al het volk :

15. Zoo zegt de HEERE der heirscha-

ren, de God Israels: Zie, Ik zal over
deze stad, en over alle hare steden, al

het kwaad brengen, dat Ik over. haar
gesproken heb ; omdat zij hunnen «nek
verhard hebben, om mijne woorden niet

te hooren. a Jer. 7: 26; 17: 23.

HET XX KAPITTEL.

Als Pcishur, de zoon van I'mmer, de
priester (deze nu was bestelde overste
in het Huis des HEEREX), Jeremia
hoorde, die woorden profeteerende,

2. Zoo sloeg Pashur den profeet Je-

remia, en hij stelde hem in de gevan-
genis, dewelke is in de bovenste poort
van Benjamin, die aan het Huis des
HEEREN is.

3. Maar het geschiedde des anderen
daags, dat Pashur Jeremia uit de ge-

vangenis voorbracht. Toen zeide Jere-

mia tot hem : De HEERE noemt uwen
naam niet Ptïshur, maar Magór-missa-
bib.

4. Want zoo zegt de HEERE: Zie,

Ik stel u tot eenen schrik voor uzel-

ven en voor alle uwe liefhebbers. Die

zullen vallen door het zwaard hunner
vijanden, dat het uwe oogen aanzien.

En Ik zal gansch Juda geven in de

hand des konings van Biibel, die ze naar
Babel gevankelijk zal wegvoeren, en
slaan ze met het zwaard.

5. Ook zal Ik geven al het vermogen
dezer, stad, en al haren arbeid, en al

hare kostelijkheid, en alle schatten der

koningen van Juda, Ik zal ze geven in

de hand hunner vijanden; die zullen ze

arooven, zullen ze nemen, en zullen

ze brengen naar Babel.
a Jer. 15: 13; 17: 3.

6. En gij, Pashur, en alle inwoners
van uw huis, gijlieden zult gaan in de

gevangenis ; en gij zult te Babel komen,
en aldaar sterven, en aldaar begraven
worden, gij en alle uwe vrienden, den-

welken gij valschelijk geprofeteerd hebt.

7. HEERE, Gij hebt mij overreed, en
ik ben overreed geworden; Gij zijt mij

te sterk geweest, en hebt overmocht.
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Ik ben den ganschen dag tot een be-

lachen, een ieder van hen bespot mij.

8. Want sinds ik spreke, roep ik uit,

ik roep geweld en verstoring; omdat
mij des HEEREN woord den gansclien

dag «tot smaad en tot schimp is.

« Jes. 57 : 4.

9. Dies zeide ik: Ik zal Zijner niet

gedenken, en niet meer in zynen naam
spreken. Maar het werd in mijn hart

als een brandend vuur, besloten in mij-

ne beenderen ; en ik bemoeide mij om
te verdragen, maar konde niet,

10. "Want ik heb gehoord de naspraak
van velen, [van] Magór-missabïb, [zeg-

gende:] Geeft [ons] te kennen, en wij

zullen het te kennen geven. Alle mijne
vredegenooten nemen acht op mijne
hinking; [zij zeggen:] Misschien zal hij

overreed worden; dan zullen wij hem
overmogen, en onze wrake van hem
nemen.

11. Maar de HEERE is «met mij als

een verschrikkelijk held; ^daarom zul-

len mijne vervolgers struikelen, en niets

vermogen; zij zijn zeer beschaamd ge-

worden, omdat 'zij niet verstandiglijk

gehandeld hebben; «het zal eene eeuwi-

ge schande zijn, zij zal niet vergeten

worden. a Jer. 1: 8, 19; 15: 20.

b Jer. 17 : 18. c Jer. 23 : 40.

12. Gij dan, o HEERE der heirscha-

ren, die den rechtvaardige «proeft, die

de nieren en het harte ziet, laat mij uwe
^wrake van hen zien, want ik heb U
mijne twistzaak ontdekt.

rt Jer. 11: 20; 12: 3.

b Jer. 11: 20; 15: 15; 18: 19, enz.

13. Zingt den HEERE, prijst den HEE-
RE; want Hij heeft de ziel des nood-

druftigen uit de hand der boosdoeners
verlost.

14. «Vervloekt zij de dag, op welken
ik geboren ben ; de dag, op welken mij-

ne moeder mij gebaard heeft, zij niet

gezegend. a Jer. 15 : 10.

15. «Vervloekt zij de man, die mijnen
vader geboodschapt heeft, zeggende : U
is een jonge zoon geboren; verblijdende

hem grootelijks. « Job 3: 3.

16. Ja die man zij, als de steden, die

de HEERE heeft «omgekeerd, en het

heeft Hem niet berouwd ; en hij hoore
in den morgenstond een geroep, en op
den middagtijd een geschrei. «Gen. li'.

17. Dat hij mij niet gedood heeft van

de baarmoeder af! of mijne moeder
mijn graf geweest is, of hare baarmoe-
der [als van eene], die eeuwiglijk zwan-
ger is!

18. «Waarom ben ik toch uit de baar-
moeder voortgekomen, om moeite en
droefenis te zien, en dat mijno dagen
in beschaamdheid vergaan?

« Job 3 :j 20.

HET XXI KAPITTEL

Het woord, dat van den HEERE ge-

schied is tot Jeremia, als de koning Ze-

dekïa tot hem zond Pashur, den zoon
van Malchia, en Zephanja, den zoon
van Maaséja, den priester, zeggende:

2. Vraag toch den HEERE voor ons,

want Nebucadrézar, de koning van Ba-
bel, strijdt tegen ons; misschien zal de
HEERE met ons doen naar alle zijne

wonderen, dat hij van ons optrekke.

8. Toen zeide Jeremia tot hen : Zoo
zult gij lieden tot Zedekia zeggen :

4. Zoo zegt de HEERE de God Isra-

els: Zie, Ik zal de krijgswapenen om-
wenden, die in ulieder hand zijn, met
dewelke gij strijdt tegen den koning
van Babel en tegen de Chaldéën, die u
belegeren, van buiten aan den muur;
en Ik zal ze verzamelen in het midden
van deze stad.

5. En Ikzelf zal tegen ulieden strij-

den, met eene uitgestrekte hand en met
eenen sterken arm, ja met toorn, en
met grimmigheid, en met groote ver-

bolgenheid.

6. En Ik zal de inwoners dezer stad ;

slaan, zoowel de menschen als de bees- j

ten; door eene groote pestilentie zul-

len zij sterven.

7. En daarna, spreekt de HEERE, zal

Ik Zedekia, den koning van Juda, en
zijne knec-hten, en het volk, en die in

deze stad overgebleven zijn van de pes-
''

tilentie, van het zwaard en van den '•

honger, geven in de hand van Nebu- '

cadrézar, den koning van Babel, en in

de hand hunner vijanden, en in de hand
dergenen, die hunne ziel zoeken ; en hij

zal ze slaan met de .scherpte des zwaards ;

hij zal ze niet sparen, noch verschoo-

nen, noch zich ontfermen.
,

8. En tot dit volk zult gij zeggen : Zoo |

zegt de HEERE : Ziet, Ik stel voor ulie-
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der aangezicht den weg des levens en
den weg des doods.

9. Die in deze stad «blijft, zal ster-

ven door het zwaard, of door den hon-
ger, of door de pestilentie; maar die

er uitgaat en valt tot de Chaldéën, die

ulieden belegeren, die zal leven, en zij-

ne ziel zal hem tot eenen buit zijn.

a Jer. 38*: 2.

10. Want Ik heb mijn aangezichte
tegen deze stad gesteld ten kwade, en
niet ten goede, spreekt de HEERE. Zij

zal gegeven worden in de hand des
konings van Babel, en hij zal ze met
vuur verbranden.

11. En aangaande het huis des konings
van Juda, hoort des HEEREN woord.

12. O huis Davids, zoo zegt de HEE-
RE : «Richt des morgens recht, en ver-

lost den beroofde uit de hand des ver-

drukkers; opdat mijne gramschap niet

uitvare als een vuur, en brande dat
niemand blusschen kunne, vanwege de
boosheid uwer handelingen.

a Jer. 22: 3.

13. Zie, Ik [lüü] aan u, gij inwoneresse
des dals, gij rots van de vlakte, spreekt
de HEERE

;
gijlieden die zegt : Wie zou-

de tegen ons afkomen ? of wie zoude
komen in onze woningen ?

14. En Ik zal over ulieden bezoeking
doen naar de vrucht uwer handelingen,
spreekt de HEERE; en Ik zal een
«vuur aansteken in haar woud ; dat zal

verteren al wat rondom haar is.

a Jer. 17: 27.

HET XXII KAPITTEL.

Alzoo zegt de HEERE ; Ga af [in] het
huis des konings van Juda, en spreek
aldaar dit woord,

2. En zeg : Hoor het woord des HEE-
REN, gij koning van Juda, gij die zit

op Davids troon; gij, en uwe knech-
ten, en uw volk, die door deze poorten
ingaan.

3. Zoo zegt de HEERE: «Doet recht
en gerechtigheid, en redt den beroofde
uit de hand des verdrukkers; en onder-
drukt niet den ^wreemdeling, den wees
noch de weduwe; doet geen geweld, en
vergiet geen onschuldig bloed in deze
plaats. a Jer. 21: 12. b Jer. 7: 6.

4. Want indien gijlieden deze zaak
ernstelijk zult doen, «zoo zullen door

de poorten van dit huis koningen in-

gaan, aan David op zijnen troon zit-

tende, rijdende op wagen en op paar-

den, hij, en zijne knechten, en zijn

volk. a Jer. 17: 25.

5. Indien gij daarentegen deze woor-
den niet zult hooren, zoo heb Ik bij Mij

gezworen, spreekt de HEERE, dat dit

huis tot eene woestheid worden zal.

6. Want zoo zegt de HEERE van het
huis des konings van Juda : Gij zijt Mij

een Gïlead, eene hoogte van Libanon;
[maar] zoo Ik u niet zette [als] eene woes-
tijn [en] onbewo'onde steden !

7. Want Ik zal «verder v^ers tegen u
heiligen, elk met zijn gereedschap ; die

zullen uwe uitgelezene cederen ombou-
wen, en in het vuur werpen.

a Jer. 15 : 6.

8. Dan zullen vele heidenen voorbij

deze stad gaan, en zullen zeggen, een
ieder tot zijnen naaste: «Waarom heeft

de HEERE alzoo gedaan aan deze groo-

te stad ? a Deut. 29: 24. 1 Kon. 9: 8.

9. En zij zullen zeggen : Omdat zij

het verbond des HEEREN huns Gods
hebben verlaten, en hebben zich voor
andere goden nedergebogen, en die ge-

diend.

10. Weent niet over den doode, en
beklaagt hem niet ; weent vrij over dien,

die weggegaan is, want hij zal nimmer-
meer wederkomen, dat hij het land zij-

ner geboorte zie.

11. Want zoo zegt de HEERE van Sal-

lum, den zoon van Josïa, koning van
Juda, die in de plaats van zijnen vader
Josïa regeerde, die uit deze plaats is

uitgegaan: Hij zal daar nimmermeer
wederkomen.

12. Maar in de plaats, waarhenen zij

hem gevankelijk hebben weggevoerd,
zal hij sterven, en dit land zal hij niet

meer zien.

13. Wee «dien, die zijn huis bouwt
met ongerechtigheid, en zijne opperza-

len met onrecht; die zijns naasten dienst

om niet gebruikt, en geeft hem zijn

arbeidsloon niet. « Lev. 19: 13.

Deut. 2i: 14, 15. Hab. 2: 9.

14. Die daar zegt: Ik zal mij een zeer

hoog huis bouwen, en doorluchtige op-

perzalen; en hij houwt zich vensteren

uit, en het is bedekt met ceder, en aan-

gestreken met menie.

15. Zoudt gij regeeren, omdat gij u
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mengt met den ceder? Heeft niet uw
vader gegeten en gedronken, en recht en

gerechtigheid gedaan, [en] het ging hem
toen wel?

16. Hij heeft de rechtzaak des ellen-

digen en nooddruftigen gericht; toen

ging het [hem] wel. Is dat niet Mij te

kennen? spreekt de HEERE.
17. Maar uwe oogen en uw hart zijn

niet dan op uwe geldgierigheid, en op

onschuldig bloed, om dat te vergieten,

en op verdrukking en overlast, om [die]

te doen.

18. Daarom zegt de HEERE alzoo van
Jójakim, zoon van Josia, koning van
Juda : «Zij zullen hem niet beklagen :

Och myn broeder! of, och zuster! zij

zullen hem niet beklagen: Och heer!

of, och zijne majesteit! a Jer. 16: 4, 5, 6.

19. Met eene ezelsbegrafenis zal hij

begraven worden ; men zal [Jiem] «slee-

pen en daarhenen ^werpen, verre weg
van de poorten van Jeruzalem.

a Jer. 15 : 3. & Jer. 36 : 30.

20. Klim op den Libanon en roep, en

verhef uwe stemme op den Basan ;
roep

ook van de veren ; maar alle uwe lief-

hebbers zijn verbroken.

21. Ik sprak u aan in uwen groeten

voorspoed; [fnaar] gij zeidet: Ik zal

«niet hooren. Dit is uw weg van uwe
jeugd af, dat gij mijner stemme niet hebt

gehoorzaamd. a Jer. 5: 23;
7: 23—28; 11: 7, 8;

13: 10, 11; 16: 12; 17: 23; 18: 12; 19: 15.

22. De wind zal alle uwe herders wei-

den, en uwe liefhebbers zullen in de

gevangenis gaan; dan zult gij zekerlijk

beschaamd en te schande worden van-

wege alle uwe boosheid.

23. O gij, die nu [als] op den Libanon
woont, [en] in de cederen nestelt, hoe
begenadigd zult gij zijn, als u de smar-

ten zullen aankomen, het wee als eener

barende [vrouw]]

24. [Zoo waarachtig als] Ik leef, spreekt

de HEERE, ofschoon Chónja, de zoon
van Jójakim, den koning van Juda, een

zegelring ware aan mijne rechterhand,

zoo zal Ik u toch van daar wegruk-
ken.

25. En Ik zal u geven in de hand
dergenen, die uwe ziel zoeken, en in de
hand dergenen, voor welker aangezicht

gij schrikt: namelijk in de hand van

Nebucadrézar, den koning van Babel, en
in de hand der Chaldéën.

26. En Ik zal u, en uwe moeder, die

n gebaard heeft, uitwerpen in een ander
land, waarin gijlieden niet geboren zij t;

en daar zult gij sterven.

27. En in het land, naar hetwelk
hunne ziele verlangt om daar weder te

komen, daarhenen zullen zij niet weder-
komen.

28. Is dan deze man Chónja een ver-

acht, verstrooid afgodisch beeld, of is hij

een vat, waaraan men geenen lust

heeft? Waarom zijn hy en zijn zaad uit-

geworpen, ja weggeworpen in een land,

dat zij niet kennen?
29. O land, land, land! hoor des HEB-

REN woord.
30. Zoo zegt de HEERE : Schrijft dezen

zelfden man kinderloos, eenen man, [die]

niet voorspoedig zal zijn in zijne dagen;
want er zal niemand van zijn zaad voor-

spoedig zijn, zittende op den troon Da-
vids en heerschende meer in Juda.

HET XXIII KAPITTEL.

Wee den «herderen, die de schapen
mijner weide ombrengen en verstrooien,

spreekt de HEERE. a Ezech. 34: 2.

2. Daarom zegt de HEERE, de God
Israels, alzoo van de herderen, die mijn
volk weiden : Gijlieden hebt mijne scha-

pen verstrooid, en hebt ze verdreven, en
hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over

u bezoeken de boosheid uwer handelin-

gen, spreekt de HEERE.
3. En Ik zal het overblijfsel mijner

schapen zelf vergrtieren uit alle de lan-

den, waarhenen Ik ze verdreven heb;

en Ik zal ze wederbrengen tot hunne
kooien, en zij zullen vruchtbaar zijnen

vermenigvuldigen.
4. En Ik zal «herderen over hen ver-

wekken, die ze weiden zullen; en zij

zullen niet meer vreezen, noch ver-

schrikt worden, noch gemist worden,
spreekt de HEERE. a Ezech. 34: 11, 12.

5. Zie, «de dagen komen, spreekt de

HEERE, dat Ik aan David eene recht-

vaardige SPRUITE zal verwekken; die

zal Koning zijnde regeeren, en voor-

spoedig zijn, en recht ongerechtigheid

doen op de aarde. a Jes. 4: 2; 40: 11.

Jer. 33: 14, 15. Dan. 9: 24. Luc. 1: 32, 33.

6. «In zijne dagen zal Juda verlost
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worden, en Israël zeker wonen; en dit

zal zijn naam zyn, waarmede men hem
zal noemen: DE HEERE ONZE GE-
RECHTIGHEID, a Deut. 33: 28.

7. Daarom, zie, «de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat zy niet meer
zullen zeggen: [Zoo loaarachtig als] de
HEERE leeft, die de kinderen Israels uit

Egypteland heeft opgevoerd!
a Jer. 16: 14, 15.

8. Maar: [Zoo ivaarachtig als] de
HEERE leeft, die het zaad van het huis
Israels heeft opgevoerd, en die het aan-
gebracht heeft uit het land [van het
noorden, en uit alle de landen, waarhe-
nen Ik ze "gedreven had ! Want zij zullen

wonen in hun land.

9. Aangaande de profeten : Mijn hart
wordt in mijn binnenste gebroken, alle

myne beenderen bewegen zich ; ik ben
als een dronken man, en als een man,
dien de wijn te boven gaat; vanwege
den HEERE, en vanwege de woorden
zijner heiligheid.

10. Want het land is «vol overspelers,

want het land treurt vanwege den
vloek, de weiden .der woestijn verdor-
ren; omdat hun loop boos is, en hunne
macht niet recht. a Jer. 5: 7, 8; 9: 2.

11. Want beiden profeten en priesters

zijn «huichelaars; zelfs in mijn Huis
vind Ik hunne boosheid, spreekt de
HEERE. a Jer. 6: 13; 8: 10; 14: 18.

12. Daarom zal hun weg hun zijn

als zeer «gladde plaatsen in de i^don-

kerheid; zij zullen aangedreven worden
en daarin vallen ; want Ik zal een kwaad
over hen brengen [in] het jaar hunner-
bezoeking, spreekt de HEERE.

a Ps. 35: 6; 73: 18. b Jer. 13: 16.

13. Ik heb wel ongerijmdheid gezien
in de profeten van Samaria, [die] door
Baal profeteerden, en mijn volk Israël

verleidden
;

14. Maar in de profeten van Jeruza-
lem zie Ik afschuwelijkheid; zij bedrij-

ven overspel, en gaan om met valsch-
heid, en sterken de handen der boos-
doeners, omdat zij zich niet bekeeren,
een iegelijk van zijne boosheid. Zij allen

zijn Mij als «Sodom en hare inwoners
als Gomórra. a Jes. i: 9.

15. Daarom zegt de HEERE der heir-

scharen van deze profeten alzoo: Zie,,

Ik zal ze met «alsem spijzigen, en met
^galwater drenken; want van Jeruza-

lems profeten is de huichelarij uitge-

gaan in het gansche land. a Jer. 9: 15.

b Jer. 8: 14; 9: 15.

16. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Hoort niet naar de woorden
der profeten, die u profeteeren ; zij ma-
ken u ijdel; zij spreken het gezicht huns
harten, niet uit des HEEREN mond.

17. Zij «zeggen steeds tot degenen,
die Mij lasteren: De HEERE heeft het
gesproken, gijlieden zult vrede hebben;
en [tot] al wie naar zijns harten goed-
dunken wandelt, zeggen zij: Ulieden
zal geen kwaad overkomen, a Jer. 6:i4;

8: 11. Ezech. 13: 10. Zach. 10: 2.

18. Want wie heeft in des HEEREN
raad gestaan, en zijn woord gezien of
gehoord? Wie heeft zijn woord aange-
merkt en gehoord?

19. Zie, een «onweder des HEEREN,
eene grimmigheid is uitgegaan, ja een
pijnlijk onweder ; het zal blijven op der
goddeloozen hoofd. a Jer. 30 : 23, 24.

20. Des HEEREN toorn zal zich niet

afwenden, totdat Hij zal hebben gedaan,
en totdat Hij zal hebben daargesteld de
gedachten zijns harten. In het laatste

der dagen zult gij [met] verstand daarop
letten.

21. Ik heb die profeten «niet gezon-
den, nochtans hebben zij geloopen; Ik
heb tot hen niet gesproken, nochtans
hebben zij geprofeteerd. a Jer. 14 : 14.

22. Maar zoo zij in mijnen raad had-
den gestaan, zoo zouden zij mijn volk
mijne woorden hebben doen hooren, en
zouden ze afgekeerd hebben van hunnen
boozen weg, en van de boosheid hunner
ha'ndelingen.

23. Ben Ik een God van nabij, spreekt

de HEERE, en niet een God van verre ?

24. Zoude zich iemand in «verborgene
plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem
niet zoude zien? spreekt de HEERE.
Vervul Ik niet den hemel en de aarde ?

spreekt de HEERE.
a Ps. 139: 7, enz. Amos 9: 2, 3.

25. Ik heb gehoord wat de profeten

zeggen, die in mijnen naam leugen pro-

feteeren, zeggende: Ik heb gedroomd,
ik heb gedroomd.

26. Hoe lang? Is er dan [een droom]
in het hart der profeten, die de leugen

profeteeren? Ja het zijn profeten van
huns harten bedriegerij;

27. Die daar denken om mijn volk
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mijnen naam te doen «vergeten, door

hunne droomen. die zij, een ieder zijnen

naaste, vertellen; gelijk als hunne va-

ders mijnen naam vergeten hebben door

Baal. a Richt. 3: 7; 8: 33, 34.

28. De profeet, bij welken een droom
is, die vertelle den droom; en bij wel-

ken mijn woord is, die spreke mijn

woord waarachtiglyk; wat heeft het

stroo met het koren te doen? spreekt

de HEERE?
29. Is mijn woord niet alzoo, als een

vuur? spreekt de HEERE, en als een

hamer, [die] eene steenrots te morzel
slaat ?

30. Daarom, zie, «Ik [ivil] aan de pro-

feten, spreekt de HEERE, die mijne
woorden stelen, een ieder van zijnen

naaste. a Deut. IS: 20. Jer. 14: 14, 15.

31. Zie, Ik [loil] aan de profeten,

spreekt de HEERE, die hunne tong ne-

men, en spreken: Hij heeft [het] ge-

sproken.
32. Zie, Ik [ivil] aan degenen, die

valsche droomen profeteeren, spreekt de

HEERE, en vertellen die, en verleiden

mijn volk met hunne leugenen en met
hunne f4ichtvaardigheid ; daar Ik ze

niet gezonden, en hun niets bevolen
heb, en zij dit volk gansch geen nut
doen, spreekt de HEERE. a Zepb. 3: 4.

33. Wanneer dan dit volk, of een
profeet of priester u vragen zal, zeggen-

de: Wat is des HEEREN last? zoo zult

gij tot hen zeggen: Wat last? dat Ik
ulieden verlaten zal, spreekt de HEERE.

34. En aangaande den profeet, of den
priester, of het volk, dat zeggen zal:

Des HEEREN last: dat Ik bezoeking
zal doen over dien man en over zijn

huis.

35. Aldus zult gijlieden zeggen, een
Iegelijk tot zijnen naaste, en een iege-

lijk tot zijnen broeder: Wat heeft de
HEERE geantwoord, en wat heeft de
HEERE gesproken?

36. Maar des HEEREN last zult gij

niet meer gedenken; want voor een
iegelijk zal zijn eigen woord een last

zijn, dewijl gij verkeert de woorden des
levenden G-ods, des HEEREN der heir-

scharen, onzes Gods.
37. Aldus zult gij zeggen tot den pro-

feet: Wat heeft u de HEERE geant-
woord, en wat heeft de HEERE ge-

sproken?

38. Maar dewijl gij zegt: Des HEEREN
last; daarom, zoo zegt de HEERE: Om-
dat glJ dit woord zegt: Des HEEREN
last; daar Ik tot u gezonden heb^ zeg-

gende: Gij zult niet zeggen: Des HEE-
REN last;

39. Daarom ziet. Ik zal u ook gan-
schelijk vergeten, en u, mitsgaders de
stad, die Ik u en uwen vaderen gege-

ven heb, van mijn aangezichte laten

varen.
40. En Ik zal u eeuwige sraaadheid

aandoen, en «eeuwige schande, die niet

zal worden vergeten. a Jer. 20 : 11.

HET XXIV KAPITTEL.

Ue HEERE deed mij zien, en zie, er

waren twee vijgekorven, gezet voor den
Tempel des HEEREN; nadat «Nebu-
cadrézar, koning van Babel, gevankelijk

had weggevoerd Jechónja, den zoon
Jójakim, den koning van Juda, mits-

gaders de vorsten van Juda, en de
timmerlieden, en desmeden, van Jeru-

zalem, en hen te Babel gebracht had.
a 2 Kon. 24 : 15. 2 Kron. 36 : 10.

2. [In] den éénen korf waren zeer

goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen

zijn; maar [in] den anderen korf waren
zeer slechte vijgen, die vanwege de

slechtheid niet konden gegeten wor-
den.

3. En de HEERE zerde tot mij : Wat
ziet gij, Jeremïa? En ik zeide: Vijgen;

de goede vijgen zijn zeer goed, en de

slechte zeer slecht, die vanwege de

slechtheid niet kunnen gegeten wor-

den.
4. Toen geschiedde ..es HEEREN

woord tot mij, zeggende:
5. Zoo zegt de HEERE, de God Is-

raels: Gelijk die goede vijgen, alzoo zal

Ik kennen de gevankelijk weggevoerden
van Juda, die Ik uit deze plaats naar
het land der Chaldéën heb weggezon-
den, ten goede.

6. En Ik zal mijn oog op hen stellen

ten goede, en zal ze «wederbrengenin
dit land; en Ik zal ze bouwen, en niet

afbreken, en zal ze planten, en niet uit-

rukken, a Jer. IG: 15.

7. «En Ik zal hun een hart geven om
Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben;

^en zij zullen Mij tot een volk zijn, en
Ik zal hun tot eenen God zijn; want
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zij zullen zich tot Mij met hun gansche
hart bekeeren. « Deut. 30: 6.

Jer. 32: 39. Ezech. 11: 19;
36: 26, 27. h Jer. 30: 22; 31: 33; 32: 38.

8. «En gelijk de slechte vijgen, die

vanwege de slechtheid niet kunnen ge-

geten worden, (want aldus zegt de
HEERE) alzoo zal Ik maken Zedekïa,
den koning van Juda, mitsgaders zijne

vorsten, en het overblijfsel van Jeru-

zalem, die in dit land zijn overgeble-

ven, en die in Egypteland wonen;
a Jer. 29: 17.

9. «En Ik zal ze overgeven tot eene
beroering ten kwade, allen koninkrij-

ken der aarde; tot smaadheid en tot

een spreekwoord, tot eene spotrede en
tot eenen vloek, in alle de plaatsen,

waarhenen Ik ze gedreven zal hebben.
a Deut. 28: 25, 37. 1 Kon. 9: 7.

2Kron. 7: 20. Jer. 15:4; 29:18; 34:17; 42:18.

10. En Ik zal onder hen zenden het

zwaard, den honger en de pestilentie,

totdat zij verteerd zullen zijn uit het

land, dat Ik hun en hunnen vaderen
gegeven had.

HET XXV KAPITTEL.

liet woord, dat tot Jeremi'a geschied
is over het gansche volk van Juda, in

het vierde jaar van Jójakim, zoon van
Josi'a, koning van Juda (dit was het
eerste jaar van Nebucadrézar, koning
van Babel);

2. Hetwelk de profeet Jeremi'a ge-

sproken heeft tot het gansche volk van
Juda, en tot alle de inwoners van Je-

ruzalem, zeggende:

3. Van het dertiende jaar van Josi'a,

den zoon van A'mon, den koningvan
Juda, tot op dezen dag toe (dit is het
drie en twintigste jaar) is het woord des
HEEREN tot mij geschied ; en ik heb tot

ulieden gesproken, vroeg op zynde en
sprekende, maar gij hebt niet gehoord.

4. Ook heeft de HEERE tot u gezon-
den alle zijne knechten, de profeten,
avroeg op zijnde en zendende (maar gij

hebt ^niet gehoord, noch uw oor geneigd
om te hOOren. a Jer. 7: 13, 25; 11: 7.

h Jer. 11: 7, 8, 10; 13: 10, 11;
16: 12; 17: .23; 18: 12; 19: 15; 22: 21.

5. Zeggende: «Bekeert u toch, een
iegelijk van zijnen boozen weg en van
de boosheid uwer handelingen, en woont

in het land, dat de HEERE u en uwen
vaderen gegeven heeft, van eeuw tot in

eeuw. a 2 Kron. 17 : i::.

Jer. 18 : 11 ; 35 : 15. Jona 3 : 8.

6. En wandelt andere goden niet na,

om die te dienen, en u voor die neder
te buigen; en vertoornt Mij niet door
uwer handen werk, opdat Ik u geen
kwaad doe.

7. Maar gij hebt naar Mij niet gehoord,
spreekt de HEERE; opdat gij Mij ver-

toorndet door het werk uwer hander;.

uzelven ten kwade.
8. Daarom, zoo zegt de HEERE der

heirscharen : Omdat gij mijne woorden
niet hebt gehoord;

9. Zie, Ik zal zenden, en nemen alle

geslachten van het noorden, spreekt de
HEERE, en tot Nebucadrézar, den koning
van Babel, mijnen knecht; en zal ze

brengen over dit land, en over zijne

inwoners, en over alle deze volken ron-

dom; en Ik zal ze verbannen, en zal

ze stellen tot eene ontzetting, en tot

eene «aanfluiting, en tot eeuwige woest-

heden. a Jer. 19: 8.

10. En Ik zal van hen doen vergaan
«de stemme der vroolijkheid en de stem-

me der vreugde, de stemme des bruide-

goms en de stemme der bruid, het ge-

luid der molens en het licht der lamp.
a Jes. 24:. 7. Jer. 7: 34; 16:59. Ezech. 26: 13.

11. En dit gansche land zal worden
tot eene woestheid, tot eene ontzetting;

en deze volken zullen den koningvan
Babel dienen zeventig jaar.

12. Maar het zal geschieden, als de

«zeventig jaren vervuld zijn, [daw] zal

Ik over den koning van Babel, en over

dat volk, spreekt de HEERE, hunne on-

gerechtigheid bezoeken, mitsgaders over

het land der Chaldéën, en zal dat stel-

len tot eeuwige verwoestingen.
a 2 Kron. 36: 22. Ezra 1: 1.

Jer. 29: 10. Dan. 9: 2.

13. En Ik zal over dat land brengen
alle mijne woorden, die Ik daarover ge-

sproken heb : al wat in dit Boek geschre-

ven is, wat Jeremi'a geprofeteerd heeft

over alle deze volken.

14. Want «van hen zullen zich doen
dienen, die ook machtige volken en

groote koningen zijn. Alzoo zal Ik hun
vergelden naar hun doen, en naar het

werk hunner handen, a Jer. 27: 7.

15. Want alzoo heeft de HEERE, de
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God Israels, tot mij gezegd : Neem dezen
beker des «wijns der" grimmigheid van
mijne hand, en geef dien te drinken
allen den volken, tot welken Ik u zende;

a Jer. 13: 12.

16. Dat zij drinken, en beven, en dol

worden, vanwege het zwaard, dat Ik

onder hen zal zenden.

17. En ik nam den beker van des
HEEREN hand, en ik gaf te drinken
aan alle de volken, tot welke de HEE-
RE mij gezonden had:

18. [Namelijk] aan Jeruzalem, en de

steden van Juda, en hare koningen, en
hare vorsten; om die te stellen tot eene
woestheid, tot eene ontzetting, tot eene
aanfluiting, en tot eenen vloek, gelijk

het is te dezen dage;

19. Aan Pharaö, den' koning van
«Egj'pte, en zijne knechten, en zijne vor-

sten, en al zijn volk; a Jer. 46.

20. En aan den ganschen gemengden
hoop, en alle koningen des lands van
Uz ; en aan alle koningen van der «Phi-

listijnen land, en aan A'skelon, en Gaza,

en E'kron, en het overblijfsel van A's-

dod
;

a .Ter. 47: 4, enz.

21. «Aan E'dom, en ^Móab, en de kin-

deren cAmmons; a Jer. 49: 7, enz.
b Jer. 48. c Jer. 49: 1, enz.

22. En aan alle koningen van «Tyrus,
en alle koningen van Si'don ; en aan de
koningen der eilanden, die aan gene
zijde der zee zijn; a Jer. 47: 4.

23. «Aan Dédan, en Thema, en Buz,
en aan allen, die aan de ^hoeken afge-

kort zijn; a Jer. 49: 8. b Jer. 9: 26.

24. En aan alle koningen van Arable;
en aan alle koningen des «gemengden
hoops, die in de woestijn wonen;

a Jer. 49: 31.

25. En aan alle koningen van Zimri,
en aan alle koningen van «E'lam, en
aan alle koningen van Medië;

a Jer. 49: 34.

26. En aan alle koningen van het
noorden, die nabij en die verre zijn, den
éénen met den anderen; ja aan alle ko-

ninkrijken der aarde, die op den aard-
bodem zijn. En de koning van Sésach
zal na hen drinken.

27. Gij dan zult tot hen zeggen : Zoo
zegt de HEERE der heirscharen, de God
Israels: Drinkt, en wordt dronken, en
spuwt, en valt neder, dat gij niet weder

opstaat, vanwege het zwaard, dat Ik
onder u zal zenden.

28. En het zal geschieden, wanneer
zij weigeren zullen den beker van uwe
hand te nemen om te drinken, dat gij

tot hen zeggen zult: Zoo zegt de HEÉ-
RE der heirscharen: Gij zult zekerlijk
drinken.

29. Want ziet, in de «stad, die naar
mijnen naam genoemd is, begin Ik te
plagen, en zoudt gij eenigszins onschul-
dig gehouden worden ? Gij zult niet on-
schuldig worden gehouden; want Ik roep
het 'zwaard over alle inwoners der aar-
de, spreekt de HEERE der heirscharen.

a 1 Petr. 4: 17.

30. Gij zult dan alle deze woorden
tot hen profeteeren, en gij zult tot hen
zeggen : De HEERE zal «brullen uit de
hoogte, en zijne sremme verheffen uit
de woning zijner heiligheid; Hij zal
schrikkelijk brullen over zijne woonste-
de; Hij zal een vreugdegeschrei, alsde
[d7"uiven]tredeYS, uitroepen- tegen alle
mwoners der aarde.

a Joel 3: 16. Amos 1: 2.

31. Het geschal zal komen tot aan
het einde der aarde; want de HEERE
heeft eenen twist met de volken, Hij
zal gerichte houden met alle vleesch.
De goddeloozen die heeft Hij aan het
zwaard, overgegeven, spreekt de HEE-
RE. '

32. Zoo zegt de HEERE der heirscha-
ren: Zie, een kwaad gaat er uit van
volk tot volk, en een groot onweder zal

er verwekt worden van de zijden der
aarde.

33. En de verslagenen des HEEREN
zullen te dien dage [liggen] van het[ééne]

einde der aarde tot aan het [andere] ein-

de der aarde; zij zullen niet «beklaagd,
noch opgenomen, noch begraven wor-
den ; tot mest op den aardbodem zullen
zij zijn. a Jer. 16: 4.

34. «Huilt, gij herders, en schreeuwt,
en wentelt u [in de asch], gij heerlijken
van de kudde; want uwe dagen zijn

vervuld, dat men ^slachten zal, en van
uwe ^verstrooiingen; dan zult gij ver-

vallen als een kostelijk vat.
a Jer. 4: 8; 6: 26. b Jes. 65: 12.

Jer. 12: 3. c Jer. 9: 16; 13: 14, 24; 18: 17.

35. En de vlucht zal vergaan van de
herders, en de ontkoming van de heer-
lijken der kudde.
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3G. Er zal zijn eene stemme desge-

roeps der herderen, en een gehuil der

heerlijken van de kudde, omdat deHEE-
RE hunne weide verstoort.

37. Want de landouwen des vredes

zullen uitgeroeid worden, vanwege de

hittigheid des toorns des HEEREN.
38. Hij heeft, als een jonge leeuw,

zijne hutte verlaten; want hunlieder

land is geworden tot eene verwoesting,

vanwege de hittigheid des verdrukkers,

ja vanwege de hittigheid zijns toorns.

HET XXVI KAPITTEL.

In het begin des koninkrijks van Jó-

jakim, den zoon van Josia, koning van
Juda, geschiedde dit woord van den
HEERE, zeggende:

2. Zoo zegt de HEERE: Sta in het

voorhof van het Huis des HEEREN, en

spreek tot alle steden van Juda, die ko-

men om aan te bidden [in] het Huis des

HEEREN, alle de woorden, die Ik u ge-

boden heb tot hen te spreken; doe er

niet één woord af.

8. Misschien zullen zij hooren, en zich

bekeeren, een iegelijk van zijnen boozen
weg; zoo zoude Ik «berouw hebben over

het kwaad, dat Ik hun denk te doen
vanwege de boosheid hunner handelin-

gen, a Jer. 18: 8.

4. Zeg dan tot hen : Zoo zegt de HEE-
RE : Zoo gijlieden naar Mij niet zult hoo-

ren, dat gij wandelt ni mijne wet, die

Ik voor uw aangezicht gegeven heb;

5. Hoerende naar de woorden mijner
knechten, de profeten, die Ik totuzende,
zelf «vroeg op zijnde en zendende; doch
gij niet gehoord hebt;

a Jer. 7: 13, 25; 11: 7; 25: 3.

6. Zoo zal Ik dit Huis stellen als «Silo,

en deze stad zal Ik stellen tot eenen
vloek allen volken der aarde.

a 1 Sam. 4: 12. Ps. 78: 60. Jer. 7: 12, 14.

7. En de priesters, en de profeten, en
al het volk, hoorden Jeremia deze woor-
den spreken in het Huis des HEEREN.

8. Zoo geschiedde het, als Jeremia
geëindigd had te spreken alles, wat de
HEERE geboden had tot al het volk te

spreken, dat de priesters en de profeten

en al het volk hem grepen, zeggende:
Gij zult den dood sterven.

9. Waarom hebt gij in den naam des
HEEREN geprofeteerd, zeggende: Dit

Huis zal worden als Silo, en deze stad

zal woest worden, dat er niemand wo-
ne? En het gansche volk werd verga-

derd tegen Jeremia, in het Huis des
HEEREN.

10. Als nu de vorsten van Juda deze

woorden hoorden, gingen zij op uit het

huis des konings [naar het] Huis des

HEEREN; en zij zetten zich bij de deur
der nieuwe poorte des HEEREN.

11. Toen spraken de priesters en de
profeten tot de vorsten en tot al het
volk, zeggende : Aan dezen man is een
oordeel des doods, want hij heeft gepro-

feteerd tegen deze stad, gelijk als gij

met uwe ooren gehoord hebt.

12. Maar Jeremia sprak tot alle de
vorsten en tot al het volk, zeggende:

De HEERE heeft mij gezonden, om
tegen dit Huis en tegen deze stad te

profeteeren alle de woorden, die gij ge-

hoord hebt.

13. Nu dan, «maakt uwe wegen en
uwe handelingen goed, en gehoorzaamt
de stemme des HEEREN uws Gods; zoo

zal het den HEERE berouwen over het

kwaad, dat Hij tegen u gesproken heeft.
a Jer. 7: 3.

14. Doch ik, ziet, ik ben in itwe han-

den; doet mij, als het goed en als het

recht is in uwe oogen;
15. Maar weet voorzeker, dat gij, zoo

gij mij doodt, gewisselijk onschuldig

bloed zult brengen op u, en op deze stad,

en op hare inwoners; want in der waar-

heid, de HEERE heeft mij tot u gezon-

den, om alle deze woorden voor uwe
ooren te spreken.

16. Toen zeiden de vorsten en al het

volk tot de priesteren en tot de profe-

ten: Aan dezen man is geen oordeel

des doods, want hij heeft tot ons gespro-

ken in den naam des HEEREN onzes

Gods.
17. Ook stonden er mannen op, van

de oudsten des lands, en spraken tot

de gansche gemeente des volks, zeg-

gende:
18. «Micha, de Móraschthiet, heeftin

de dagen van Hizkia, koning van Juda,

geprofeteerd, en tot al het volk van Juda
gesproken, zeggende: Zoo zegt de HEE-
RE der heirscharen: ^'Sion zal[afe]een

akker geploegd, en Jeruzalem [tot steen-]

hoopen worden, en de berg dezes Hui-

zes tot hoogten eens wouds.
a Micha 1: 1. h Micha 3: 12.
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19. Hebben ook Hizkïa, de koningvan

Juda, en gansch Juda hem ooit gedood ?

Vreesde hü niet denHEERE, en smeekte

des HEEREN aangezichte, zoodat het

den HEERE berouwde over het kwaad,

dat Hij tegen hen gesproken had ? Wij

dan doen een groot kwaad tegen onze

zielen.

20. Er was ook een man, die inden

naam des HEEREN profeteerde, Uria,

de zoon van Semaja, van Kirjath-Jéa-

rim ; die profeteerde tegen deze stad en

tegen dit land, naar alle de woorden

van Jeremïa.
21. En als de koning Jójakim, mits-

gaders alle zijne geweldigen, en alle de

vorsten, zijne woorden hoorden, zocht

de koning hem te dooden. Als Un'a [dat]

hoorde, zoo vreesde hij, en vluchtte, en

kwam 'in Egypte.

22. Maar de koning Jójakim zond

mannen [naar] Egypte, E'lnathan, den

zoon van A'chbor, en [andere] mannen
met hem, naar Egypte.

23. Die voerden Un'a uit Egypte, en

brachten hem tot den koning Jójakim;

en hü sloeg hem met het zwaard, en

hij wierp zijn dood lichaam in de gra-

ven van de kinderen des volks.

24. Maar de hand van Ahikam, den

zoon van Saphan, was met Jeremia, dat

men hem niet overgaf in de hand des

volks, om hem te dooden.

HET XXVII KAPITTEL.

In het begin des koninkrijks van Jó-

jakim, zoon van Josia, koning van Juda,

geschiedde dit woord tot Jeremia, van

den HEERE, zeggende:

2. Alzoo zeide de HEERE tot mij:

Maak u banden en jukken, en «doe die

aan uwen hals; a Jer. 28: lo.

3. En zend ze tot den koning van

E'dom, en tot den koning van Móab,

en tot den koning der kinderen A'm-

mons, en tot den koning van Tyrus,

en tot den koning van Sidon, door de

hand der boden, die te Jeruzalem tot

Zedekia, den koning van Juda, komen;
4. En beveel hun aan hunne heeren

te zeggen: Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels: Zoo zult gij

tot uwe heeren zeggen:
5. Ik heb gemaakt de aarde, den

mensch en het vee, die op den aard-

bodem zijn, door mijne groote kracht
en door mijnen uitgestrekten arm; en
Ik «geef ze aan welken het recht is in

mijne oogen. a Dan. 4: 14, 25.

6. En nu, Ik heb alle deze landen ge-

geven in de hand van Nebucadnézar,
den koning van Babel, «mijnen knecht;

zelfs ook het gedierte des velds heb Ik

hem gegeven, om hem te dienen.
a Jer. 25: 9,

7. En alle volken zullen hem, en zü-

nen zoon, en zijns zoons zoon dienen;

totdat ook de tijd zijns eigenen lands

kome; dan zullen zich machtige volken

en groote koningen van hem doen die-

nen.

8. En het zal geschieden: het volk

en het koninkrijk, die hem, Nebucad-
nézar, den koning van Babel, niet zul-

len dienen, en dat zijnen hals niet zal

geven onder het 'juk des konings van
Babel; over dat volk zal Ik, spreekt de

HEERE, bezoeking doen door het

zwaard, en door den honger, en door

de pestilentie, totdat Ik ze zal verteerd

hebben door zijne hand.

9. Gijheden dan. hoort niet naar uwe
profeten, en naar uwe waarzeggers, en

naar uwe droomers, en naar uwe gui-

chelaars, en naar uwe toovenaars; de-

welke tot u spreken, zeggende: Gij zult

den koning van Babel niet dienen.

10. Want zij profeteerenu valschheid,

om u verre uit uw land te brengen, en

dat Ik u uitstoote, en gij omkomt.

11. Maar het volk, dat zijnen hals zal

brengen onder het juk des konings van

Babel, en hem dienen, dat zal Ik in zijn

land laten, spreekt de HEERE, en het

zal dat bouwen en daarin wonen.

12. Daarna sprak ik tot Zedekia, den

koning van Juda, naar alle deze woor-

den, zeggende: Brengt uwe halzen on-

der het juk des konings van Babel, eii

dient hem en zijn volk, zoo zult gij le-

ven.

13. Waarom zoudt gij sterven, gij en

uw volk, door het zwaard, door den

honger en door de pestilentie, gelijk als

de HEERE gesproken heeft van het volk,

dat den koning van Babel niet zal die-

nen?
14. Hoort dan niet naar de woorden

der profeten, die tot u spreken, zeggen-

de: Gij zult den koning van Babel nief
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dienen; want zij profeteeren u «valsch-

heid. a Jer. 14: 14; 23: 21; 29: 8.

15. Want Ik heb ze niet gezonden,
spreekt de HEERE, en zij profeteeren
valschelijk in mijnen naam; opdat Ik

u uitstoote, en gij omkomt, gij en de
profeten, die u profeteeren.

16. Ook sprak ik tot de priesteren en
tot dit gansclie volk, zeggende : Zoo zegt

de HEERE : Hoort niet naar de woorden
uwer profeten, die u profeteeren, zeg-

gende : Ziet, de vaten van des HEEREN
Huis zullen nu «haast uit Babel weder-
gebracht worden ; want zij profeteeren

U valschheid. a Jer. 28: 3.

17. Hoort niet naar hen, [maar] dient

den koning van Babel, zoo zult gijliedén

leven. Waarom zoude deze stad [tot]

eene woestheid worden?
18. Maar zoo zij profeten zijn, en zoo

des HEEREN woord bij hen is, laat ze

nu bij den HEERE der heirscharen voor-

bidden, opdat de vaten, die in het Huis
des HEEREN, en het huis des konings
van Juda, en te Jeruzalem zijn overge-

bleven, niet naar Babel komen.
19. Want zoo zegt de HEERE der

heirscharen, van de pilaren, en van de
zee, en van de stellingen, en van het
overige der vaten, die in deze stad zijn

overgebleven,
20. Die Nebucadnézar, de koning van

Babel, heeft weggenomen, als hij Jechón-
ja, den zoon van Jójakim, koning van
Juda, van Jeruzalem naar Babel «ge-

vankelijk wegvoerde, mitsgaders alle

de edelen van Juda en Jeruzalem;
a 2 Kon. 24: 14, 15.

21. Ja, zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels, van de vaten,
die [in] het Huis des HEEREN, en het
huis des konings van Juda, en te Jeru-
zalem zijn overgebleven:

22. Naar Babel zullen zij «gebracht
worden, en aldaar zullen zij zijn; tot

den dag toe, dat Jk ze bezoeken zal,

spreekt de HEERE; dan zal Ik ze op-
voeren, en zal ze ^wederbrengen tot

deze plaatse. a 2 Kon. 25: 13.

2 Kron. 36: 18. b 2 Kron. 36: 22. Jer. 29:10.

HET XXVIII KAPITTEL.

V oorts geschiedde het in hetzelfde jaar,

in het begin des koninkrijks van Zede-
kia, koning van Juda, in het vierde

jaar, in de vijfde maand, [dat] Hananja,
zoon van A'zur, de profeet, die van
Gïbeon was, tot mij sprak, in het Huis
des HEEREN, voor de oogen der pries-

teren en des ganschen volks, zeügen-
de:

2. Zoo spreekt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels, zeggende: Ik
heb het juk des konings van Babel ver-

broken.
3. In nog «twee volle jaren zal Ik tot

deze plaatse wederbrengen alle de vaten
van het Huis des HEEREN, die Nebu-
cadnézar, de koning van Babel, uit deze
plaatse heeft weggenomen, en ze [naar]

Babel gebracht. a Jer. 27: 16.

4. Ook zal Ik Jechónja, den zoon van
Jójakim, koning van Juda, en allen, die

gevankelijk weggevoerd zijn van Juda,
die te Babel gekomen zijn, tot deze
plaatse wederbrengen, spreekt de HEE-
RE; want Ik zal het juk des konings
van Babel verbreken.

5. Toen sprak de profeet Jeremïa tot

den profeet Hananja, voor de oogen der
priesteren, en voor de oogen des gan-

schen volks, die in het Huis des HEE-
REN stonden;

6. En de profeet Jeremia zeide : Amen,
de HEERE doe alzoo! De HEERE be-

vestige uwe woorden, die gij geprofe-

teerd hebt, dat Hij de vaten van des

HEEREN Huis, en allen, die gevanke-
lijk zijn weggevoerd, van Babel weder-
brenge tot deze plaatse.

7. Maar hoor nu dit woord, dat ik

spreek voor uwe ooren, en voor de

ooren des ganschen volks:

8. De profeten, die voor mij en voor

u van ouds geweest zijn, die hebben
tegen vele landen en tegen groote ko-

ninkrijken geprofeteerd, van krijg, en
van kwaad, en van pestilentie.

9. De profeet, die geprofeteerd zal

hebben van vrede: als het woord van
dien profeet komt, [dan] zal die profeet

bekend worden, dat hem de HEERE
in der waarheid gezonden heeft.

10. Toen nam de profeet Hananja
het juk van den hals van den profeet

Jeremïa, en hij verbrak het.

11. En Hananja sprak voor de oogen
des ganschen volks, zeggende: Zoo zegt

de HEERE: Alzoo zal Ik verbreken
het juk van Nebucadnézar, den koning
van Babel, in nog twee volle jaren.
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van den hals van alle de volken. En
de profeet Jeremïa ging zijns weegs.

12. Doch des HEEREN woord geschied-

de tot Jeremïa (nadat de profeet Ha-
nanja het juk van den hals van den
profeet Jeremïa verbroken had), zeg-

gende :

13. Ga henen en spreek tot Hananja,
zeggende : Zoo zegt de HEERE : Hou-
ten jukken hebt gij verbroken; nu zult

gij in plaats van die ijzeren jukken
maken.

14. Want zoo zegt de HEERE der
heirscharen, de God Israels: Ik heb een
ijzeren juk gedaan aan den hals van
alle deze volken, om Nebucadnézar, den
koning van Babel, te dienen, en zij

zullen hem dienen; ja Ik heb hem ook
het «gedierte des velds gegeven.

a Jer. 27: 6.

15. En de profeet Jeremïa zeide tot

den profeet Hanünja: Hoor nu, Hanan-
ja: de HEERE heeft u niet gezonden,
maar gij hebt gemaakt, dat dit volk op
leugen vertrouwt.

1(5. Daarom, zoo zegt de HEERE :

Zie, Ik zal u wegwerpen van den aard-

bodem; dit jaar zult gij sterven, omdat
gij eenen «afval gesproken hebt tegen
den HEERE. a Deut. 13: 5. Jer. 29: 32.

17. Alzoo stierf de profeet Hananja
in datzelfde jaar, in de zevende maand.

HET XXIX KAPITTEL

\I oorts zijn dit de woorden des briefs,

dien de profeet Jeremïa zond van Je-

ruzalem tot de overige oudsten, die

gevankelijk waren weggevoerd, mits-
gaders tot de priesteren, en tot de pro-

feten, en tot het gansche volk, dat
Nebucadnézar van Jeruzalem gevanke-
lijk had weggevoerd naar Babel;

2. (Nadat de koning Jechónja, en de
koningin, en de kamerlingen, de vor-

sten van Juda en Jeruzalem, mitsgaders
de timmerlieden en smeden, van Jeru-
zalem waren uitgegaan)

a 2 Kon. 24: 12, enz.

3. Door de hand van Elasa, den zoon
van Saphan, en Gemarja, den zoon van
Hilla'a, die Zedekïa, de koning van Ju-
da, naar Babel zond, tot Nebucadnézar,
den koning van Babel, zeggende:

4. Zoo zegt de HEERE der heirscha-
ren, de God Israels, tot allen, die ge-

vankelijk zijn weggevoerd, die Ik ge-
vankelijk heb doen wegvoeren van Je-
ruzalem naar Babel:

5. Bouwt huizen en woont [daarin],
en plant hoven en eet de vrucht daar-
van;

6. Neemt vrouwen, en gewint zonen
en dochteren, en neemt vrouwen voor
uwe zonen, en geeft uwe dochteren aan
mannen, dat zij zonen en dochteren
baren

; en wordt aldaar vermenigvul-
digd, en wordt niet verminderd.

7. En zoekt den vrede der stad,
waarhenen Ik u gevankelijk heb doen
wegvoeren, en bidt voor haar tot don
HEERE; want in haren vrede zult gij

vrede hebben.

8. Want zoo zegt de HEERE der heir-
scharen, de God Israels : Laat uwe profe-
ten en uwe waarzeggers, die in het mid-
den vanu zijn, u niet«bedriegen, en hoort
niet naar uwe droomers, die gij doet
droomen,, a Jer. 14: 14: 23: 21; 27: 15.

9. AVant zij profeteeren u valschelijk
in mijnen naam ; Ik heb ze niet gezon-
den, spreekt de HEERE.

10. Want zoo zegt de HEERE: Ze-
kerlijk, als zeventig jaren te Babel zul-

len vervuld zijn, zal Ik ulieden bezoe-
ken, en Ik zal mijn goed woord over
u verwekken, u wederbrengende tot
deze plaatse.

11. Want Ik weet de gedachten, die

Ik over u denlc, spreekt de HEERE, ge-

dachten des vredes, en niet des kwaads,
dat Ik u geve het einde en de ver-
wachting.

12. Dan zult gij Mij «aanroepen, en
henengaan, en tot Mij bidden; en Ik
zal naar u hooren. a Dan. o.

13. En gij zult Mij zoeken en vinden,
wanneer gij naar Mij zult vragen met
uw gansche hart.

14. En Ik zal van ulieden gevonden
worden, spreekt de HEERE, en Ik zal

uwe gevangenis wenden, en u «verga-
deren uit alle de volken, en uit alle

de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven
heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u
wederbrengen tot de plaats, vanwaar
Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.

a Jer. 23 : 3.

15. Omdat gij zegt : De HEERE heeft

ons profeten naar Babel verwekt;
IG. Daarom zegt de HEERE alzoo,

van den koning, die op Davids h'oon
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it, en van al het volk, dat in deze

tad woont, [te weten,] uwe broederen,

ie met u niet zijn uitgegaan in de

evangenis
;

17. Alzoo zegt de HEERE der heir-

charen: Zie, Ik zal «het zwaard, den
onger en de pestilentie onder hen zen-

en; en Ik zal ze maken als de af-

chuwelijke vijgen, die vanwege de
lechtheid niet kunnen gegeten wor-
en. a Jer. 24: 8, 10.

18. En Ik zal ze achternajagen met
iet zwaard, met den honger en met de

iestilentie; en Ik zal ze «overgeven tot

ene beroering, allen koninkrijken der

arde: tot eenen vloek, en tot eenen
chrik, en tot eene aanfluiting, en tot

ene sraaadheid, onder alle de volken,

raar Ik ze henen gedreven zal hebben;
a Deut. 28: 25, 37. Jer. 15: 5; 24: 9, enz.

19. Omdat zij naar mijne woorden
liet gehoord hebben,' spreekt de HEERE,
Is Ik mijne knechten, de profeten, tot

len zond, vroeg op zijnde en zenden-
.e; maar gijlieden hebt niet gehoord,
preekt de HEERE.
.20. Gii dan, hoort des HEEREN
voord, gij allen, die gevankelijk zijt

veggevoerd, die Ik van Jeruzalem naar
Jabel heb weggezonden.
21. Zoo zegt de HEERE der heir-

charen, de God Israels, van A'chab,
oon van Kolaja, en van Zedekïa, zoon
anMaiiséja, die ulieden in mijnen naam
alschelijk profeteeren: Zie, Ik zal ze

:even in de hand van Nebucadnézar,
.en koning van Babel, en hij zal ze

oor uwe oogen slaan.

22. En van hen zal een vloek gene-
nen worden bij alle de gevankelijk
s^eggevoerden van Juda, die in Babel
ijn, dat men zegge : De HEERE s'telle u

Is Zedeki'a, en als E'chab, die de koning
an Babel aan het vuur braadde;
23. Omdat zij eene dwaasheid deden

Q Israël, en overspel bedreven met de
'rouwen hunner naasten, en spraken
iet woord valschelijk in mijnen naam,
lat Ik hun niet geboden had ; en Ik
>en degene, die het weet, en een ge-

uige [daarvan], spreekt de HEERE.
24. Tot Semaja nu, den Néchelamiet,

iult gij spreken, zeggende:
25. Zoo spreekt de HEERE der heir-

icharen, de Godisraëls, zeggende: Om-
lat gij brieven in uwen naam gezon-

den hebt tot al het volk, dat te Jeru-

zalem is, en tot Zephanja, den zoon
van Maaséja, den priester, en tot alle

de priesteren, zeggende:
26. De HEERE heeft u tot priester

gesteld, in plaats van den priester Jó-

jada, dat gij opzieners zoudt zijn [in]

des HEEREX Huis over allen man, die

onzinnig is, en zich voor eenen profeet

uitgeeft, dat gij dien stelt in de «ge-

vangenis en in den stok;
a Jer. 20: 1, 2, 3.

27. Xu dan, waarom hebt gij Jere-

mia, den A'nathothiet, niet geschol-

den, die zich bij ulieden voor eenen
profeet uitgeeft?

28. "Want daarom heeft hij tot ons
[naar] Babel gezonden, zeggende: Het
zal lang duren ; bouwt huizen en woont
[daarin], en plant hoven en eet de
vrucht daarvan.

29. Zephanja nu, de priester, had de-

zen brief gelezen voor de ooren van den
profeet Jeremia.

30. Daarom geschiedde des HEEREX
woord tot Jeremia, zeggende:

.

31. Zend henen tot allen, die gevan-

kelijk weggevoerd zijn, zeggende: Zoo
zegt de HEERE, van Semaja, den
Néchlamiet: Omdat Semaja ulieden ge-

profeteerd heeft, daar Ik hem niet ge-

zonden heb, en heeft gemaakt, dat gij

«op leugen vertrouwt; « jer. 28: 15.

32. Daarom zegt de HEERE alzoo:

Zie, Ik zal bezoeking doen over Se-

maja, den Néchlamiet, en over zijn

zaad:' hij zal niemand hebben, die in

het midden dezes volks wone, en zal

het goede niet zien, dat Ik mijnen
volke doen zal, spreekt de HEERE

;

want hij heeft eenen «afval gesproken

tegen den HEERE. a Jer 28: 16.

HET XXX KAPITTEL.

a__et woord, dat tot Jeremia geschied

i^ van den HEERE, zqggende:

2. Zoo spreekt de HEERE, de God
Israels, zeggende: Schrijf u alle de

woorden, die Ik tot u gesp^roken heb,

in een boek.

8. Want zie, de dagen komen, spreekt

de HEERE, dat Ik de gevangenis van
mijn volk, Israël en Juda, wenden zal,

zegt de HEERE; en Ik zal ze weder-

brengen in het land, dat Ik hunnen
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vaderen gegeven heb, en zij zullen het

erfelijk bezitten.

4. En dit zijn de woorden, die de

HEERE gesproken heeft van Israël en

van Judii.

5. Want zoo zegt de -HEERE: Wij
hooren eene stemme der verschrikking;

er is vreeze en geen vrede,

6. Vraagt toch en ziet, of een mans-
persoon baart? Waarom zie Ik [dan]

eens iegelijken mans handen op zijne

lendenen, als van eene«barende [vrouw],

en alle aangezichten veranderd in bleek-

heid? a Jer. 4: 31; 6: 24.

7. «O wee ! want die dag is zóó groot,

dat zijns gelijke niet geweest is; en het

is een tijd van benauwdheid voor Ja-

kob; nog zal hij daaruit verlost wor-

den, a Joël 2: 11. Zepli. 1: 15.

8. Want het zal te dien dage geschie-

den, spreekt de HEERE der heirscha-

ren, [dat] Ik zijn juk van uwen hals

verloreken, en uwe banden verscheuren

zal ; en vreemden zullen zich niet meer
van hem doen dienen.

9. Maar zij zullen dienen den HEE-
RE hunnen God, en hunnen koning
«David, dien Ik hun verwekken zal.

a Ezech. 34: 23, 24; 37: 24. Hos. 3: 5.

10. Gij dan, vrees niet, «o mijn knecht
Jakob, spreekt de HEERE, ontzet u
niet, Israël ; want zie, Ik zal u uit ver-

re [landen] verlossen, en uw zaad uit

het land hunner gevangenis; en Jakob
zal wederkomen, en stille en gerust

zijn, en er zal niemand zijn, die[hem]

verschrikke. « .Tes. 4i: i3.

43: 5; 44: 1. Jer. 46. 28.

11. Want Ik ben met u, spreekt de

HEERE, om u te verlossen; want Ik

zal eene voleinding maken met alle de

heidenen, waarhenen Ik u verstrooid

heb; «maar met u zal Ik geene vol-

einding maken; maar Ik zal u kastij-

den met ^mate, en u niet gansch on-

schuldig houden. « Jer. 4: 27; 5: 10, 18;

46: 28. b Jes. 27: 8. Jer. 10: 24.

12. Want zoo zegt de HEERE: Uwe
breuke is «doodelijk, uwe plage is smar-

telijk, a Jer. 10: 19; 15: 18.

13. Er is niemand, die uwe zaak oor-

deelt, aangaande het gezwel; gij hebt

geene heelpleisters.

14. Alle uwe «liefhebbers hebben u
vergeten, zij vragen niet naar u; want
Ik heb u geslagen [met] eens vijands

plage, [met] de kastijding eens wree-
den; om de grootheid uwer ongerech-
tigheid, [omdat] uwe zonden machtig
veel zijn. „ jer. 22: 20.

15. Wat "krijt gij over uwe breuke,
[dat] uwe smarte doodelijk is? Om de
grootheid uwer ongerechtigheid, [om-
dat] uwe zonden ^machtig veel zijn,

heb Ik u deze dingen gedaan.
a Jer. 13: 17. b Jer. 5: 6.

16. Daarom, allen, die u opeten, zul-

len «opgegeten worden, en alle uwe,
wederpartijders, zij allen zullen gaan
in gevangenis; en die u berooven, zul-

len ter berooving zijn, en allen, die u
plunderen, zal Ik ter plundering over-
geven, a Ex. 33: 22. Jes. 41: 11. Jer. 10: 25.

17. Want Ik zal u de gezondheid
doen rijzen, en u van uwe plagen ge-

nezen, spreekt de HEERE; omdat zij

u noemen : De verdrevene. Het is Sion,

[zeggen zij,] niemand vraagt naar haar.

18. Zoo zegt de HEERE : Zie, Ik zal

de gevangenis der tenten Jakobs wen-
den, en Mij over zijne woningen ont-

fermen; en de stad zal herbouwd wor-'

den op haren hoop, en het paleis zal

hggen naar zijne wijze.

19. En van hen zal dankzegging uit-

gaan, en eene stemme «der spelenden
;

en Ik zal ze vermeerderen, en zij zul-

len niet verminderd worden, en ik zal

ze verheerlijken, en zij zullen niet ge-

ring worden. a Jer. 31: 4.

20. En zijne zonen zullen zijn als

eertijds, en zijne gemeente zal voor
mijn aangezichte bevestigd worden;
en Ik zal bezoeking doen over alle

zijne onderdrukkers.
21. En zijn Heerlijke zal uit hem zyn,;

en zijn Heerscher uit het midden van'
hem voortkomen; en Ik zal hem doen;

naderen, en hij zal tot Mij genaken;
want wie is hij, die met zijn hart borg
worde, om tot Mij te genaken ? spreekt

de HEERE.
22. En gij zult «Mij tot^een volk zijn,^

en Ik zal u tot eenen God zijn.

a Jer. 24: 7; 31: 1, 33; 32: 38.

23. Zie, een «onweder des HEIEREN,
^ene grimmigheid is uitgegaan, een
aanhoudend onweder; het zal blijven

op het hoofd der goddeloozen.
a Jer.' 23: 19; 25: 32.

"

24. De hittigheid van des HEEREN
toorn zaï zich niet afwenden, totdat
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Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal

hebben de gedachten zijns harten; in het

laatste der dagen zult gij daarop letten.

HET XXXI KAPITTEL.

Ier zelver tijd, spreekt de HEERE,
zal Ik allen geslachten Israels tot eenen
God zijn; en zij zullen Mij tot een volk

zijn.

2. Zoo zegt de HEERE: Het volk

der overgeblevenen van het zwaard
heeft genade gevonden in de woestijn,

[namelijk] Israël, als Ik henenging om
hem tot rust te brengen.

B. De HEERE is mij verschenen van
verre [tijden]. Ja Ik heb u liefgehad

[met] eene eeuwige liefde; daarom heb
Ik u getrokken [met] goedertierenheid.

4. Ik zal u weder bouwen, en gij zult

gebouwd worden, o jonkvrouwe Isra-

els
;

gij zult weder versierd zijn met
uwe trommelen, en uitgaan met den
rei «der spelend en. a Jer. so: 19.

5. Gij zult weder «wijngaarden plan-

ten op de bergen van Samaria; de

planters zullen planten, en de vrucht
genieten. a Jes. 65: 21.

6. Want er zal een dag zijn, [icaar-

in] de hoeders op Ephraïms gebergte

zullen roepen: «Maakt ulieden op, en
laat ons opgaan [naar] Sion, tot den
HEERE onzen God.

a Jes. 2 : 2, 3. Mich 4: 2.

7. Want zoo zegt de HEERE : Roept
luide over Jakote [77iet] vreugde, en
juicht vanwege het hoofd der heide-

nen ; doet het hooren, lofzingt, en zegt:

O HEERE, behoud uw volk, het over-

blijfsel van Israël.

8. Zie, Ik zal ze aanbrengen uit het
land van het noorden, en zal ze ver-

gaderen van de zijden der aarde; on-

der hen zullen zijn blinden en lammen,
zwangeren en barenden te zamen

;
[met]

eene groote gemeente zullen zij her-

waarts wederkomen. a jer. 3: is.

9. Zij zullen komen met geween, en
met smeekingen zal Ik ze voeren; Ik
zal ze leiden aan de waterbeken, in
eenen rechten weg, waarin zij zich niet

zullen stooten ; want Ik ben Israël tot

eenen Vader, en Ephraïm die is myn
aeerstgeborene. a Ex. 4: 22.

10. Hoort des HEEREN woord, gij

heidenen, en verkondigt in de eilan-

den die verre zijn, en zegt : Hij, die

Israël verstrooid heeft, zal hem weder
vergaderen, en hem bewaren als een
herder zijne kudde.

11. Want de HEERE heeft Jakob
vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost

uit de hand desgenen, «die sterker
was dan hij. a Jes. 40 : 10; 49: 24, 25.

12. Dies zullen zij komen, en op de
hoogte van Sion juichen, en toevloei-

en tot des HEEREN goed : tot het ko-

ren, en tot den most, en tot de olie,

en tot de jonge schapen en runderen;
en hunne ziele zijn als een «gewater-
de hof, en zij zullen voortaan . niet

meer treurig zijn. a Jes.ei: ii.

13. Dan zal zich dejonkvrouwe ver-

blijden in den rei, daartoe de jonge-

lingen en ouden te zamen; want Ik
zal hunlieder rouwe in vroolijkheid

veranderen, en zal ze troosten, en zal

ze verblijden naar hunne droefenis.

14. En Ik zal de ziele der priesteren

[met] vettigheid dronken maken ; en
mijn volk zal met mijn goed ver-

zadigd worden, spreekt de HEERE.
15. Zoo zegt de HEERE : «Er is eene

stemme gehoord in Rama, eene klage,

een zeer bitter geween ; Rachel weent
over hare kinderen ; zij weigert zich

te laten troosten over hare kind'eren,

omdat zij niet zijn. a Matth. |2: 17, I8.

16. Zoo zegt de HEERE : Bedwing
uwe stemme van geween, en uwe
oogen van tranen ; want er is loon

voor uwen arbeid, spreekt de HEERE;
want zij zullen uit des vijands land
wederkomen.

17. En ei' is verwachting voor uwe
nakomelingen, spreekt de HEERE;
want [moe] kinderen zullen wederko-
men tot hunne landpale.

18. Ik heb wel gehoord, dat zich

Ephraïm beklaagt, [zeggende :] Gij hebt

mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd

geworden, als een kalf, *dat [aan het

juk 7iog] niet gewend is. «Bekeer mij,

zoo zal ik bekeerd zijn ; want Gij zijt

de HEERE mijn God. aKlaagi.5: 21.

19. Zekerlijk, «nadat ik bekeerd ben,

heb ik berouw gehad, en nadat[ik mijzel-

ven ben bekend gemaakt, heb ik op
de heup geklopt ; ik ben beschaamd,
ja ook schaamrood geworden, omdat

« Stat.-overz.: ongewend. Dit thans onge-
bruikelijke woord kon niet staan blijven.
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ik de sfnaadheid myner jeugd gedra-

gen heb.
'

aDeut. 30: 2.

20. Is [niet] Ephraïm Mij een dier-

bare zoon ? Is liij [Mij niet] een troetel-

kind ? Want sinds Ik tegen hem ge-

sproken heb, denk Ik nog ernstelijk

aan hem; daarom rommelt mijn inge-

wand over hem ; Ik zal Mij zijner ze-

kerlijk ontfermen, spreekt de HEERE.
21. Richt u merkteekenen op, stel

u spitse pilaren, zet uw hart op de
baan, [oj)] den weg, [dien] gij gewan-
deld hebt; keer weder, o jonkvrouwe
Israels, keer weder tot deze uwe ste-

den.

22. Hoe lang zult gij u onttrekken,
gij afkeerige dochter ? Want de HEE-
RE heeft wat nieuws op de aarde ge-

schapen : De vrouwe zal den man om-
vangen.

23. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels : Dit woord
zullen zij nog zeggen in het land van
Juda, en in zijne steden, als Ik hunne
gevangenis wenden zal : De HEERE
zegene \i, gij «woning der gerechtig-

heid, gij berg der heiligheid.
a Jer. 50: 7.

24. En Juda, mitsgaders alle zijne

öteden, zullen te zamen daarin wonen
;

de akkerlieden, en [die] met de kudden
reizen.

25. Want Ik heb de vermoeide ziele

dronken gemaakt, en Ik heb alle treu-

rige ziele vervuld.

26. (Hierop ontwaakte ik, en zag toe,

en mijn slaap was mij zoet.)

27. Zie, de dagen komen, spreekt de
HEERE, dat Ik het huis van Israël en
hef huis van Juda bezaaien zal [met]

zaad van menschen en zaad van
beesten.

28. En het zal geschieden, gelijk als

Ik over hen gewaakt heb, om uit te

rukken, en af te breken, en te ver-

storen, en te verderven, en kwaad
aan te doen, alzoo zal Ik over hen
waken, om te bouwen en te planten,

spreekt de HEERE.
29. In die dagen zullen zij niet meer

zeggen : «De vaders hebben onrijpe
druiven gegeten, en der kinderen tan-
den zijn stomp geworden.

a Ezech. 18: 2, enz.

80. Maar een iegelijk zal om zijne

ongerechtigheid sterven ; een ieder

Imensch, die onrijpe druiven eet, zijne

'tanden zullen stomp worden.
31. Zie, «de dagen komen, spreekt

de HEERE, dat Ik met het huis van
Israël en met het huis van Jada eea
nieuw verbond zal maken. « Hebr. 8: 8.

32. Niet naar het verbond, dat Ik
met hunne vaderen gemaakt heb, ten
dage als Ik hunne hand aangreep, om
ze uit Egypteland uit te voeren ; welk
mijn verbond zij vernietigd hebben,
hoewel Ik ze getrouwd had, spreekt
de HEERE.

33. Maar dit is het verbond, dat Ik
na die dagen met het hiüs van Israël

maken zal, spreekt de HEERE : Ik zal

mijne wet in hun binnenste geven, en
zal die in hun hart schrijven; en Ik
zal hun «tot eenen God zijn, en zij

zullen Mij tot een volk zijn.

a Jer. 24 : 7 ; 30 : 22 ; bov. vers. 1.

34. En zij zullen niet meer, een ie-

gelijk zijnen naaste, en een iegelijk

zijnen broeder, leeren, zeggende : Kent
den HEERE; want «zij zullen Mij al-

len kennen, van hunnen kleinste af tot

hunnen grootste toe, spreekt de HEE-
RE ; ^want Ik zal hunne ongerechtig-

heid vergeven en hunner zonden niet

meer gedenken. « jes. 54: 13. Joh. 6: 45.

öJer. 33: S. Miclia^7: 18. Hand. 10: 43.

35. Zoo zegt de HEERE." die de
«zon ten lichte geeft des daags, de or-

deningen der maan en der sterren ten

lichte des nachts ; ^die de zee klieft,

dat hare golven bruisen, HEERE der

heirscharen is zijn naam: a Gen. i: i6.

b Jes. 51: 15.

36. Indien deze ordeningen van voor
mijnaangezichte zullen wijken, spreekt

de HEERE, zoo zal ook het zaad Is-

raels ophouden, dat het geen volk

zij voor mijn aangezichte, alle de da-

gen.

37. Zoo zegt de HEERE: Indien de

hemelen daarboven gemeten, en de
fondamenten der aarde beneden door-

grond kunnen worden, zoo zal Ik ook

het gansche zaad Israels verwerpen,

om alles wat zij gedaan hebben, spreekt

de HEERE.
38. Zie, de dagen komen, spreekt d"

HEERE, dat deze stad den HEERM
zal herbouwd worden, van den toren

Hananeöl af tot aan de Hoekpoort.
:39. En het meetsnoer zal wijdtr^
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ter zijde van deze uitgaan tot aan den
heuvel Gareb, en zich naar Góath om-
wenden.

40. En het gansche dal der doode
lichamen, en der asch, en alle de vel-

den tot aan de beek Kidron, tot aan
den hoek van de Paardenpoort tegen
het oosten, zal den HEERE eene hei-

ligheid zijn; er zal niets weder uitge-

rukt noch afgebroken worden in eeu-

wigheid.

HET XXXII KAPITTEL.

.Het woord, dat tot Jeremia geschied

is van den HEERE, in het tiende jaar

van Zedekia, koning van Juda ; dit

jaar was het achttiende jaar van Xe-

bucadrézar.
2. (Het heir nu des konings van Ba-

bel belegerde toen Jeruzalem ; en de

profeet Jeremia was opgesloten in het

voorhof der bewaring, dat in het huis

des konings van Juda is.

3. Want Zedekia, de koning van Ju-

da, had hem opgesloten, zeggende :

Waarom profeteert gij, zeggende : Zoo
zegt de HEERE : Zie, Ik geef deze stad

in de hand des konings van Babel, en
hij zal ze innemen

;

4. En Zedekia , de koning van Juda,

zal van de hand der Chaldéën niet

ontkomen; maar «hü zal zekerlijk ge-

geven worden in de hand des konings
van Babel, en zijn mond zal tot diens

mond spreken, en zijne oogen zullen

diens oogen zien
; a jer. 34 : 3.

5. En hij zal Zedekia naar Babel
voeren, en aldaar zal hij zijn, totdat

Ik hem bezoeke, spreekt de HEERE.
Of gijlieden al tegen de Chaldéën strijdt,

gij zult [toch] geen geluk hebben.)

6. Jeremia dan zeide : Des HEEREX
woord is tot mij geschied, zeggende :

7. Zie, Hanameël, de zoon van Sal-

lum, uwen oom, zal tot u komen, zeg-

gende : Koop u mijn veld, da-t bij A'na-

toth is, want gij hebt het recht van
lessing, om te koopen.

8. Alzoo kwam Hanameël, mijns ooms
zoon, naar des HEEREN woord, tot mij

in het voorhof der bewaring, en zeide

tot mij : Koop toch myn veld, hetwelk
is bij A'nathoth, dat in het land van
Benjamin is; want gij hebt het erf-

recht, en gij hebt ds lossing, koop [het]

voor u. Toen merkte ik, dat het des
HEEREN woord was.

9. Dies kocht ik van Hanameël, mijns
ooms zoon, het veld, datbij A'nathoth
is ; en ik woog hem het geld toe, ze-

ventien zilveren Sikkelen.
10. En ik onderschreef den briefen

verzegelde [dien], en deed [het] getuigen
betuigen, als ik het geld op de weeg-
schaal gewogen had.

11. En ik nam den koopbrief, die
verzegeld was [naar] het gebod en de
inzettingen, en den openen [brief];

12. En ik gaf den koopbrief aan Ba-
riich, den zoon van Nerija, den zoon
van Machséja, voor de oogen van Ha-
nameël, mijns ooms [zoon], en voor de
oogen der getuigen, die den koopbrief
hadden onderschreven ; voor de oogen
van alle de Joden, die in het voorhof
der bewaring zaten

;

« 13. En ik beval Baruch voor hunne
oogen, zeggende :

14. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels: Neem deze
brieven, dezen koopbrief, zoo den ver-

zegelden als dezen openen brief, en
doe ze in een aarden vat, opdat zij ve-

le dagen mogen bestaan.

15. Want zoo zegt de PIEERE der
heirscharen, de God Israels: Er zullen

nog huizen, en velden, en wijngaarden
in dit land gekocht worden

16. Voorts, nadat ik den koopbrief
aan Baruch, den zoon van Nerija,

gegeven had, bad ik tot den HEERE,
zeggende :

17. Ach, Heere HEERE, zie, Gij hebt

de hemelen en de aarde gemaakt, door
uwe groote kracht en door uwen uit-

gestrekten arm
;
geen ding is U te

wonderlijk.

18. «Gij, die goedertierenheid doet

aan duizenden, en de ongerechtigheid

der vaderen vergeldt in den schoot

hunner kinderen na hen ; Gij groote,

Gij geweldige God, wiens naam is HEE-
RE der heirscharen. a Ex. 34; 7.

19. Groot van «raad en machtig
van daad ;

(want uwe ^oogen zijn

open over alle wegen der menschen-
kinderen, om een iegelijk te cgeven

naar zijne wegen, en naar de vrucht
zijner handelingen.) « jes. 28: 29.

b Job 34: 21. Spr. 5: 21.

Jer. 16: 17. c Jer. 17- 10.
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20. Gij, die teekenen en wonderen
gesteld liebt in Egypt eland, tot op de-

zen dag, zoo in Israel, als onder [an-

dere] menschen, en hebt U eenen naara

gemaakt, als hij is te dezen dage;

21. En hebt uw volk Israël «uit

Egypteland uitgevoerd, door teekenen

on door wonderen, en door eene ster-

ke hand, en door eenen uitgestrekten

arra, en door groote verschrikking;
a Ex. 6: 6. 2 Sam. 7: 23. 1 Kron. 17: 21.

22. En hebt hun dit land gegeven,

dat Gij hunnen vaderen gezworen hadt

hun te zullen geven, een land vloeien-

de van melk en honig.

23. Zij zijn er ook ingekomen en

hebben het erfelijk bezeten, maar heb-

ben uwer stemme niet gehoorzaamd, en

in uwe wet niet gewandeld ; zij hebben
niets gedaan van alles, wat Gij hun
geboden hadt te doen. Dies hebt Gij

hun al dit kwaad doen bejegenen.

24. Zie, de wallen! Zij zijn gekomen
aan de stad, om die in te nemen, en

de stad is gegeven in de hand der

Chaldéën, die tegen haar strijden ; van-

wege het zwaard en den honger en

pestilentie; en wat Gij gesproken hebt,

is geschied, en zie. Gij ziet [liet].

25. Evenwel hebt Gij tot mij gezegd,

Heere HEERE : Koop u dat veld voor

geld, en doe [het] getuigen betuigen.

Daar de stad in der Chaldéën hand
gegeven is !

26. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia, zeggende :

27. Zie, Ik ben de HEERE, de «God
van alle vleesch ; zoude Mij eenig ding

te wonderlijk zijn? a Num. i6 : 22.

28. Daarom zegt de HEERE alzoo :

Zie, Ik geef deze stad in de hand der

Chaldéën, en in de hand van Nebu-
cadrézar, den koning van Babel, en hij

zal ze innemen.
29. En de Chaldéën, die tegen deze

stad strijden, zullen er inkomen, en deze

gtad met vuur aansteken, en zullen ze

averbranden, met de huizen, op welker
daken zij aan Baiil gerookt, en ande-

rengoden drankofleren geofferd hebben,

om Mü te vertoornen. « jer. 21 : 10.

30. Want de kinderen Israels en de

kinderen van Juda hebben van hunne
jeugd aan alleenUik gedaan wat kwaad
was in mijne oogen ; want de kinde
ren Israels hebben Mij door het werk

hunner handen alleenlijk vertoornd,

spreekt de HEERE.
31. "Want tot mijnen toorn en tot mij-

ne grimmigheid is Mij deze stad geweest,

van den dag af, d;i,t zij haar gebouwd
hebben, tot op dezen dag toe ; opdat
Ik haar van mijn aangezichte weg-
deed

;

32. Om alle de boosheid der kinde-

ren Israels en der kinderen van Juda, die

zij gedaan hebben om Mij te vertoornen;

zij, hunne koningen, hunne vorsten,

hunne priesteren, en hunne profeten,

en de mannen van Juda, en de inwoners
van Jeruzalem

;

33. Die Mij den «nek hebbon toege-

keerd en niet het aangezicht; hoewel
Ik ze leerde, &vroeg op zijnde en lee-

rende, evenwel hoorden zij niet, om
tucht aan te nemen; « jer. 2:27;7:2-i.

h Jer. 7: 33, 25; 25: 3; 26: 5; 29: 19.

34. Maar zij hebben hunne verfoei-

selen gesteld in het Huis, dat naar
mijnen naam genoemd is, om dat te

verontreinigen ;

35. En zij hebhen de «hoogten van
Baiil gebouwd, die in het dal des zoons
van Hinnom zijn, om hunne zonen en
hunne dochteren voor Mólech door
[het vuur] te laten gaan; hetwelk Ik

hun niet heb geboden, noch in mijn
hart is opgekomen, dat zij dezen gru-

wel zouden doen ; opdat zij Juda moch-
ten doen zondigen. « .Ter. J9: 5.

36. En nu, daarom zegt de HEERE
de God Israels alzoo, van deze stad,

waar gij van zegt: Zij is gegeven in

de hand des konings van Babel, door
het zwaard, en door den honger, en
door de pestilentie :

37. Zie, Ik zal hen «vergaderen uit

alle de landen, waarhenen Ik ze zal

verdreven hebben in mijnen toorn, en
in mijne grimmigheid, en in groote
verbolgenheid ; en Ik zal ze tot deze
plaats wederbrengen, en zal ze -zeker

doen wonen, a .Ter. 23: 3; 29: 14; 31: 10.

38. nJa zi.i zullen Mij tot een volk

zijn, en Ik zal hun tot eenen God ziin.
a.Ter. 24: 7; 30: 22^ .31: 1, 33.

39. En Ik zal hun eenerlei hart en
eenerlei weg geven, om Mij te vreezen

alle de dagen, hun ten goede, mitsgaders

hunnen kinderen na hen.

40 En Ik zal een eeuwig verbond
met hen maken, dat Ik van achter lie n
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niet zal afkeeren, opdat Ik hun wel-

doe ; en Ik zal mijne vreeze in hun
hart geven, dat zij niet van Mij afwij-

ken.
41. En Ik zal Mij over hen verblij-

den, dat Ik hun weldoe ; en Ik zal ze

getrouwelijk in dit land «planten, met
mijn gansche hart en met mijne gan-
SChe ziele. et Jer. 24:6. Amos 9: 15.

42. Want zoo zegt de HEERE : Ge-
lijk als Ik over dit volk gebracht heb
al dit groote kwaad, alzoo zal Ik over
hen brengen al het goede, dat Ik over
hen spreke.

43. En er zullen velden gekocht wor-
den in dit land, waarvan gij zegt : Het
is woest, dat er geen mensch noch
beest in is ; het is in der Chaldéën
hand gegeven.

44. Velden zal men voor geld koo-

pen, en de brieven onderschrijven, en
verzegelen, en getuigen doen betuigen,

in het land van Benjamin, en in de
plaatsen rondom Jeruzalem, en in de

steden van Juda, en in de steden van
het gebergte, en in de steden der laagte,

en in de steden van het zuiden ; want
Ik zal hunne gevangenis wenden,
spreekt de HEERE.

HET XXXIII KAPITTEL.

Voorts geschiedde des HEEREN woord
ten tweeden male tot Jeremia, als hij

nog in het voorhof der bewaring was
opgesloten, zeggende:

2. Zoo zegt de HEERE, die het doet,

de HEERE, die dat formeert, opdat Hij

het bevestige, HEERE is zijn naam:
3. Roep tot Mij, en Ik zal u ant-

woorden, en Ik zal u bekend maken
groote en vaste dingen, die gij niet

weet.

4. Want zoo zegt de HEERE, de God
Israels, van de huizen dezer stad, en
van de huizen der koningen van Juda,
die door de wallen en door het zwaard
zijn afgebroken:

5. Er zijn er [ivel] ingekomen, om te

strijden tegen de Chaldéën, maar het
is om die te vullen met doode licha-

men van menschen, die Ik verslagen

heb in mijnen toorn en in mijne grim-
migheid; en omdat Ik mijn aangezichte
van deze stad verborgen heb, om al

hunlieder boosheid.

6. Zie, Ik zal haar de gezondheid en
de genezing doen rijzen, en zal hen-
lieden genezen, en zal hun openbaren
overvloed van vrede en waarheid.

7. En Ik zal de «gevangenisse van
Juda en de gevangenisse van Israël

wenden, en zal hen '^bouwen als in het
eerste. a Jer. 32: 44. b Jer. 24: 6; 31: 4.

8. En Ik zal ze reinigen van al hun-
ne ongerechtigheid, [met] dewelke zij

tegen Mij gezondigd hebben ; en Ik zal

«vergeven alle hunne ongerechtigheden,
[met] dewelke zij tegen Mij gezondigd
en met dewelke zij tegen Mij overtre-

den hebben. a Jer. 31 : 34.

9. En het zal Mij zijn tot eenen vroo-

lijken naam, tot eenen roem en tot

een sieraad bij alle heidenen der aarde,
die al het goede zullen hoeren, dat Ik
hun doe; en zij zullen vreezen onbe-
roerd zijn over al het goede, en over
al den vrede, dien Ik haar beschikke.

10. Alzoo zegt de HEERE: In deze
plaatse (waar gij van zegt : Zij is woest,
dat er geen mensch en geen beest in

is), in de steden van Juda, en op de
straten van Jeruzalem, die [zoo] ver-

woest zijn, dat er geen mensch, en geen
inwoner, en geen beest in is, zal we-
derom gehoord worden

11. «De stemme der vroolijkheid en
de stemme der blijdschap, de stemme
des bruidegoms en de stemme der bruid,

de stemme dergenen, die zeggen : Looft
den HEERE der heirscharen, want de
HEERE is goed, want zijne goedertie-

renheid is in eeuwigheid; [de stemme]
dergenen, die lof aanbrengen ten Hui-

ze 'des HEEREN; want Ik zal de ge-

vangenis des lands wenden, als in het

eerste, zegt de HEERE. a Jer. 7: 34.

12. Zoo zegt de HEERE der heirscha-

ren: In deze plaatse, die [zoo] woest
is, dat er geen mensch, zelfs tot het

vee toe, in is, mitsgaders in alle hare

steden, zullen wederom woningen zijn

van herderen, die de kudden doen le-

geren.
18. In de steden van het gebergte , in

de steden der laagte, en in de steden

van het zuiden, en in het land van
Benjamin, en in de plaatsen rondom
Jeruzalem, en in de steden van Juda,

zullen de kudden wederom onder de

handen des tellers doorgaan, zegt de

HEERE.
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14. Zie, de dagen komen, spreekt de
HEERE, dat Ik het "goede woord ver-

wekken zal, dat Ik tot het huis van
Israël en over het huis van Juda ge-

sproken heb, a Jer. 29 : 10.

15. In die dagen en te dien tijde zal

Ik aan David eene «SPRUITE der ge-

rechtigheid doen uitspruiten ; en hij zal

recht en gerechtigheid doen op aarde.
a Jer. 23 : 5.

16. In die dagen zal Juda verlost
worden, en Jeruzalem zeker wonen;
en deze is het. die haar roepen zal : DE
HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

17. Want zoo zegt de HEERE : Aan
David zal niet worden afgesneden een
man, die op den troon van het huis
Israels zitte.

18. Ook zal den Levietischen pries-

teren van voor mijn aangezichte niet

worden afgesneden een man, die brand-
offer offere, en spijsoffer aansteke, en
slachtoffer bereide alle de dagen.

19. En des HEEREN woord geschied-

de tot Jeremia, zeggende:
20..A1ZOO zegt de HEERE: Indien

gijlieden mijn verbond van den dag,

en mijn verbond van den nacht kondt
vernietigen, zoodat dag en nacht niet

zijn op hunnen tijd;

21. Zoo zal ooiv vernietigd kunnen
worden mijn verbond met mijnen knecht
David, dat hij geenen zoon hebbe, die

op zijnen troon regeere, en met de Le-
vieten, de priesteren, mijne dienaren.

22. Gelijk het heir des hem.els niet

geteld, en het zand der zee niet geme-
ten kan worden, alzoo zal Ik verme-
nigvuldigen het zaad van mijnen knecht
David, en de Levieten, die Mij dienen.

23. Voorts geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremïa, zeggende:

24. Hebt gij niet gezien, wat dit volk
spreekt, zeggende : De twee geslachten,

die de HEERE verkoren had, die heeft

Hij nu verworpen? Ja zij versmaden
mijn volk, zoodat het geen volk meer
is voor hunlieder aangezicht.

25. Zoo zegt de HEERE : Indien mijn
verbond niet is van dag en nacht;
[indien] Ik de ordeningen des hemels
en der aarde niet gesteld heb;

26. Zoo zal Ik ook het zaad Jakobs
en mijns knechts Davids verwerpen,
dat Ik van zijn zaad niet neme, die

daar heerschen over het zaad Abra-

hams, Izaks en Jakobs; want Ik zal
hunne gevangenis wenden, en Mü hun
ner «ontfermen. a jer. 3i .- 20.

HET XXXIV KAPITTEL.

Jl et woord, dat tot Jeremia geschied is

van den HEERE «(als Nebucadnézar,
koning van Babel, en zijn gansche heir,
en alle koninkrijken der aarde, die [on-

der] de heerschappij zyner hand waren,
en alle de volken tegen Jeruzalem
streden, en tegen alle hare steden;,
zeggende: a 2 Kon. 25: 1, enz. Jer. 52.

2. Zoo zegt de HEERE de God Isra-

els: Ga henen en spreek tot Zedekia,
den koning van .Juda, en zeg tot hem:
Zoo zegt de HEERE: Zie, Ik geef deze
stad in de hand des konings van Ba-
bel, en hij zal ze met vuur «verbran-
den, a Jer. 21 : 10; 32: 29.

3. En gij zult van zijne hand niet
ontkomen, maar zekerlijk «gegrepen,
en in zijne hand gegeven worden; en
uwe oogen zullen de oogen des konings
van Babel zien, en zijn mond zal tot
uwen mond spreken, en gij zult te Ba-
bel komen. a Jer. 32: 4.

4. Maar hoor des HEEREN woord,
o Zedekia, koning van Juda. Zoo zegt
de HEERE van u: Gij zult door het
zwaard niet sterven.

5. Gij zult sterven in vrede, en naar
de brandingen van uwe vaderen, de
vorige koningen, die vóór u geweest
zijn, alzoo zullen zij over u branden,
en u beklagen, [zeggende:] Och heere!
want Ik heb het woord gesproken,
spreekt de HEERE.

6. En de profeet Jeremïa sprak alle

deze woorden tot Zedekia, den koning
van Juda, te Jeruzalem;

7. Als het heir des konings van Ba-
bel streed tegen Jeruzalem, en tegen
alle de overgeblevene steden van Juda,
tegen Lachis en tegen Azéka; want
deze, [zijnde] vaste steden, waren over-

gebleven onder de steden van Juda,

8. Het woord, dat tot Jeremia ge-

schied is van den HEERE, nadat de
koning Zedekia een verbond gemaakt
had met het gansche volk, dat te Je-

ruzalem was, om «vrijheid voor hen
uit te roepen a Ex. 21 : 2.

9. Dat een iegelijk zijnen knecht, en
e^n iegelijk zijne maagd, zijnde eoii
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Hebreër of eene Hebreïnne, zoude laten

vrijgaan ; zoodat niemand zich van hen,
van eenen Jood, zijnen broeder, zoude
doen dienen.

10. Nu hoorden alle de vorsten en
al het volk, die het verbond hadden
ingegaan, dat zij, een iegelijk zijnen

knecht en een iegelijk zijne maagd,
zouden laten vrijgaan, zoodat zij zich

niet meer van hen zouden doen die-

nen; zij hoorden dan, en lieten ze

gaan.
11. Maar zij keerden daarna weder

om, en deden de knechten en maag-
den wederkomen, die zij hadden laten

vrijgaan, en zij brachten ze ten onder,

tot knechten en tot maagden.
12. Daarom geschiedde des HEEREN

woord tot Jeremïa, van den HEERE,
zeggende :

13. Zoo zegt de HEERE, de God Is-

raels: Ik heb, een verbond gemaakt
' met uwe vaderen, ten dage, als Ik ze

uit Egypteland, uit het diensthuis,

uitvoerde, zeggende:
14. «Ten einde van zeven jaren zult

gij laten gaan, een iegelijk zijnen broe-

der, eenen Hebreër, die u zal verkocht
zijn, en u zes jaren gediend heeft; gij

zult hem dan van u laten vrijgaan.
• Maar uwe vaders hoorden niet naar
[ Mij, en neigden hun, oor niet.

a Ex. 21 : 2. Deut. 15 : 12.

15. Gijlieden nu waart heden weder-
gekeerd, en hadt gedaan wat recht is

, in mijne oogen, vrijheid uitroepende,

een iegelijk voor zijnen naaste; en gij

hadt een verbond gemaakt voor mijn

f
aangezichte, in het Huis, dat naar mij-

: nen naam genoemd is.

16. Maar gij zijt weder omgekeerd,
en hebt mijnen naam ontheiligd, en
doen wederkomen, een iegelijk zijnen

knecht en een iegelijk zijne maagd,
die gü hadt laten vrijgaan naar hunnen
lust; en gij hebtze ten ondergebracht,
om ulieden te wezen tot knechten en
tot maagden.

17. Daarom zegt de HEERE alzoo:
- Gijlieden hebt naar Mij niet gehoord,
om "vrijheid uit te roepen, een iegelijk

voor zijnen broeder en een iegelijk voor
zijnen naaste ; ziet, zoo roep Ik uit te-

gen ulieden, spreekt de HEERE, eene
vrijheid ten zwaarde, ter pestilentie, en
ten honger, en zal u overgeven ter

«beroering, allen koninkrijken der aar-

de, fj Deut. 28: 25. Jer. 15: 4; 24: 9, enz.

18. En Ik zal de mannen overgeven,
die mijn verbond hebben overtreden,

die niet bevestigd hebben de woorden
des verbonds, dat zij voor mijn aan-

gezichte gemaakt hadden, [met] het
kalf, dat zij in tweeën hadden gehou-
wen, en waren tusschen zijne stukken
doorgegaan :

19. De vorsten van Juda, en de vor-

sten van Jeruzalem, de kamerlingen,
en de priesteren, en al het volk des
lands, die door de stukken des kalfs

zijn doorgegaan.
20. Ja Ik zal ze overgeven in de hand

hunner vijanden, en in de hand der-

genen, die hunne ziel zoeken ; en hun-
ne «doode lichamen zullen het gevogel-

te des hemels en het gedierte der aarde
tot spijze zijn. « Jer. l -. 33; 16: 4; 19 : 7.

21. Zelfs Zedekia, den koning van
Juda, en zijne vorsten zal Ik overgeven
in de hand hunner vijanden, en in de
hand dergenen, die hunne ziel zoeken;
te weten, in de hand van het heir des
konings van Babel, die «van ulieden

[nu] zijn opgetogen. a Jer. 37 : 11.

'

22. Zie, Ik zal bevel geven, spreekt
de HEERE, en zal ze weder tot deze

stad brengen, en zij zullen tegen haar
strijden, en zij zullen ze innemen, en
zullen ze met vuur verbranden ; en Ik

zal de steden van Juda stellen [tot]

eene verwoesting, dat er niemand in

wone.

HET XXXV KAPITTEL

Qet woord, dat tot Jeremïa geschied

is van den HEERE, in de dagen van
Jójakim, den zoon van Josia, den ko-

ning van Juda, zeggende:

2. Ga henen tot der Réchabieten

huis, en spreek met hen, en breng ze

in des HEEREN Hujs, in eene der ka-

meren, en geef hun wijn te drinken.

3. Toen nam ik Jaaztlnja, den zoon
van Jeremïa, den zoon van Habazzïnja,

mitsgaders zijne broederen, en alle zij-

ne zonen, en het gansche huis der Ré-

chabieten ;

4. En bracht ze in des HEEREN
Huis, in de kamer der zonen van Ha-
nan, den zoon van Jigdalja, den man
Gods ; welke is bij de kamer der over-
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sten, die daar is boven de kamer van
Maiiséja, den zoon van Sallum, den

dorpel bewaarder.
5. En ik zette den kinderen van het

huis der Réchabieten koppen vol wijns

en bekers voor; en ik zeide tot hen:
Drinkt wijn.

6. Maar' zij zeiden : Wij zullen geenen
wijn 'drinken; want Jónadab, de zoon
van Réchab, onze vader, heeft ons ge-

boden, zeggende: Gijlieden zult geenen
wijn drinken, gij, noch uwe kinderen,

tot in eeuwigheid.
7. Ook zult gijlieden geen huis bou-

wen, noch zaad zaaien, noeh M^ijngaard

planten, noch hebben; maar gij zult in

tenten wonen alle uwe dagen; opdat

gij vele dagen leeft in het land, alwaar
gij als vreemdelingen verkeert.

8. Zoo hebben wij der stemme van
Jónadab, den zoon van Réchab, on-

zen vader, gehoorzaamd, in alles wat
hij ons geboden heeft ; zoodat wij gee-

nen wijn drinken alle onze dagen, wij,

onze vrouwen, onze zonen, en onze
dochteren

;

9. En dat wij geene huizen bouwen
tot onze woning ; ook hebben wij gee-

nen wijngaard, noch veld, noch zaad
;

10. En wij hebben in tenten gewoond.
Alzoo hebben wij gehoord en gedaan
naar alles, wat ons onze vader Jónadab
geboden heeft.

11. Maar het is geschied, als Nebu-
cadrézar, de koning van Babel, naar
dit land optoog, dat wij zeiden : Komt,
en laat ons naar Jeruzalem trekken
vanwege het heir der Chaldéën en van-

wege het heir der Syriërs; alzoo zijn

wil te Jeruzalem gebleven.

12. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia, zeggende :

13. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels: Ga henenen
zeg tot de mannen van Juda en tot de

inwoners van Jeruzalem : Zult gijlieden

geene tucht aannemen, dat gij hoort naar
mijne woorden? spreekt de HEERE.

ié. De woorden van Jónadab, den
zoon van Réchab, die hij zijnen kin-

deren geboden heeft, dat zij geenen
wijn zouden drinken, zijn bevestigd;

want zij hebben geenen gedronken tot

op dezen dag, maar het gebod huns
vaders gehoord; en Ik heb tot ulieden

gesproken, «vroeg op zijnde en spre-

kende, maar gij hebt naar Mij niet u

hOOrd. a Jer. 11:7; 25:3; 2G:5;2!l: 19;32:3;i.

15. En Ik heb tot u gezonden alle

mijne knechten, de profeten, vroeg op
zijnde en zendende, om te zeggen :

«Bekeert u toch, een iegelijk van zijir
-

boozen weg, en maakt uwe handeli
gen goed, en wandelt andere god-

niet na, om hen te dienen, zoo zult :- .,

in het land blijven, dat Ik u en uwen
vaderen gegeven heb; maar gij hebt
uw oor niet geneigd, noch naar Mij

gehoord. a Jer. 18: 11; 25: '>.

16. Dewijl [dan] de kinderen van Jó-

nadab, den zoon van Réchab, het ge-

bod huns vaders, dat hij hun geboden
heeft, bevestigd hebben, maar dit vollv

naar Mij niet hoort;

17. Daarom alzoo zegt de HEERE,
de God der heirscharen, de God Isra-

els: Zie, Ik zal over Juda en over alle

inwoners van Jeruzalem brengen al het

kwaad, dat Ik tegen hen gesproken
heb; omdat Ik tot hen gesproken heb,

maar zij niet gehoord hebben, en Ik
tot- hen geroepen heb, maar zij niet

hebben geantwoord.
18. Tot het huis nu der Réchabieten

zeide Jeremia : Zoo zegt de HEERE der

heirscharen, de God Israels: Omdat
gijlieden het gebod van uwen vader
Jónadab zijt gehoorzaam geweest, en
hebt alle zijne geboden bewaard, en
gedaan naar alles wat hij ulieden ge-

boden heeft;

19. Daarom alzoo zegt de HEERE -

der heirscharen, de God Israels : Er zal

Jónadab, den zoon van Réchab, niet

worden afgesneden een man, die voor
mijn aangezichte sta, alle de dagen.

HET XXXVI KAPITTEL.

liet gebeurde ook in het vierde jaar
;

van Jójakim, den zoon van Josia, den .

koning van Juda, [dat] dit woord tot

Jeremia geschiedde van den HEERE,
zeggende:

2. Neem u eene «rolle des boeks, en
tóchrijf daarop alle de woorden, die Ik

tot u gesproken heb, over Israël, en
over Juda, en over alle de volken, van

;

den dag aan, [dat] Ik tot u gesproken
heb, van de dagen van Josia aan, tot

op dezen dag. a .Tes. 8: l. h Jer. 30 : 2.

3. Misschien zullen die van het huis.

i
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van Juda hooren al het kwaad, dat Ik

hun gedenk te doen; opdat zij zich

bekeeren, een iegelijk van zijnen boe-

zen weg, en Ik hunne ongerechtigheid
en hunne zonde vergeve. -

4. Toen riep Jeremïa Baruch, den
zoon van Nerija; en Baruch schreef

uit den mond van Jeremïa alle woor-
den des HEEREN, die Hij tot hem ge-

sproken had, op eene rolle desboeks.
5. En Jeremïa gebood Baruch, zeg-

gende: Ik ben opgehouden, ik zal in

des HEEREN Huis niet kunnen gaan.
6. Zoo ga gij henen, en lees in de

rolle, [«?] dewelke gij uit mijnen mond
geschreven hebt, de woorden des HEE-
REN, voor de ooren des volks, in des
HEEREN Huis, op den vastendag; en
gij zult ze ook lezen voor de ooren
van gansch Juda, die uit hunne steden
komen. /

7. Misschien zal hunlieder smeeking
voor des HEEREN aangezichte neder-
vallen, en zij zullen zich bekeeren, een
iegelijk van zijnen boozen weg; want
groot is de toorn en de grimmigheid,
die de HEERE tegen dit volk heeft

uitgesproken.
8. En Baruch, de zoon van Nerija,

deed naar alles wat hem de profeet
Jeremïa geboden had, lezende in dat
boek de woorden des HEEREN, [in]

het Huis des HEEREN.
9. Want het geschiedde in het vijfde

jaar van Jójakim, den zoon van Josïa,

den koning van Juda, in de negende
maand, [rfa^] zij een vasten voor des
HEEREN aangezichte uitriepen, allen

volke te Jeruzalem, mitsgaders allen

volke, die uit de steden van Juda te

Jeruzalem kwamen.
10. Zoo las Baruch in dat boek de

woorden van Jeremïa [/)/] des HEE-
REN Huis, in de kamer van Gemarja,
den zoon van Saphan, den schrijver,

in het bovenste voorhof, [aan] de deur
der nieuwe poort van het Huis des
HEEREN, voor de ooren des ganschen
volks.

11.. Als nu Michaja, de zoon van Ge-
marja, den zoon van Saphan, alle de
woorden des HEEREN uit dat boek ge-

hoord had,

12. Zoo ging hij af ten huize des
konings in de kamer des schrijvers;

en zie, aldaar zaten alle de vor-

sten: Elisama, de schrijver, en De-
laja, de zoon van Semaja, en E'lnathan,

de zoon van A'chbor, en Gemarja, de
zoon van Saphan, en Zedekïa, de zoon
van Hananja, en alle de vorsten.

1:3. En Michaja maakte hun bekend
alle de woorden, die hij gehoord had,

als Baruch uit dat boek las voor de

ooren des volks.

14. Toen zonden alle de vorsten Je-

hüdi, den zoon van Nethanja, den zoon
van Selémja, den zoon van Cüschi, tot

Baruch, om te zeggen : De rolle, waarin
gij voor de ooren des volks gelezen

hebt, neem die in uwe hand, en kom.
Alzoo nam Baruch, de zoon van Nerïja,

de rolle in zijne hand, en kwam tot hen.

15. En zij zeiden tot hem : Zit toch
neder, en lees ze voor onze ooren. En
Baruch las voor hunne ooren.

16. En het geschiedde, als zij alle de

woorden hoorden, \_dai7\ zij verschrikten,

de een tegen den ander ; en zij zeiden

tot Baruch: Voorzeker zullen wij alle

deze woorden den koning bekend ma-
ken.

17. En zij vraagden Baruch, zeggende :

Verklaar ons toch, hoe hebt gij alle de-

ze woorden uit ziinen mond geschreven ?

18. En Baruch zeide tot hen: Uit

zijnon mond las hij tot mij alle deze

woorden, en ik schreef ze met inkt in

'dit boek.

19. Toen zeiden de vorsten tot Ba-

ruch: Ga henen, verberg u, gij en Je-

remïa; en niemand wete, waar gij lieden

zijt.

20. Zij dan gingen in tot den koning

in het voorhof ; maar de rolle leiden

zij weg in de kamer van Elisama, den
schrijver; en zij verklaarden alle die

woorden voor de ooren des konings.

21. Toen zond de koning Jehüdi, om
de rolle te halen; en hij haalde ze uit

de kamer van Elisama, den schrijver;

en Jehüdi las ze voor de ooren des

konings, en voor de ooren van alle de

vorsten, die omtrent den koningston-

den.
22. (De koning nu zat [in] het win-

terhuis, in de negende maand; en er

was [een vm^rl voor zijn aangezicht op

den haard aangestoken )

23. En het geschiedde, als Jehüdi

drie stukken, of vier, gelezen had, ver-

sneed hij ze met een schrijfraes, en
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wierp ze in het vuur, dat op den haard
was, totdat de gansche rolle verteerd

was in het vuur, dat op den haard
was.

24. En zij verschrikten niet, en
scheurden hunne kleederen niet, de

koning noch alle zijne knechten, die

alle deze woorden gehoord hadden.
25. Hoewel ook E'lnathan, en Delaja,

en Gemiirja bij den koning daarvoor
spraken, dat hij de rolle niet zoude
verbranden; doch hij hoorde niet naar
hen.

26. Daartoe gebood de koning aan
Jerahmeël, den zoon van Hammélech,
en Zeraja, den zoon van A'zriël, en Se-

lémja, den zoon van A'bdeël, om den
sQhrijver Baruch en den profeet Jere-

mia te vangen. Maar de HEERE had ze

verborgen.
27. Toen geschiedde des HEEREN

woord tot Jeremïa. nadat de koning
do rolle en de woorden, die Baruch
geschreven had uit den mond van Je-

mïa, verbrand had, zeggende :

28. Neem ii weder eene andere rolle,

en schrijf daarop alle de eerste woor-
den, die geweest zijn op de eerste rolle,

die Jójakim, de koning van Juda, ver-

brand heeft.

29. En tot Jójakim, den koning van
Juda, zult gij zeggen: Zoo zegt de HEE-
RE: Gij hebt deze rolle verbrand, zeg-

gende : Waarom hebt gij daarop geschre-

ven, zeggende: De koning van Babel
zal zekerlijk komen, en dit land ver-

derven, en maken dat mensch en beest

daarin ophouden ?

30. Daarom zegt de HEERE alzoo

van Jójakim, den koning van Juda:
Hij zal geenen hebben, die op Davids
troon zitte; en zijn «dood lichaam zal

weggeworpen zijn, des daags in de
hitte, en des nachts in de vorst.

a Jer. 22: 19.

31. En Ik zal over hem, en over zijn

zaad, en over zijne knechten, hunlie-

der ongerechtigheid bezoeken; en Ik
zal over hen, en over de inwoners van
Jeruzalem, en over de mannen van
Juda, al het kwaad brengen, dat Ik
tot hen gesproken heb, maar zij heb-
ben niet gehoord.

32. Jeremia dan nam ' eene andere
rolle, en gaf ze aan den schrijver Ba-
ruch, den zoon vanNenja; die schreef

daarop, uit den mond van Jeremia,
alle de woorden des boeks, dat Jója-

kim, de koning van Juda, met vuur
verbrand had ; en tot deze werden nog
vele dergelijke woorden toegedaan.

HET XXXVII KAPITTEL.

Ein Zedekia, zoon van Josi'a, regeerde,
koning zijnde, in plaats van Chónja,
Jójakims zoon, welken [Zedekia] Ne-
bucadrézar, de koning van Babel, ko-
ning gemaakt had in het land van
Juda.

2. Maar hij hoorde niet, hij, noch
zijne knechten, noch het volk des lands,
naar de woorden des HEEREN", die Hij
sprak door den dienst van den profeet
Jeremia.

3. Nochtans zond de koning Zedekia
Jüchal, den zoon van Selémja, en Ze-

phanja, den zoon van Maaséja, den pries-

ter, tot den profeet Jeremia, om te zeg-

gen : Bid toch voor ons tot den HEERE
onzen God.

4. (Want Jeremia was [nog] ingaande
en uitgaande in het midden des volks,

en zij hadden hem [nog] in het gevan-
genhuis niet gesteld.

5. En Pharaö's heir was uit Egypte
uitgetogen ; en de Chaldéën, die Jeruza-
lem belegerden, als zij het gerucht van
hen gehoord hadden, zoo waren zij

«van Jeruzalem opgetogen.) «Jer.34: 21.

6. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot den profeet Jeremia, zeg-

gende :

7. Zoo zegt de HEERE, de God Is-

raels: Zoo zult gijlieden zeggen tot den
koning van Juda, die u tot Mij gezon-
den heeft, om Mij te vragen : Zie, Pha-
raö's hejr, dat u ter hulpe uitgetogen is,

zal wederkeeren in zijn land, [in]

Egypte;
8. En de Chaldéën zullen wederkee-

ren, en tegen deze stad strijden; en zij

zullen ze innemen, en zullen ze met
vuur verbranden.

9. Zoo zegt de HEERE : Bedriegt uwe
zielen niet, zeggende: De Chaldéën zul-

len zekerlyk van ons wegtrekken; want -

zij zullen niet wegtrekken.
10. Want al sloegt gijlieden het gan-

sche heir der Chaldéën, die tegen u
strijden, en er bleven van hen [eenige]

verwonde mannen over, zoo zouden
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zich die, een iegelijk in zijne tent. op-

maken, en deze stad met vuur ver-

branden.
11. Voorts gesciiiedde het, als het

heir der Chaldéën van Jeruzalem was
opgetogen, vanwege PharaO's heir;

12. Dat Jeremia uit Jeruzalem uit-

ging, om te gaan [in] in het land van
Benjamin, om van daar te scheiden door
het midden des volks.

13. Als hij in de poort van Benja-
min was, zoo was daar de wacht-
meester, wiens naam was Jerija, de
zoon van Selémja, den zoon van Ha-
nanja; die greep den profeet Jeremïa,
zeggende: Gij wilt tot de Chaldéën
vallen.

14. En Jeremïa zeide : Het is valsch,

ik wil niet tot de Chaldéën vallen. Doch
hij hoorde niet naar hem; maar Jerija

greep Jeremia aan, en bracht hem tot

de vorsten.

15. En de vorsten werden zeer toor-

nig op Jeremia, en sloegen hem; en
zij stelden hem in het gevangenhuis,
ten huizevan Jonathan, den schrijver;

want zij hadden dat tot een gevangen-
huis gemaakt.

16. Als Jeremia in de plaats des
kuils, en in de kotten gekomen was,
en Jeremia aldaar vele dagen gezeten
had

;

17. Zoo zond de koning Zedekia he-

nen, en liet hem halen ; en de koning
vraagde hem in zijn huis, in het ver-

borgen, en zeide : Is er ook een woord
van den HEERE? En Jeremia zeide:

Er is. En zeide: Gij zult in de hand
des konings van Babel gegeven wor-
den.

18. Voorts zeide Jeremia tot den ko-

ning Zedekia : Wat heb ik tegen u, of
tegen uwe knechten, of tegen dit volk

• gezondigd, dat gijlieden mij in het ge-

vangenhuis gesteld hebt ?

19. Waar zijn nu ulieder profeten, die

u geprofeteerd hebben, zeggende: De
koning van Babel zal niet tegen ulie-

den, noch tegen dit land komen?
20. Nu dan,, hoor toch, o mijn heere

koning; laat toch mijne smeeking voor
uw aangezicht nedervallen, en breng
mij niet weder [in] het huis van J(3na-

than, den schrijver, opdat ik aldaar niet

sterve.

21. Toen gaf de koning Zedekia be-

vel; en zij bestelden Jeremia in het
voorhof der «bewaring, en men gaf
hem des daags eene bolle broods uit de
bakkersstraat, totdat al het brood van
de stad op was. Alzoo bleef Jeremia
in het voorhof der bewaring.

a Jer. 32: 2.

HET XXXVIII KAPITTEL.

Als Sephatja, de zoon van Matthan,
en Gedalja, de zoon van Pashur, en Ju-
chal, de zoon van Selémja, en Pclshiir,

de zoon van Malchia, de woorden hoor-
den, die Jeremia tot al het volk sprak,
zeggende:

2. Zoo zegt de HEERE: «Wie in

deze stad blijft, zal door het zwaard,
door den honger, of door de pes-

tilentie sterven; maar v/ie tot de
Chaldéën uitgaat, die zal leven, want
hij zal zijne ziel tot eenen buit hebben,
en zal leven

;
« Jer. 21 : 9.

3. Zoo zegt de HEERE: Deze stad

zal zekerlijk gegeven worden in de hand
van het heir des konings van Babel;

dat zal ze innemen;
4. Zoo zeiden de vorsten tot den ko-

ning : Laat toch deze man gedood wor-
den ; want aldus maakt hij de handen
der krijgslieden, die in deze stad zijn

overgebleven, en de handen des gan-

schen volks slap, alzulke woorden tot

hen sprekende; want deze man zoekt

van dit volk den vrede niet, maar het

kwaad,
5. En de koning Zedekia zeide : Ziet,

hij is in uwe hand, want de koning
zoude geen ding tegen u vermogen.

6. Toen namen zij Jeremia, en wier-

pen hem in den kuil van Malchia, den
zoon van Hammélech, die in het voor-

hof der bewaring was, en zij lieten Je-

remia af met zeelen; in den kuil nu
was geen water, maar slijk; en Jere-

mia zonk in het slijk.

7. Als nu E'bed-Mélech, de Moorman,
een der kamerlingen, die toen in des

konings huis was, hoorde, dat zij Jeremia
in den kuil gedaan hadden; (de koning
nu zat in de poort van Benjamin)

8. Zoo ging E'bed-Mélech uit het huis

des konings uit, en hij sprak tot den
koning, zeggende:

9. Mijn heere koning, deze mannen
hebben" kwalijk gehandeld in alles wat
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zij gedaan hebben aan den profeet Je-

remia, dien zij in den kuil geworpen
hebben; daar hij toch in zijne plaats
zoude gestorven zijn vanwege den hon-
ger, dewijl geen brood- meer in de
stad is.

10. Toen gebood de koning den Moor-
man E'bed-Mélech, zeggende : Neem van
hier dertig mannen onder uwe hand,
en haal den profeet Jeremia op uit den
kuil, eer dat hij sterve.

11. Alzoo nam E'bed-Melech de man-
nen onder zijne hand, en ging in des
konings huis tot onder de schatkamer,
en nam van daar eenige oude ver-

scheurde en oude versletene lompen;
en hij liet ze met zeelen af tot Jeremia
in den kuil.

12. En E'bed-Mélech, de Moorman,
zeide tot Jeremia: Leg nu deze oude
verscheurde en versletene lompen on-
der de okselen uwer armen, van onder
aan de zeelen. En Jeremia deed alzoo.

13. En zij trokken Jeremia bij de
zeelen, en haalden hem op uit den kuil

;

en Jeremia bleef in het voorhof der
bewaring.

14. Toen zond de koning Zedekia
henen, en liet den profeet Jeremia tot

zich halen, in den derden ingang, die

aan des HEEREN Huis was; en de
koning zeide tot Jeremia: Ik zal u een
ding vragen, verheel geen ding voor
mij.

15. En Jeremia zeide tot Zedekia :

Als ik [het] u verklaren zal, zult gij mij
niet zekerlijk dooden? En als ik u raad
zal geven, gij zult [toch] naar mij niet

hooren.
16. Toen zwoer de koning Zedekia

aan Jeremia in het verborgen, zeggende :

[Zoo waarachtig als] de HEERE leeft,

die ons deze «ziele gemaakt heeft, in-

dien ik u zal dooden, of indien ik u
zal overgeven in de hand dezer man-
nen, die uwe ziel zoeken! « Jes. 57: 16.

17. Jeremia dan zeide tot Zedekia:
Zoo zegt de HEERE, de God der heir-

scharen, de God Israels : Indien gij ge-

williglijk tot de vorsten des konings
van Babel zult uitgaan, zoo zal uwe
ziel leven, en deze stad zal niet ver-

brand worden met vuur; en gij zult

leven, gij en uw huis.

18. Maar indien gij tot de vorsten
des konings van Babel niet zult uit-

gaan, zoo zal deze stad gegeven wor-
den in de hand der Chaldéën. en zij

zullen ze met vuur verbranden; ook
zult gij van hunlieder hand niet ont-
komen.

19. En de koning Zedekia zeide tot j

Jeremia : Ik ben bevreesd voor de Jo- •'

den, die tot de Chaldéën gevallen zijn.

dat zij mij niet misschien in huiiijc'

hand overgeven, en zij den spot met i

mij drijven.
jj

20. Én Jeremia zeide : Zij zullen [ii]

niet overgeven. Wees toch gehoorzaam
aan de stemme des HEEREN, naar de-
welke ik tot u spreek; zoo zal het u
wel gaan, en uwe ziel zal leven.

21. Maar indien gij weigert uit te
gaan, [zoo] is dit het woord, dat de HEE-
RE mij heeft doen zien:

22. Ziedaar, alle de vrouwen, die in
het huis des konings van Juda zijn
overgebleven, zullen uitgevoerd wor-
den tot de vorsten des konings van
Babel; en zij zullen zeggen: Uwevre-
degenooten hebben u aangehitst, en
hebben u overmocht; uwe voeten zijn
in de modder gezonken, zij zijn ach-
terwaarts gekeerd.

23. Zij zullen 'dan alle uwe vrouwen
en alle uwe zonen tot de Chaldéën uit-

voeren; ook zult gij zelf van hunne
hand niet ontkomen; maar gij zult door
de hand des konings van Babel gegre-
pen worden, en gij zult deze stad met
vuur verbranden,

24. Toen zeide Zedekia tot Jeremia:
Dat niemand wete van deze woorden,
zoo zult gij niet sterven.

25. En als de vorsten zullen hooren,
dat ik met u gesproken heb, en totu
komen, en tot u zeggen: Verklaar ons
nu, wat hebt gij tot den koning ge-
sproken ? Verheel het niet voor ons,
zoo zullen wij u niet dooden; en wat
heeft de koning tot u gesproken?

26. Zoo zult gij tot hen zeggen: Ik
wierp mijne smeeking voor des konings
aangezicht neder, dat hij mij niet zoude
weder laten brengen in Jonathans huis,

om aldaar te sterven.
27. Als dan alle de vorsten tot Jere

mia kwamen, en hem vraagden, ver-
klaarde hij hun naar alle deze woor-
den, die de koning geboden had; en zij

lieten van hem at', omdat de zïiak niet
was gehoord.
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28. En Jeremia bleef in het voorhof
der bewaring tot op den dag, dat Je-

ruzalem werd ingenomen; en hij was
€r [nog], als Jeruzalem was ingenomen.

HET XXXIX KAPITTEL.

In het «negende jaar van Zedeki'a, ko-

ning van Juda, in de tiende maand,
kwam Nebucadrézar, de koning van
Babel, en al zijn heir, tegen Jeruzalem,
en zij belegerden het.

a 2 Kon. 25 : 1. Jer. 52 : 4.

2. In het elfde jaar van Zedekia, in

de vierde maand, op den negenden der

maand, werd de stad doorgebroken.

3. En alle vorsten des konings van
Babel togen henen in, en hielden [stand]

bij de middelste poort : [namelijk] Nér-

gal-Sarézer Samgar-Xébu, Sarsechim
RabSaris, Nérgal-Sarézer Rab-Mag, en
alle de overige vorsten des konings
van Babel.

4. En het geschiedde, als Zedekia, de
koning van Juda, en alle de krijgslieden

hen zagen, zoo vloden zij, en togen bij

nacht uit de stad, [doo?-] den weg van
•des konings hof, door de poort tusschen
de twee muren; en hij toog uit [door]

den weg des vlakken velds.

5. Doch het heir der Chaldéön jaagde
ze achterna; en zij achterhaalden Ze-

dekia in de vlakke velden van Jéricho,

•en vingen liem, en brachten hem op-

waarts tot Nebucadnézar, den koning
van Babel, naar Ribla, in het land van
Hamath : die sprak oordeelen tegen hem
uit.

6. En de koning van Babel slachtte

de zonen van Zedekia te Ribla voor
zijne oogen; ook slachtte de koning
van Babel alle edelen van Juda.

7. En hij verblindde de oogen van
Zedekia, en bond hem met twee kope-
ren ketenen, om hem naar Babel te

voeren.

8. En de Chaldéön verbrandden het
huis des konings en de huizen des volks
met vuur; en zij braken de muren van
Jeruzalem af.

9. Het overige nu des volks, die in

de stad waren overgebleven, en de af-

valligen, die tot hem. gevallen waren,
met het overige des volks, die overge-
bleven waren, voerde Nébuzaradan, de

overste der trawanten, gevankelijk

[naar] Babel.

10. Maar van het volk, die armwa-
ren, die niet met al hadden, liet Né-

buzaradan, de overste der trawanten,

[eenigen] overig in het land van Juda;

en hij gaf hun te dien dage wijngaarden

en akkers.

11. Maar van Jeremia had Nebucad-
rézar, de koning van Babel, bevel ge-

geven in de hand van Nébuzaradan,
den overste der trawanten, zeggende:

12. Neem hem, en stel uwe oogen op

hem, en doe hem niets kwaads; maar
geUik als hij tot u spreken zal, alzoo

doe met hem.
18. Zoo zond Nébuzaradan, de over-

ste der trawanten, mitsgaders Nébu-
schazban Rab-Saris, en Nérgal-Sarézer

Rab-Mag, en alle de oversten des ko-

nings van Babel;

14. Zij zonden dan henen en namen
Jeremia uit het voorhof der bewaring,

en gaven hem over aan Gedalja, den
zoon van Ahikam, den zoon van Sa-

phan, dat hij hem henen uitbrachte

naar huis; alzoo bleef hij in het midden
des volks.

15. Het woord 'des HEEREN was ook

tot Jeremia geschied, als hij in het voor-

hof der bewaring besloten was, zeg-

gende :

16. Ga henen, en spreek tot Ebed-

Mélech, den Moorman, zeggende: Zoo

zegt de HEERE der heirscharen, de God
Israels: Zie, Ik zal mijne woorden
brengen over deze stad, ten kwade en

niet ten goede; en zij zullen te dien

dage voor uw aangezicht zijn.

17. Maar Ik zal u te dien dage red-

den, spreekt de HEERE; en gij zult

niet overgegeven worden in de hand

der mannen, voor welker aangezicht gij

vreest.

18. Want Ik zal u zekerlijk bevrijden,

en gij zult door het zwaard niet val-

len ; maar gij zult uwe ziel tot eenen

buit hebben, omdat gij op Mij vertrouwd

hebt, spreekt de HEERE.

HET XL KAPITTEL-

Het woord, dat van den HEERE ge-

schied is tot Jeremia, nadat Nébuzara-

dan. de overste der trawanten, hem had

laten gaan van Rama ; als hij hem had
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laten halen, daar hij met ketenen ge-

bonden was in het midden aller ge-

vangenen van Jeruzalem en Juda, die

naar Babel gevankelijk werden wegge-
voerd.

2. Want de overste der trawanten
liet Jeremïa halen, en zeide tot hem:
De HEERE uw God heeft dit kwaad
over deze plaats gesproken;

3. En de HEERE heeft het doen ko-

men, en gedaan gelijk als Hij gesproken
had; want gijlieden hebt gezondigd tegen
den HEERE, en zijner stemme niet ge-

hoorzaamd ; daarom is ulieden deze zaak
geschied.

4. Nu dan, zie, ik heb u heden los-

gemaakt van de ketenen, die aan uwe
hand waren ; indien het goed is in uwe
oogen met mij naar Babel te komen,
zoo kom, en ik zal mijn oog op u stel-

len ; maar indien het kwaad is in uwe
oogen met mij naar Babel te komen,
zoo laat het. Zie, het gansche land is

voor uw aangezicht; waarhenen het
goed en recht in uwe oogen is te gaan,
daar ga.

5. En dewijl hij nog niet zal weder-
keeren, zoo keer gij tot Gedalja, den
zoon van Ahïkam, den zoon van Saphan,
dien de koning van Babel over de sie-

den van Juda gesteld heeft, en woon
bü hem in het midden des volks; of

overal, waar het in uwe oogen recht is

te gaan, ga er henen. En de overste
der trawanten gaf hem reiskost en een
geschenk, en liet hem gaanï

6. Alzoo kwam Jeremïa tot Gedalja,

den zoon van Ahïkam, te Mïzpa; en hij

woonde bij hem in het midden des
volks, die in het land waren overge-
laten.

7. Toen nu alle oversten derheiren,
die in het veld waren, zij en hunne
mannen, hoorden, dat de koning van
Babel Gedalja, den zoon van Ahïkam,
over het land gesteld had, en dat hij

aan hem bevolen had de mannen, en
de vrouwen, en de kinderkens, en van
de armsten des lands, van degenen,
die niet naar Babel gevankelijk waren
weggevoerd

;

8. Zoo kwamen zij tot Gedalja te Mïz-

pa: namelijk, I'smaël, de zoon van Ne-
thanja, en Jóhanan en Jonathan, de
zonen van Karéah, en Seraja, de zoon
van Tanhumeth, en de zonen van Ephai,

den Nétophathiet, en Jezanja, de zoon
eens Maiichathiets, zij en hunne mannen.

9. En Gedalja, de zoon van Ahïkam,
den zoon van Saphan, zwoer hun en
hunnen mannen, zeggende: Vreest niet

van de Chaldéën te dienen; blijft in

het land, en dient den koning van Ba-
bel, zoo zal het u wel gaan.

10. En ziet, ik woon te Mïzpa, om te

staan voor het aangezicht der Chaldé-
ën, die tot ons zullen komen. Gijlieden
dan, verzamelt wijn, en zomervruchten,
en olie, en doet ze in uwe vaten, en
woont in uwe steden, die gij hebt in-

genomen.
11. Als ook alle de Joden, die in Móab,

en onder de kinderen A'mmons, en in

E'dom, en die in alle die landen waren,
hoorden, dat de koning van Babel in

Juda een overblijfsel gelaten had; en dat
hij Gedalja, den zoon van Ahïkam, den
zoon van Saphan, over hen gesteld had

;

12. Zoo keerden alle de Joden weder
uit alle de plaatsen, waarhenen zij ge-

dreven waren, en kwamen in het land
van Juda tot Gedalja te Mïzpa; en zij

verzamelden zeer veel wijns en zomer-
vruchten.

13. Doch Jóhanan, de zoon van Ka-
réah, en alle oversten der heiren, die

in het veld waren, kwamen tot Gedalja
te Mïzpa,

14. En zeiden tot hem : AVeet gij wel,
dat Baalis, de koning der kinderen A'm-
mons, I'smaël, den zoon van Nethanja,
uitgezonden heeft, om u aan het leven
te slaan? Maar Gedalja, de zoon van
Ahïkam, geloofde hen niet.

15. Jóhanan nochtans, de zoon van
Karéah, sprak tot Gedalja, in het ver-

borgen, te Mïzpa, zeggende : Laat mij

toch henengaan, en I'smaël, den zoon
van Nethanja, slaan, en niemand zal

het weten. Waarom zoude hij u aan
het leven slaan, en gansch Juda, die

tot u vergaderd zijn, verstrooid worden,
on het overblijfsel van Juda verloren

gaan ?

16. Maar Gedalja, de zoon van Ahï-

kam, zeide tot Jóhanan, den zoon van
Karéah: Doe deze zaak niet, want gy
spreekt valsch van I'smaël.

HET XLI KAPITTEL.

Maar het geschiedde in de «zevende



JE REMIA XLL 845

maand, [dat] I'smaël, de zoon van Ne-

thanja, den zoon van Elisama, van ko-

ninklijken zade, en de oversten des ko-

nings, te weten, tien mannen met hem,
kwamen tot Gedalja, den zoon van Ahi-

kam, te Mizpa; en zij aten aldaar brood

te zamen, te Mizpa. a 2 Kon. 25: 25.

2. En I'smaël, de zoon van Netlianja,

maakte zich op, mitsgaders de tien man-
nen, die met hem waren, en zij sloegen

Gedalja, den zoon van Ahikam, den
zoon van Saphan, met het zwaard.
Alzoo doodde hij hem, dien de ko-

ning van Babel over het land gesteld

had.
3. Ook sloeg I'smaël alle de Joden,

die met hem, [namelijk] met Gedalja,, te

Mizpa waren, en de Chaldéën, de

krijgslieden, die aldaar gevonden wer-

den.

4. Het geschiedde nu op den tweeden
•dag, nadat hij Gedalja gedood had, en
niemand [het] wist;

5. Zoo kwamen er lieden van Sichem,
van Silo, en van Samaria, tachtig man,
hebbende den baard afgeschoren, en de

kleederen gescheurd, en zichzelven ge-

.sneden; en spijsoffer en wierook waren
in hunne hand, om ten Huize des HEE-
REN te brengen.

6. En I'smaël, de zoon van Nethanja,
ging uit van Mizpa hun te gemoet, al

gaande en weenende ; en het geschiedde,

als hij ze aantrof, dat hij zeide : Komt
tot Gedalja, den zoon van Ahikam.

7. Maar het geschiedde, als zij in het

midden der stad gekomen waren, dat
I'smaël, de zoon van Nethanja, hen
keelde, [en ivierp ze] in het midden des
kuils, hij en de mannen, die met hem
.waren.

8. Doch onder hen werden tien man-
nen gevonden, die tot I'smaël zeiden:

Dood ons niet, want wij hebben ver-

borgene schatten in het veld, van tarwe,
en gerst, en olie, en honig. Zoo liet hij

af, en doodde ze niet in het midden
hunner broederen.

9. De kuil nu, waarin I'smaël alle de
doode lichamen der mannen, die hij

aan de zijde van Gedalja geslagen had,
henenwierp, is dezelfde, dien de koning
A'sa maakte vanwege Baë'sa, den ko-

ning van Israël; dezen vulde I'smaël,

de zoon van Nethanja, met de versla-

senen.

10. En I'smaël voerde het gansche
overblijfsel des volks, dat te Mizpa was,

gevankelijk: [te weten,] des konings doch-

teren, en al het volk, die te Mizpa wa-
ren overgelaten, die Nébuzaradan, de

overste der trawanten, aan Gedalja, den
zoon van Ahikam, bevolen had. I'smaël

dan, de zoon van Nethanja, voerde

ze gevankelijk weg, en toog henen,

om over te gaan tot de kinderen A'm-
mons.

11. Toen nu Jóhanan, de zoon van
Karéah, en alle de oversten der heiren,

die met hem waren, al het kwaad hoor-

den, dat I'smaël, de zoon van Nethanja,

gedaan had;
12. Zoo namen zij alle de mannen,

en togen henen, om met I'smaël, den
zoon van Nethanja, te strijden; en zij

vonden hem aan het groote water, dat

bij Gibeon is.

13. En het geschiedde, als al het volk,

dat met I'smaël was, Jóhanan zag, den
zoon van Karéah, en alle de oversten

der heiren, die met hem waren, zoo

werden zij verblijd.

14. En al het volk, dat I'smaël van
Mizpa gevankelijk. had weggevoerd,

wendde zich om; en zij keerden zich

en gingen over tot Jóhanan, den zoon

van Karéah.
15. Doch I'smaël, de zoon van Ne-

thanja, ontkwam van Jóhanans aan-

gezicht, met acht mannen ; en hij toog

tot de kinderen A'mmons.
16. Toen nam Jóhanan, de zoon van

Karéah, mitsgaders alle de oversten

der heiren, die met hem waren, het

gansche overblijfsel des volks, dat hij

wedergebracht had van I'smaël, den

zoon van Nethanja, van Mizpa, (nadat

hij Gedalja, den zoon van Ahikam, ge-

slagen had) : [te vMen,] de mannen, die

krijgslieden waren, en de vrouwen, en

kinderkens, en kamerlingen, die hij van

Gibeon had wedergebracht;

17. En zij togen henen, en sloegen

zich neder te Géruth-Chimham, dat by

Bethlehem is, om voort te trekken, dat

zij in Egypte kwamen,
18. Voor het aangezicht der Chaldéën

;

want zij vreesden voor hunlieder aan-

gezicht, omdat I'smaël, de zoon van
Nethanja, Gedalja, den zoon van Ahi-

kam, geslagen had, dien de koning van
Babel over het land gesteld had.
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HET XLII KAPITTEL.

ioen traden toe alle oversten der hei-

ren, Jóhanan, de zoon van Karéah, en
Jezcinja, de zoon van Hosaja, en al

het volk, van den kleinste tot den groot-

ste toe;

2. En zij zeiden tot den profeet Je-

remia : Laat toch onze smeeking voor
uw aangezicht nedervallen, en bid voor
ons tot den HEERE uwen God, voor dit

gansche overblijfsel; want wij zijn wei-

nig van veel overgelaten, gelijk als uwe
oogen ons zien;

3. Dat ons de HEERE uw God be-

kend make den weg, dien wij zullen in-

gaan, en de zaak, die wij zullen doen.

4. En de profeet Jeremi'a zeide tot

hen : Ik heb het gehoord ; ziet, ik zal tot

den HEERE uwen God bidden naar uwe
woorden; en het zal geschieden, het
gansche woord, dat de HEERE u zal

antwoorden, zal ik u bekend maken ; ik

zal u niet één woord onthouden.

5. Toen zeiden zij tot Jeremia: De
HEERE zij tusschen ons tot een waar-
achtig en gewis getuige : indien wij niet

naar alle woord, [met] hetwelk u de
HEERE uw God tot ons zal zenden, al-

zoo zullen doen!
6. Hetzij dan goed of kwaad, wij zul-

len der stemme des HEEREN onzes
Gods, tot welken wij u zenden, gehoor-
zaam zijn; «opdat het ons wel ga, wan-
neer wij der stemme des HEEREN on-

zes Gods zullen gehoorzaam zijn,

a Jer. 7: 23.

7. En het gebeurde ten einde van tien

dagen, dat des HEEREN woord tot Je-

remia geschiedde.

8. Toen riep hij Jóhanan, den zoon
van Karéah, en alle oversten der heiren,

die met hem waren, en al het volk,

van den kleinste af tot den grootste

toe.

9. En hij zeide tot hen: Zoo zegt de
HEERE, de God Israels, tot welken gij

mij gezonden hebt om uwe smeeking
voor zijn aangezichte neder te wer-
pen:

10. Indien gijlieden in dit land zult

blijven wonen, zoo zal Ik u «bouwen
en niet afbreken, en u planten en niet

uitrukken ; want Ik heb berouw over het
kwaad, dat Ik u aangedaan heb.

a Jer. 24 : G ; 31 : 4 ; 33 : 7.

11. Vreest niet voor het aangez'cht
des konings van Biibel, voor wiens aan-
gezicht gij vreest ; vreest niet voor hem,
spreekt de HEERE ; want Ik zal met u
zijn, om u te behouden en u van zijne
hand te redden.

12. En Ik zal ulieden barmhartigheid
geven, dat hij zich uwer erbarme, en u
weder in uw land brenge.

13. Maar zoo gijlieden zult zeggen:
Wij zullen in dit land niet blijven'; op-
dat g\i der stemme des HEEREN uws-
Gods niet gehoorzaam zijt,

14. Zeggende: Neen, maar wij zullen

gaan naar Egypteland, alwaar wij gee-

nen krijg zullen zien, noch het geluid
der bazuin hooren, noch naar brood
hongeren, en daar zullen wij blijven;

15. Nu dan, daarom hoort des HEE-
REN woord, gij overblijfsel van Juda:
Zoo zegt de HEERE der heirscharen,
de God Israels: Indien gij ganschelijk
uwe aangezichten zult stellen, om naar
Egypte te gaan, en zult henen ingaan,
om aldaar als vreemdelingen te ver-

keeren
;

16. Zoo zal het geschieden, dat het
zwaard, waar gij voor vreest, u aldaar
in Egypteland zal achterhalen ; en de-

honger, waar gij voor bezorgd zijt, zal.

u aldaar [in] Egypte achteraankïeven,
en gij zult aldaar sterven.

17. Zoo zullen alle de mannen zijn^

die hunne aangezichten stellen, om naar
Egypte te gaan, om aldaar als vreemde-
lingen te verkeeren ; zij zullen sterven
door het zwaard, door den honger en
door de pestilentie ; en zij zullen nie-

mand hebben, die overblijve of ontkome
van het kwaad, dat Ik over hen zal

brengen.
18. Want zoo zegt de HEERE der

heirscharen, de God Israels: Gelijk als.

mijn toorn en mijne grimmigheid is «uit-

gestort over de inwoners van Jeruza-

lem, alzoo zal mijne grimmigheid over
ulieden uitgestort worden, als gij in

Egypte zult gekomen zijn; en gij zult

wezen ^tot eene vervloeking, en tot

eene contzetting, en tot eenen ^vloek,

en tot «smaadheid, en zult deze plaatse

niet meer zien. a jer. i -. 20. h Jes. 65: i5.

cJer. 18: 16; 19: 8; 25: 9; 29:18. d Jer. 21:9;

25: 18; 26: 6; 29: 18. e Jer. 24: 9; 29: 18.

19. De HEERE heeft tegen ulieden

gesproken, gij overblijfsel van Juda.
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Gaat niet naar Egypte; weet zekerlijk,

dat ik lieden tegen u betuigd heb.

20. Gewisselijk, gij hebt uwe zielen

verleid; want gij helat mij tot den HEE-
RE uwen God gezonden, zeggende: Bid

voor ons tot den HEERE onzen God;

en naar alles, wat de HEERE onze God
zal zeggen, alzoo maak het ons bekend,

en wij zullen het doen.

21. Nu heb ik het u heden bekend
gemaakt; maar gij hebt niet gehoord

naar de stemme ides HEEREN uws
Gods, noch naar al hetgene, [met] het-

welk Hij mij tot u gezonden heeft.

22. Zoo weet nu zekerlijk, dat gij door

het zwaard, door den honger en door de

pestilentie sterven zult, ter plaatse, waar
het u gelust heeft henen te gaan, om
aldaar als vreemdelingen teverkeeren.

HET XLin KAPITTEL.

Jijn het geschiedde, als Jeremia geëin-

digd had tot het gansche volk te spre-

ken alle de woorden des HEEREN huns
Gods, [7net] dewelke hem de HEERE hun
God tot hen gezonden had, [te iveten] alle

die woorden:
2. Zoo sprak Azarja, de zoon van

Hoscïja, en Jóhanan, de zoon van Ka-
réah, en alle de trotsche mannen, zeg-

gende tot Jeremia: Gij spreekt leugen;

de HEERE onze God heeft u niet ge-

zonden, om te zeggen : Gij lieden zult

niet gaan naar Egypte, om aldaar als

vreemdelingen te verkeeren.

3. Maar Baruch, de zoon van Nerija,

hitst u tegen ons op, opdat hij ons over-

geve in de hand der Chaldéën, dat zij

ons dooden, en ons gevankelijk [naar]

Babel wegvoeren.
4. Alzoo gehoorzaamde Jóhanan, de

zoon van Karéah, en alle de oversten

der heiren, en al het volk, der stemme
des HEEREN niet, om^ in het land van
Juda te blijven.

5. Maar Jóhanan, de zoon van Ka-
réah, en alle de oversten der heiren na-

men het gansche overblijfsel van Juda,

die van alle de heidenen, waar zij wa-
ren henen gedreven, wedergekeerd wa-
ren, om in het land van Juda te wo-
nen:

6. De mannen, en de vrouwen, en de

kinderkens, en des konings dochteren,

en alle ziel, die Nébuzanidan. de over-

ste der trawanten, bij Gedalja, den zoon
van Ahikam, den zoon van Saphan, ge-

laten had; ook den profeet Jeremia, en
Baruch, den zoon van Nerija;

'

7. En zij togen naar Egypteland;
want zij waren der stemme des HEE-
REN niet gehoorzaam; en zij kwamen
tot Thachpanhes.

8. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot Jeremia te Thachpanhes, zeg-

gende:
9. Neem groote steenen in uwe hand,

en verberg ze in de klei in den tichel-

oven, die bij de deur van Pharaö's huis

te Thachpanhes is, voor de oogen der

Joodsche mannen;
10. En zeg tot hen: Zoo zegt de HEE-

RE der heirscharen, de God Israels:

Zie, Ik zal henenzenden, en Nebucad-
rézar, den koning van Babel, «mij-

nen knecht, halen, en Ik zal zijnen

troon zetten boven op deze steenen,

die Ik verborgen heb; en hij zal zijne

schoone tent daarover spannen.
a Jer. 25: 9; 27: 6.

11. En hij zal komen en Egypteland

slaan: «wie ten dood, ten doode; en

wie ter gevangenis, ter gevangenisse;

en wie tot het zwaard, ten zwaarde.
a Jer. 15: 2. Zach. 11: 9.

12. En Ik zal een vuur aansteken in

de huizen der goden van Egypte, en hij

zal ze verbranden, en gevankelijk weg-

voeren; en hij zal Egypteland aantrek-

ken, gelijk als een herder zijn kleed

aantrekt, en hij zal van daar uittrekken

in vrede.

13. En hij zal de opgerichte beelden

van Béth-Sémes, hetwelk in Egypteland

-is, verbreken; en hij zal de huizen der

godenvan Egypte met vuur verbranden.

HET XLIV KAPITTEL.

aet woord, dat tot Jeremia geschiedde

aan alle de Joden, die in Egypteland

woonden ; die te Migdol woonden, en te

Thachpanhes, en te Noph, en in het land

Pathros; zeggende:
2. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels: Gij hebt ge-

zien al het kwaad, dat Ik gebracht

heb over Jeruzalem en over alle steden

van Juda; en ziet, zij zijn eene woest-

heid te dezen dage, en niemand woont
daarin

;
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3. Vanwege hunne boosheid, die zij

gedaan hebben, om Mij te tergen, gaan-

de om te rooken [en] andere goden te

dienen, die zijniet kenden, zy, gij, noch
uwe vaders.

4. En Ik heb tot u gezonden alle

mijne knechten, de profeten, vroeg op
zijnde en zendende, onrte zeggen: Doet
toch deze gruwelijke zaak niet, die Ik,

haat.

5. Maar zij hebben niet gehoord,

noch hun oor geneigd, om zich van
hunne boosheid te bekeeren, dat zij an-

deren goden niet rookten.

6. Daarom is mijne grimmigheid en
mijn toorn « uitgestort, en heeft gebrand
in de steden van Juda en in de stra-

ten van Jeruzalem; zoodat zij tot een-

zaamheid [en] tot verwoesting gewor-
den zijn, gelijk het is te dezen dage.

a Jer. 7: 20; 42: 18.

7. En nu, zoo zegt de HEERE, de

God der [heirscharen, de God Israels:

Waarom doet gij [zulk] een groot kwaad
tegen uwe zielen, opdat gij u den man
en de vrouw, het kindeken en den zui-

geling uit het midden van Juda uit-

roeit, opdat gij u geen overblijfsel over-

laat;

8. Tergende Mij door de werken uwer
handen, rookende anderen goden in het

land van Egypte, alwaar gij gekomen
zijt, om. daar als vreemdelingen te ver-

keeren, opdat gij uzelven uitroeit, en
opdat gij wordt tot eenen vloek en tot

eene smaadheid onder alle volken der

aarde ?

9. Hebt gij vergeten de boosheden
uwer vaderen, en de boosheden der ko-

ningen van Juda, en de boosheden
hunner vrouwen, en uwe boosheden, en
de boosheden uwer vrouwen; die zij

gedaan hebben in het land van Juda
en in de straten van Jeruzalem?

10. Zij zijn tot op dezen dag [nog]

niet verbrijzeld [van hart], en zij heb-

ben niet gevreesd, noch gewandeld in

mijne wet en in mijne inzettingen, die

Ik voor ulieder aangezicht en vóór het

aangezicht uwer vaderen gegeven heb.

11. Daarom, zoo zegt de HEERE der

heirscharen, de God Israels: Ziet «Ik

zal mijn aangezichte tegen ulieden stel-

len ten kwade, en om gansch Juda uit

te roeien. a Jer. 21 : 10. Amos 9: 4.

12. En Ik zal het overblijfsel van Ju-

da wegnemen, die hunne aangezichten
gesteld hebben, om naar Egypteland
te gaan, om aldaar als vreemdelingen
te verkeeren; en zij zullen allen in

Egypteland verteerd worden. Door het
«zwaard zullen zy vallen, door den hon-
ger zullen zij verteerd worden, van den
kleinste tot den grootste toe; door het
zwaard en door den honger zullen zij

sterven ; en zij zullen worden tot eene
vervloeking, tot eene ontzetting en
tot eenen vloek, en tot eene smaad-
heid. a Jer. 42: 15, 16, 17, 22.

18. Want Ik zal bezoeking doen over
degenen, die in Egypteland wonen, ge-

lijk als Ik bezoeking gedaan heb over
Jeruzalem, door het zwaard, door den
honger en door de pestilentie;

14. Zoodat het overblijfsel van Juda,
die in Egypteland gekomen zijn om
aldaar als vreemdelingen te verkeeren,

geenen zal hebben, die ontkome of over-

blijve; te weten, om weder te keeren
in het land van Juda, waarnaar hunne
ziele verlangt weder te keeren om al-

daar te wonen; maar zij zullen er

niet wederkeeren, behalve die ontkomen
zullen.

15. Toen antwoordden aan Jeremia
alle de mannen, die wisten dat hunne
vrouwen anderen goden rookten, en
alle de vrouwen, die daar stonden, zijn-

de een groote hoop, mitsgaders al het

volk, die in Egypteland, [in Pathros,

woonde, zeggende:
16. Aangaande het woord, dat gij tot

ons in des HEEREN naam gespro-

ken hebt, wij zullen naar u niet hoo-

ren.

17. Maar wij zullen ganschelijk doen
al hetgene dat uit onzen mond is uit-

gegaan, rookende aan «Melécheth des

hemels, en haar drankofferen offerende,

gelijk als wij gedaan hebben, wij en
onze vaders, onze koningen en onze
vorsten, in de steden van Juda en in

de straten van Jeruzalem ; toen werden
wij met brood verzadigd, .en waren
vro olijk, en zagen geen kwaad.

a Jer. 7: 18.

18. Maar van toen af, dat wij opge-

houden nebben aan Melécheth des he-

mels te rooken, en haar drankofferen

te offeren, hebben wij van alles gebrek
gehad, en zijn door het zwaard en door
den honger verteerd.
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19. Ook wanneer wij aan Melécheth
des hemels rooken, en haar drankoffe-

ren offeren, maken wij haar geheelde

koeken, om haar af te beelden, en of-

feren wij haar drankofferen, zonder
onze mannen?

20. Toen sprak Jeremïa ^ot al het

volk. tot de mannen, en tot de vrou-

wen, en tot al het volk, die hem zulks

geantwoord hadden, zeggende:
21. Het rooken, dat gijlieden in de

steden van Juda en in de straten van
Jeruzalem gerookt hebt, gij en uwe
vaderen, uwe koningen en uwe vorsten,

en het volk des lands, heeft de HEERE
daaraan niet gedacht, en is het [niet]

in zijn harte opgekomen?
22. Zoodat het de HEERE niet meer

kon verdragen, vanwege de boosheid
uwer handelingen, vanwege de gruwe-
len, die gij deedt. Daarom is uw land
geworden tot eene woestheid, en tot

ontzetting, en tot eenen vloek, dat er

niemand in woont, gelijk het is te de-

zen dage;
28. Vanwege dat gij gerookt hebt,

en dat gij tegen den HÊERE gezondigd
hebt, en des HEEREN stemme niet ge-

hoorzaam zijt geweest, en in zijne wet,

en in zijne inzettingen, en in zijne ge-

tuigenissen niet hebt gewandeld ; daar-

om is u dit kwaad wedervaren, gelijk

het is te dezen dage.

24. Voorts zeide Jeremia tot al het

volk, en tot alle de vrouwen: Hoort
des HEEREN woord, gij gansch Juda,
die in Egypteland zijt.

25. Zoo spreekt de HEERE der heir-

scharen, de . God Israels, zeggende :

[Aangaande] u en uwe vrouwen; zy

hebben toch met uwen mond gespro-

ken, en gij hebt het met uwe handen
vervuld, zeggende: Wij zullen onze ge-

loften, die wij beloofd hebben, gansche-
lijk houden, rookende aan Melécheth des
hemels, en haar drankofferen offeren-

de; [nu], zy hebben uwe geloften vol-

komenlijk bevestigd, en uwe geloften
volkomenlijk gehouden.

26. Daarom hoortdes HEEREN woord,
gij gansch Juda, gij die in Egypteland
woont: Zie, Ik zwere bij mijnen groeten
Naam, zegt de HEERE, zoo mijn Naam
met den mond van eenig man van Ju-

da in gansch Egj'pteland meer zal

genoemd worden, die zegge: [Zoo ivaar-

achtig als] de Heere HEERE leeft!

27. Zie, Ik zal over hen «waken ten
kwade en nietten goede ; en alle mannen
van Juda, die in Egypteland zijn, zullen

door het zwaard en door den honger
verteerd worden, totdat zij ten einde
Zyn. a Jer. 31: 28.

28. Maar die van het zwaard ontko-
men, zullen uit Egypteland wederkee-
ren in het land van Juda, weinig in

getal; en het gansche overblijfsel van
Juda, die in Egypteland gekomen zijn,

om aldaar als vreemdelingen te ver-

keeren, zullen weten, wiens woord be-

staan zal, het mijne of het hunne.
29. En dit zal ulieden het teeken zijn,

spreekt de HEERE, dat Ik in deze
plaatse over u bezoeking zal doen, op-

dat gij weet, dat mijne woorden ze-

kerlijk overu bestaan zullen ten kwade:
30. Alzoo zegt de HEERE: Ziet, Ik

zal Pharaö Hóphra, den koning van
Egypte, geven in de hand zijner vij-

anden, en in de hand dergenen die zij-

ne ziel zoeken, gelijk als Ik Zedekia,

den koning van Juda, gegeven heb in

de hand van Nebucadrézar, den koning
van Babel, zijnen vijand, en die zijne

ziel zocht,

HET XLV KAPITTEL.

net woord dat de profeet Jeremia ge-

sproken heeft totBcïruch, den zoon van
Nerija, als hij die woorden uit den mond
van Jeremia in een boek schreef, in

het vierde jaar van Jójakira, denzoon
van Josia, den koning van Juda, zeg-

gende:
2. Alzoo zegt de HEERE, de God Is-

raels, van u, o Baruch:
8. Gij zegt: Wee nu mij, want de

HEERÈ heeft droefenis tot mijne smart
gedaan; ik ben moede van mijn zuch-

ten, en vind geene ruste.

4. Zoo zult gij tot hem zeggen: Zoo

zegt de HEERE: Zie, wat Ik gebouwd
heb, breek Ik af, en wat Ik geplant

heb, ruk Ik uit; zelfs dit gansche land.-

5. En zoudt gij u groote dingen zoe-

ken? Zoek ze niet; want zie. Ik breng

een kwaad over alle vleesch, spreekt

de HEERE; maar Ik zal u uwe ziel

tot eenen «buit geven, in alle plaatsen,

waar gij zult henentrekken.
a Jer. 21: 9; 33 : 2 ; 39 : 18
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HET XLVI KAPITTEL.

Het woord des HEEREN, dat tot den

profeet Jeremïa geschied is tegen de

heidenen.
2. Tegen Egypte ; tegen het heir van

Pharaö Nécho/koning van Egypte, dat

aan de rivier Phrath, bij Carchemis

was; dat Nebucadrézar, de koning van

Babel, sloeg, in het vierde jaar van
Jójakim, den zoon van Josïa", den ko-

ning van Juda:
3. Rust het schild en de rondas toe,

en nadert tot den strijd.

4. Spant de paarden aan, en klimt

op, gij ruiters, en stelt u met helmen
;

«veegt de spiesen, trekt de pantsiers

aan. « Jer. 51 : 11.

5. Waarom zie ik, [dat] zij versaagd

[en] achterwaarts gedreven zijn? Zelfs

hunne helden zijn verslagen, en nemen
de vlucht, en zien niet om. Er is schrik

van rondom, spreekt de HEERE.
6. De snelle ontvliede niet, en de

held ontkome niet; tegen het noorden,

aan den oever der rivier Phrath zijn

zij gestruikeld en gevallen.

7. Wie is deze, [die] optrekt als een

stroom, wiens wateren zich bewegen
als de rivieren?

8. Egypte trekt op als een stroom,

en [zyne] wateren* bewegen zich als de

rivieren; en hij zegt: Ik zal optrekken,

ik 'zal de aarde bedekken, ik zal de

stad, en die daarin wonen, verderven.

9. Trekt op, gij paarden, en raast,

gij wagens, en laat de helden uittrek-

ken : de Mooren, en de Putéërs, die het

schild handelen, en de Ly'diërs, die den

aboog handelen [en] spannen.
a Jes. 66: 19.

10. Maar deze dag is des Heeren,

des HEEREN der heirscharen ;
een dag

der wrake, dat Hij zich wreke aan zij-

ne wederpartijders, en het zwaard zal

vreten, en verzadigd, en dronken wor-

den van hun bloed; want de Heere

HEERE der heirscharen heeft een

slachtoffer in het land van het noor-

den, aan de rivier Phrath.

11. Ga henen op naar «Gïlead, en

haal balsem, gij jonkvrouwe, dochter

van Egypte: tevergeefs vermenigvul-

digt gij de medicijnen, er is geene hee-

ling voor U. a Jer. 8: 22.

12. De volken hebben uwe- schande

gehoord, en het land is vol van uw
gekrijt; want zij hebben zich gestoo-

ten, held tegen held, zij zijn beiden

te zamen gevallen.

13. Het woord, dat de HEERE tot

den profeet Jeremïa sprak, van de aan-

komst van Nebucadrézar, den koning
van Babel, om Egypteland te slaan:

14. Verkondigt het in Egypte, en
doet het hooren te Migdol; doet het
ook hooren te Nóph en te Thachpanhes.
Zegt: Stel er u naar, en maak u ge-

reed, want het zwaard heeft verteerd

wat rondom u is.

15. Waarom zijn uwe sterken weg-
gevaagd*? Zij stonden niet, omdat hen
de HEERE voortdreef.

16. Hij maakte der struikelenden ve-

le; ja de een viel op den ander; zoodat

zij zeiden : Staat op en laat ons weder-

kèeren tot ons volk, en tot het land

onzer geboorte, vanwege het verdruk-

kende zwaard.
17. Daar riepen zij : Pharaö, de ko-

ning van Egypte, is [maar] een ge-

druisch ; hij heeft den gezetten tijd laten

voorbijgaan.

18. [Zoo ivaarachtig als] Ik leef,

spreekt de Koning, wiens naam is HEE-
RE der heirscharen : hij zal voorzeker,

als Thabor onder de ioergen, en als

Carmel bij de zee, aankomen.
19. Maak voor u gereedschap der ge-

vankelijke wegvoering, gij inwoneres,

gij dochter van Egypte; want Nóph
zal ter verwoesting worden, en zal ver-

brand worden, dat er niemand in wone.

20. Egypte is eene zeer schoone vaar-

ze; de slachter komt, hij komt van het

noorden.
21. Zelfs hare gehuurden in haar

midden zijn als gemeste kalveren; maar
die hebben zich ook gewend, zij zijn

te zamen gevlucht, zij hebben geen

stand gehouden; want de dag huns
verderfs is over hen gekomen, de tijd

hunner bezoeking.

22. Hare stemme zal gaan als van

eene slang; want zij zullen met krijgs-

macht daarhenen trekken, en tot haar

met bijlen komen, gelijk houthouwers.

23. Zij hebben haar woud afgehou-

wen, spreekt de HEERE, hoewel het

niet 'is te onderzoeken; want zij zijn

meerder dan de sprinkhanen, zoodat

men ze niet tellen kan.
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24. De dochter van Egypte is be-

schaamd; zij is gegeven in de hand
des volks van het noorden.

25. De HEERE der heirscharen, de

God Israels, zegt: Zie, Ik zal bezoeking
doen over de menigte van No, en over

Pharaö, en over Egypte, en over hare

goden, en over hare koningen
;
ja over

Pharaö, en over degenen, die op hem
vertrouwen;

26. En Ik zal ze geven in de hand
dergenen, die hunlieder ziel zoeken, en

in de hand van Nebucadrézar, den ko-

ning van Babel, en in de hand zijner

knechten. Maar daarna zal zij bewoond
worden als [in] de dagen van ouds,

spreekt de HEERE.
27. Maar «gij, mijn knecht Jakob,

vrees niet, en ontzet ii niet, o Israël;

want zie. Ik zal u verlossen uit verre

\landen], en uw zaad uit het land hun-

ner gevangenis; en Jakob zal weder-
komen, en stil en gerust zijn, en nie-

mand zal [hem] verschrikken.
a Jes. 41 : 13; 43 : 5 ; 44 : 1. Jer. 30 : 10.

28. Gij [dan], mijn knechtJakob, vrees

niet, spreekt de HEERE, want Ik ben
met u; want Ik zal eene voleinding

maken met alle de heidenen, waar Ik

u henen gedreven zal hebben, doch
met u zal Ik geene voleinding maken,
maar u «kastijden met mate, en u niet

gansch onschuldig houden.
a Jer. 10: 24; SO: 11.

HET XLVII KAPITTEL.

Het woord des HEEREN, dat tot den
profeet Jeremia geschiedde, tegen de
Philistijnen ; eer dat Pharaö Gaza sloeg.

2. Zoo zegt de HEERE : Zie, wateren
komen op van het noorden, en zullen

worden tot eene overloopende beek,

en overloopen het land en zijne vol-

heid, de stad en die daarin wonen;
en de menschen zullen schreeuwen,
en alle de inwoners des lands zullen

huilen,

3. Vanwege het geluid van het gekla-

ter der hoeven zijner «sterke [2Kiarden],

vanwege het geraas zijner wagen en, [en]

het bulderen zijner ^raderen. De vaders
zien niet om naar de kinderen, vanwe-
ge de slappigheid der handen;

« Jer. 4: 13; 6: 23. 6 Jes. 5: 28.

4. Vanwege den dag, die er komt om

alle Philistijnen te verstoren, om aan
«Tyrus' en Sidon allen overgeblevenen
helper af te snijden; want de HEERE
zal de Philistijnen, het overblijfsel des

eilands van Caphthor, verstoren.
a Jer. 25: 22.

5. Kaalheid is op Gaza gekomen ; «As-

kelon is uitgeroeid, [met] het overblijf-

sel huns dals. Hoe lang zult gij. uzel-

ven ^insnijdingen maken?
a Jer. 25: 20. b Deut. 14: 1. Jer. 16: 6.

6. O wee, gij zwaard .des HEEREN,
hoe lang zult gij niet stil houden ? Vaar
in uwe scheede, rust en wees stille.

7. Hoe zoudt gij stil houden? De
HEERE heeft toch laan het [zivaard]

bevel gegeven; tegen A'skelon en tegen
de zeehaven, aldaar heeft Hij het be-

steld.

HET XLVIII KAPITTEL.

legen «Móab zegt de HEERE der heir-

scharen, de God Israels, alzoo: Wee
over Nébo, want zij is verstoord; Kir-

jathaïm is beschaamd, zij is ingenomen;
[de' stad] des hoogen vertreks is be-

schaamd en verschrikt.
[a Jer. 25: 21; 27: 3.

2. Móabs roem van Hésbon is er niet

meer; zij hebben kwaad tegen haar ge-

dacht, [zeggende:] Komt, en laat ons

haar uitroeien, dat zij geen volk [meer]

zij; ook gij, o Madmen, zult nederge-

houwen worden, het zwaard zal achter

u henen gaan.

3. Er iseenestemme desgekrijts van
Horonaïm; verstoring en eene groote

breuke.
4. Móab is verbroken; hare kleine

[kinderen] hebben een gekrijt laten hoo-

ren.

5. Want [in] den opgang van Lühith

zal «geween bij geween opgaan; want
in den afgang van Horonaïm hebben
[Móahs] wederpartijders eenjammerge-
schrei gehoord. a .Tes. 15: 5.

6. Vlucht, redt ulieder ziel, en wordt

als de «heide in de woestijn.
a Jer. 17: 6.

7. Want om uw vertrouwen op uwe
werken en op uwe schatten zult gij ook
ingenomen worden; Ciimos zal henen
uitgaan in gevangenis, zijne «priesteren

en zijne vorsten te zamen.
a Jer. 49: 3.
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8. Want de verstoorder zal komen
over elke stad. dat niet ééne stad ont-

komen zal; en het dal zal verderven,

en het effen veld verdelgd worden; want
de HEERE heeft li^t gezegd.

9. Geeft Móab vederen, want al vlie-

gende zal zij uitgaan; en hare steden
zullen ter verwoesting worden, dat nie-

mand daarin wone.
10. Vervloekt zij, die des HEEREN

werk bedriegelijk doet; ja vervloekt zij,

die zijn zwaard van het bloed onthoudt.
11. Móab is van zijne jeugd aan ge-

rust geweest, en hij heeft op zijne «heffe

stil gelegen, en is van vat in vat niet

geledigd, en heeft niet gewandeld in

gevangenis; daarom is zijn smaak in

hem gebleven, en zijn reuk niet veran-

derd, a Zepb. 1: 12.

12. Daarom, zie, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik hem vreem-
de gasten zal toezenden, die hem in

vreemde plaatsen zullen voeren, en zijne

vaten ledigen, en hunlieder üesschen in

stukken slaan.

13. En Móab zal beschaamd worden
vanwege Camos, gelijk als het huis Is-

raels beschaamd is geworden vanwege
Béth-El, «hunlieder vertrouwen.

a 1 Kon. 12: 29.

14. Hoe zult gij zeggen : Wij zijn hel-

den en dappere mannen ten strijde?

15. Móab is verstoord, en [uit] zijne

steden opgegaan, en de keur zijner jon-

gelingen is ter slachting afgegaan,
spreekt de Koning, wiens naam is HEE-
RE der heirscharen.

16. Móabs verderf is nabij om te ko-

men, en zijn kwaad haast zeer.

17. Beklaagt hem, gij allen die rond-

om hem zijt, en allen die zijnen naam
kent; zegt: Hoe is de sterke staf, de
sierlijke stok verbroken!

18. Daal neder uit [mve] heerlijkheid,

en woon in dorst, gij inwoneresse, gij

dochter van Dibon; want Móabs ver-

stoorder is tegen u opgetogen, hij heeft

uwe vestingen verdorven.
19. Sta aan den weg, en zie toe, gij

inwoneres van A'roër. Vraag den vluch-
tenden [man] en de ontkomene [vroiiiv];

zeg: Wat is er geschied?
20. Móab is beschaamd, want hij is

verslagen; «huilt en krijt; verkondigt
te A'rnon, dat Móab verstoord is.

a Jes. 16: 7.

21. En het oordeel is gekomen over
het vlakke land; over Hólon, en over
Jahza, en over Mephaath,

22. En over Di'bon, en over Nébo, en
over Béth-Diblathaïm,

23. En over Kirjathaïm, en over Béth-
Gamul, en over Béth-Méon,

24. En over Kérioth, en overBózra;
ja over alle steden van Móabs land,
die verre en die nabij zijn.

25. Móabs hoorn is afgesneden, en
zijn arm verbroken, spreekt de HEE-
RE.

26. Maakt hem dronken, omdat hy
zich groot gemaakt heeft tegen den
HEERE

; zoo zal Móab [met de handen]
klappen in zijn uitspuwsel, en hyzelf
zal ook ter belaching zijn.

27. Want is u niet Israël [ter] bela-

ching geweest? Was hij onder de die-

ven gevonden, dat gij u [zoo] bewoogt,
van den tijd af, dat uwe woorden van
hem waren?

28. Verlaat de steden, en woont in

de steenrots, gij inwoners van Móab;
en wordt gelijk eene duive, die in de
doorgangen van den mond eens hols
nestelt.

29. Wij hebben Móabs «hoovaardij ge-

hoord (hij is zeer hoovaardig), zijne

trotschheid, en zijne hoovaardij, en zij-

nen hoogmoed, en zijns harten hoog-
heid, a Jes. 16: 6.

30. Ik ken zijne verbolgenheid, spreekt
de HEERE; maar niet alzoo ; zijne gren-

delen doen het zoo niet.

31. Daarom zal ik over Móab huilen,

ja om gansch Móab zal ik krijten; over
de lieden van Kir-Héres zal men zuch-
ten.

32. Boven het geween van Jaë'zer zal

ik u beweenen, gij wijnstok van Sib-

ma; uwe wijnranken zijn over zee ge-

gaan, zij hebben gereikt tot aan Jaë'zers

zee; [maar] de verstoorder is gevallen

op uwe zomervruchten en op uwen
wijnoogst;

33. Zoodat de «blijdschap en verheii-

ging uit het vruchtbare veld, namelijk
uit Móabs land, weggenomen is; want
Ik heb den wijn doen ophouden uit de

kuipen ; men zal geene [druiven] treden

met vreugdegeschrei; het vreugdege-
schrei zal geen vreugdegeschrei zijn.

a Jes. 16: 10.

34. Vanwege Hesbons gekrijt tot Ele-
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ale toe, tot Jahaz toe, hebben zij hun-
ne stemme verheven, van «Zóar tot

aan Horonaïm, die driejarige vaarze;
want ook de wateren van Nimrim zul-

len tot verwoestingen worden.
a Jes. 15: 5, 6.

35. En Ik zal in Móab doen ophou-
den, spreekt de HEERE, dien, die [op]

de hoogte offert, en die zijnen goden
rookt.

36. Daarom zal mijn hart over Móab
getier maken als de fluiten; ook zal

mijn hart over de lieden van Kir-Héres
getier maken als de fluiten ; omdat het
overschot, {daV^ hij gemaakt had, ver-

loren is.

37. Want alle «hoofden zijn kaal, en
alle baarden afgekort; op alle handen
zfjn ^insnijdingen, en op de lendenen
is een zak. a Jes. 15: 2, 3. h Jer. 47: 5.

38. Op alle daken van Mrjab, en op
alle hare straten is overal misbaar;
want Ik heb Móab verbroken als een
vat, waar men geenen lust aan heeft,

spreekt de HEERE.
39. Hoe is hij verslagen! Zij huilen.

Hoe heeft Móab den nek [me!!] schaamte
gewend ! Alzoo zal Móab allen, die rond-

om hem zijn, tot belaching en tot eene
ontzetting worden.

40. Want zoo zegt de HEERE : Zie,

hij zal snel vliegen als een aarend, en
hij zal zijne vleugelen over Móab uit-

breiden, a Jer. 4: 13.

41. Eikeene de steden is gewonnen,
en eikeene der vastigheden is ingeno-
men; en het hart van Móabs helden
zal te dien dage wezen, als het hart
eener vrouw, die in nood is.

42. Want Móab zal verdelgd worden,
dat hij geen volk zij, omdat hij zich

groot gemaakt heeft tegen den HEE-
RE.

43. De vreeze, en de kuil, en de strik,

over u, gij inwoner van Móab, spreekt
de HEERE.

44. Die van de vreeze ontvliedt, zal

in den kuil vallen; en die uit den kuil

opkomt, zal in den strik gevangen wor-
den; want Ik zal over haar, over Móab,
het jaar van hunlieder bezoeking bren-
gen, spreekt de HEERE.

45. Die voor [cïesvij'awfis] macht vlucht-

ten, bleven staan in de schaduw van
Hésbon; maar een «vuur is uitgegaan
van Hésbon, en eene vlam van tusschen

Sihon, en heeft de hoeken van Móab
en den schedel der kinderen van het
gedruisch verteerd. a Num. 21 : 2S.

46. Wee u, Móab ! Het volk van Ga-
mes is verloren; want uwe zonen zijn

weggenomen in gevangenis, ook zijn

uwe dochters in gevangenis.
47. Maar in het laatste der dagen zal

Ik Móabs gevangenis wenden, spreekt
de HEERE. Tot hiertoe is Móabs oor-

deel.

HET XLIX KAPITTEL.

'1 egen de kinderen A'mmons zegt de
HEERE alzoo: Heeft dan Israël geene
kinderen? heeft hij geenen erfgenaam?
Waarom is dan Malcam erfgenaam van
«Gad, en \waarom'\ woont diens volk in
zijne steden? « Amos i: 13.

2. Daarom zie, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik over «Rab-
ba der kinderen A'mmons een krijgs-

geschrei zal doen hooren, en het zal tot

eenen woesten hoop worden, en zijne

onderhoorige plaatsen zullen met vuur
aangestoken worden; en Israël zal erven
degenen, die hem geërfd hadden, zegt

de HEERE. a Amos 1: 14.

3. Huil, o Hésbon, want Ai is ver-

stoord; krijt, gij dochteren van Rabba,
gordt zakken aan, «drijft misbaar, en
loopt om bij de tuinen; want Malcam
zal wandelen in gevangenis, zijne ^pries-

teren en ziine vorsten te zamen.
a Jes. 32: 12. Jer. 4: 8; 6: 26. h Jer. 48: 7.

4. Wat roemt gij op {wiüê] dalen ? Uw
dal is weggevloten, gij afkeerige doch-

ter, die op hare «schatten vertrouwt,
\_zeggende:'] ^Wie zoude tegen mij ko-

men? a Jer. 48: 7. 6 Jer. 21: 13.

5. Zie, Ik zal vreeze over u brengen,
spreekt de Heere HEERE der heirscha-

ren, van allen, die rondom u zijn; en
gij lieden zult, een iegelijk voor zich

henen, uitgedreven worden, en niemand
zal den omdolende vergaderen.

6. Maar daarna zal Ik de gevangenis

der kinderen A'mmons wenden, spreekt

de HEERE.
7. Tegen E'dom zegt de HEERE der

heirscharen alzoo : «Is er dan geene
wijsheid meer te "théman? Is de raad

vergaan van de verstandigen ? Is hun-
lieder wijsheid onnut geworden?

o, Obadja vs. 8.
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8. Vliedt, wendt u, wooni in diepe

[plaatsen], gij inwoners van «Dédan;
want Ik heb Ezaus verderf over hem
gebracht, den tijd [dat] Ik hem bezocht

heb. a Jer. 25: 23.

9. «Zoo er wijnlezers tot u gekomen
waren, zouden zij niet eene nalezing

hebben overgelaten? Zoo er dieven bij

nacht [gekomen ivaren], zouden zij [niet]

verdorven hebben zooveel hun genoeg
ware? a Obadja vs. 5.

10. Maar Ik heb Ezau ontbloot, Ik

heb zijne verborgene plaatsen ontdekt,

dat hij zich niet zal kunnen versteken
;

zijn zaad is verstoord, ook zijne broe-

ders, en zijne naburen, en hij is er-niet

[meey].

11. Laat uwe weezen achter, en Ik

zal ze in het leven behouden, en laat

uwe weduwen op Mij vertrouwen.

12. Want zoo zegt de HEERE: Zie,

degenen, welker oordeel het niet is den
beker te drinken, zullen ganschelijk

drinken; en zoudt gij eenigszins onschul-

dig gehouden worden? Gij zult niet on-

schuldig worden gehouden, maar gij

zult ganschelijk drinke-n.

13. Want Ik heb bij Mijzelven gezwo-
ren, spreekt de HEERE, dat Bózra wor-

den zal tot eene ontzetting, tot eene

smaadheid, tot eene woestheid, en tot

eenen vloek; en alle hare steden zullen

worden tot eeuwige woestheden.
14. Ik heb een «gerucht gehoord van

den HEERE, en er is een gezant ge-

zonden onder de heidenen, [om te zeg-

gen :] Vergadert u, en komt aan tegen

'haar, en maakt u op ten strijde.

a Obadja vs. 1.

15. Want zie, Ik heb u klein gemaakt
onder de heidenen, veracht onder de
menschen.

16. Uwe schrikkelijkheid heeft u be-

drogen, [en] de «trotschheid uws harten,

gij die woont in de kloven der steen-

rotsen, die u houdt op de hoogte der

heuvelen. Al zoudt gij uw ^nest [zoo]

hoog maken als de arend, zoo zal Ik u
van daar nederstooten, spreekt de HEE-
RE. a Jer. 48: 29. b Obadja vs. 4.

17. Alzoo zal E'dom worden tot eene
ontzetting; «al wie voorbij haar gaat,

zal zich ontzetten, en fluiten over alle

hare plagen. a Jer. 50: 13.

18. «Gelijk de omkeering van Sódom
en Gomórra en hunner naburen, zal het

zijn, zegt de HEERE; niemand zal daar
wonen, en geen menschenkind daarin
verkeeren. a Gen. 19 : 25.

Jer. 50: 40. Ainos 4: 11.

19. «Zie, gelijk een leeuw van de
^verheffing des Jordaans, zal hij opko-
men tegen de sterke woning; want Ik
zal hem in een oogenblik daaruit doen
loopen; en wie [daartoe] verkoren is,

[dien] zal Ik tegen haar stellen; want
wie is Mij gelijk? en cwie zoude Mij

verdagvaarden ? en wie is die herder,

die voor mijn a angezichte bestaan zou-

de ? a Jer. 50: 44, enz.

b Jer. 12: 5. c Job 41 : 1. Jer. 50: 44, 45-

20. Daarom hoort des HEEREN raad-

slag, dien Hij over E'dom heeft beraad-

slaagd, en zijne gedachten, die Hij ge-

dacht heeft over de inwoners van Thé-
man : Zoo de geringsten van de kudde
hen niet zullen nedertrekken! Indien
hij hunlieder woning niet boven hen
zal verwoesten!

21. De aarde heeft gebeefd van het
geluid huns vals, [van] hetgekrijt, welks
geluid gehoord is bij de Schelfzee.

22. Zie, hij zal opkomen «en snel vlie-

gen, als een arend, en zijne vleugelen
over Bózra uitbreiden ; en het hart van
E'doms helden zal te dien dage wezen,
als het hart eener ^vrouw, die in nood
is. a Jer. 48: 40. b Jer. 48: 41.

23. Tegen «Damascus: Beschaamd is

Hamath en A'rpad; omdat zij een boos
gerucht gehoord hebben, zijn zij gesmol-
ten ; bij de zee is bekommernis, men
kan er niet rusten. a Jes. 17 : 1.

24. Damascus is slap geworden, het
heeft zich gewend om te vluchten, en
siddering heeft het aangegrepen; be-

nauwdheid en smarten als van eene
«barende [vroiav] hebben het bevangen.

a Jer. 4: 31; 6: 21; 30: 6.

25. Hoe, is de beroemde stad niet

overgelaten, de stad mijner vroolijk-

heid?
26. Daarom zullen hare jongelingen

vallen op hare straten ; en alle [hare]

krijgslieden zullen te dien dage neder-

gehouwen worden, spreekt de HEERE
der heirscharen.

27. En Ik zal een «vuur aansteken
in den muur van Damascus, en het zal

Bénhadads paleizen verteren.
a Amos 1 : 4, 14,

28. Tegen Kédar, en tegen de konink
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rijken van Hazor, die Nebucadrezar, de

koning van Babel, sloeg, zegt de HEERE
alzoo : Maakt u op, trekt op tegen Ké-

dar, en verstoort de kinderen van het

oosten.

29. Zij zullen hunne tenten en hun-

ne kudden nemen, hunne gordijnen en
al hun gereedschap en hunne keme-
len voor zich wegnemen ; en zij zul-

len tegen hen uitroepen: Schrik van
rondom !

30. Vliedt, zwerft fluks henen weg,
woont in diepe [plaatsen], gij inwoners
van Hazor, spreekt de HEERE; want
Kebucadrézar, de koning van Babel,

heeft eenen raadslag tegen ulieden be-

raadslaagd, en eene gedachte tegen hen
gedacht.

31. Maakt u op, trekt op tegen het

volk, dat ruste heeft, dat in zekerheid

woont, spreekt de HEERE; dat geene
deuren noch grendel heeft, [die] alleen

wonen.
32. En hunne kemelen zullen ten roof

zijn, en de menigte van hun vee zal

ten buit zijn ; en Ik zal ze verstrooien

in alle winden, [te toeten,] degenen die

aan de «hoeken afgekort zijn; en Ik zal

huniieder verderf van alle zijne zijden

aanbrengen, spreekt de HEERE.
a Jer. 9: 26; 25: 23.

33. En Hazor zal worden tot eene
^'drakenwoning, eene verwoesting tot

in eeuwigheid; niemand zal daar wo-
nen, en geen menschenkind daarin ver-

keeren. a Jer. 9: 11; 10: 22.

34. Het woord desHEEREN, dat tot

-den profeet Jeremia geschied is tegen
E'lam, in het begin des koninkrijks van
Zedeki'a, den koning van Juda, zeg-

gende :

35. Zoo zegt de HEERE der heirscha-

ren : Zie, Ik zal verbreken E'lams boog,
het voornaamste van huniieder geweld.

36. En Ik zal de vier winden uit de
vier hoeken des hemels over E'lam aan-
brengen, en zal ze in alle die winden
verstrooien ; en er zal geen volk zijn,

waarhenen E'lams verdrevenen niet zul-

len komen.
37. En Ik zal E'lam versaagd maken

voor het aangezicht hunner vijanden,
en voor het aangezicht dergenen die

hunne ziel zoeken, en zal een kwaad
over hen brengen, de hittigheid myns
toorns, spreekt de HEERE ; en Ik zal

,

het zwaard achter hen zenden, totdat
Ik ze verteerd zal hebben.

38. En Ik zal mijnen troon in E'lam
stellen; en zal den koning en de vor-

sten van daar vernielen, spreekt de HEE-
RE.

39. Maar het zal geschieden in het
laatste der dagen, dat Ik E'lams «ge-

vangenis wenden zal, spreekt de HEE-
RE. a Jer. 48: 47.

HET L KAPITTEL

H.et woord, dat de HEERE gesproken
heeft tegen Babel, tegen het land der
Chaldéën, door den dienst van den pro-

feet Jeremia.
2. Verkondigt onder de heidenen, en

doet hooren, en werpt eene banier op,

laat hooren, verbergt het niet ; zegt :

Babel is ingenomen , «Bel is beschaamd,
Meródach is verpletterd, hare afgoden
zijn beschaamd, hare drekgoden zijn

verpletterd. a Jes. 46: l. Jer. 51: 44.

3. Want een volk komt tegen haar
op van het noorden ; dat zal haar land

zetten in verwoesting, dat er geen in-

woner in zal zijn; van de menschen
aan tot de beesten toe zijn zij wegge-
zworven, doorgegaan.

4. In die dagen en ten zelfden tijde,

spreekt de HEERE, zullen de kinderen

Israels komen, zij en de kindereu van
Juda te zamen; wandelende en wee-
nende zullen zij henengaan, en den HEE-
RE hunnen God zoeken.

5. Zij zullen naar Sion vragen ; op den
weg herwaarts zullen hunne aangezich-

ten zijn ; zij zullen komen en den HEE-
RE toegevoegd worden, [met] een eeu-

wig verbond, [dat] niet zal worden ver-

geten.

6. Mijn volk waren verlorene scha-

pen, hunne herders hadden ze verleid,

zij hadden ze gevoerd [naar] de ber-

gen ; zij gingen van berg tot heuvel,

zij vergaten hunne legering.

7. Allen die hen vonden, aten hen op,

en hunne wederpartijders zeiden: Wij
zullen geene schuld hebben; daarom
dat zij gezondigd hebben tegen den
HEERE, [m] de «woning der gerechtig-

heid, ja [tegen] den HEERE, de verwach-
ting hunner vaderen. a Jer. 3i : 23.

8. «Vliedt weg uit het midden van
Babel, en gaat uit uit der Chaldéën land :
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en weest als de bokken voor de kudde

henen, a Jes. 48: 20. Jer. 51:6. Openb. 18:4.

9. Want zie, Ik zal eene verzameling

van groote volken uit het land van het

noorden verwekken, en tegen Babel op-

brengen ; die zullen zich tegen haar rus-

ten, van daar zal zij ingenomen wor-

den ; hunne pijlen zullen zijn als eens

kloeken helds, geen zal ledig wederkee-

ren.

10. En Chaldéa zal ten roof zijn; allen

die het berooven, zullen verzadigd wor-

den, spreekt de HEERE,
11. Omdat gij u verblijd hebt, omdat

gij van vreugde hebt opgesprongen, gij

plunderaars mijner erfenis; omdat gij

geil geworden zijt als een grazige vaars,

[en] hebt gebriescht als de sterke [paar-

den]
;

12. Zoo is uwe moeder zeer be-

schaamd ; die u gebaard heeft, is

schaamrood geworden ; zie, zij is gewor-

den de achterste der heidenen, eene

woestijn, dorheid en wildernis.

13. Vanwege de verbolgenheid des

HEEREN zal zij niet bewoond worden,
maai zij zal geheel eene verwoesting
worden ; «al wie aan Babel voorbijgaat,

zal zich ontzetten, en fluiten over alle

hare plagen. a Jer. 49: 17.

14. Rust u tegen Babel rondom, gij

allen die den boog spant, schiet in haar,

en spaart de pijlen niet; want zij heeft

tegen den HEERE gezondigd.

15. Juicht over haar rondom, zij heeft

hare hand gegeven ; hare fondamenten
zijn gevallen, hare muren zijn afgebro-

ken; want dat isdesHEËREN wrake;
wreekt u aan haar, doet haar, gelijk als

zij gedaan heeft.

16. Roeit uit van Babel den zaaier,

en dien die de sikkel hanteert in den
oogsttijd; laat hen, vanwege het ver-

drukkende zwaard, zich keeren, een ie-

gelijk tot zijn volk, en vliede-n, een ie-

gelijk naar zijn land.

17. Israël is een verbijsterd lam, [dat]

de leeuwen verjaagd hebben; de eerste,

[die] hem heeft opgegeten, was de ko-

ning van A'ssur, en deze de laatste,

Nebucadrézar, de koning van Babel,

heeft hem de beenderen verhrijzeld.

18. Daarom, zoo zegt de HEERE der

heirscharen, de G-od Israels: Zie, Ik zal

bezoeking doen over den koning van
Babel en over zijn land, gelijk als Ik

bezoeking gedaan heb over den akoning
van A'ssur.

a 2 Kon. 19: 35, 37. Jes. 37: 3G, 38.

19. En Ik zal Israël weder tot zijnö

woning brengen, en hij zal weiden [op]

den Carmel en [op] den Basan ; en zifne

ziel zal op het gebergte van Ephraïm
en -Gilead verzadigd worden.

20. In die dagen en te dien tijde,

spreekt de HEERE, zal Israels onge-
rechtigheid .gezocht worden, maar zij

zal er niet zijn, en de zonden van Juda,
maar zullen niet gevonden worden;
want Ik zal ze dengene vergeven, dien
Ik zal doen overblijven.

21. Tegen het land Merathaïm, trek

er tegen op, en tegen de inwoners van
Pékod; verwoest en verban achter hen,

spreekt de HEERE, en doe naar alles,

wat Ik u geboden heb.

22. Er is een krijgsgeschrei ^in het

land, en eene groote breuke.

23. Hoe is de hamer der gansche aarde

[zoo] afgehouwen en verbroken! Hoe
is Babel geworden tot eene ontzetting

onder de heidenen !

24. Ik heb u een strik gesteld, dies

zijt gij ook gevangen, o Babel, dat gij

het niet wist; gij zijt gevonden, en ook
gegrepen, omdat gij u tegen den HEE-
RE [in strijd] gemengd hebt.

25. De HEERE heeft zijne schatkamer
opengedaan, en de instrumenten zijner

gramschap voorgebracht ; want dat is

een werk des Heeren, des HEEREN
der heirscharen, in het land der Chal-

déën.

26. Komt aan tegen haar van het

uiterste, opent hare schuren, vertreedt

haar als korenhoopen, en verbant ze;

laat ze geen overblijfsel hebben.

27. Doodt met het zwaard alle hare

varren, laat ze afgaan ter slachting.

"Wee over hen, want hun dag is geko-

men, de tijd hunner bezoeking.

28. Er is eene stemme der gevluchten

en ontkomenen uit het land van Babel,

om in Sion te verkondigen de wrake
des HEEREN onzes Gods, de wrake z^jns

Tempels.
29. Laat [u] hoeren tegen Babel, gij

schutters, gij allen die den boog spant,

legertu tegen haar rondom, laat niemand
van haar ontkomen; vergeldt haar naar

haar werk, doet haar naar alles wat zij

gedaan heeft; want zij heeft trotschelijk
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gehandeld tegen den HEERE, tegen den
Heilige Israels.

30. Daarom zullen hare «jongelingen

vallen op hare straten, en alle hare

krijgslieden te dien dage uitgeroeid wor-

den, spreekt de HEERE. a Jer. 49: 26.

si. Zie, Ik [lüil] aan u, gij trotsche,

spreekt de Heere, de HEERE derheir-

scharen ; want uw dag is gekomen, de

tijd dat Ik u bezoeken zal.

32. Dan zal de trotsche aanstooten en
vallen, en er zal niemand zijn die hem
oprichte; ja Ik zal een vuur aansteken
in zijne steden, dat zal alle plaatsen

rondom hem verteren.

33. Zoo zegt de HEERE der heirscha-

ren : De kinderen Israels en de kinde-

ren van Juda zijn te zamen verdrukt
geweest; en allen, die ze gevangen had-

den, hebben ze vastgehouden, zij heb-

ben geweigerd ze los te laten.

34. [Maar] hun Verlosser is sterk,

HEERE der heirscharen is zijn naam;
Hij zal hunnen twist zekerlijk twisten,

opdat hij het land in ruste brenge, maar
de inwoners van Babel beroere.

35. Het zwaard zal zijn over de Chal-

déën, spreekt de HEERE, en over de
inwoners van Babel, en over hare vor-

sten, en over hare wijzen.

36. Het zwaard zal zijn over de leu-

genaars, dat zy zot worden ; het zwaard
zal zijn over hare helden, dat zij ver-

sagen.

37. Het zwaard zal zijn over zijne

paarden, en over zijne wagenen, en over
den ganschen gemengden hoop, die in

het midden van haar is, dat zij tot

vrouwen worden ; het zwaard zal zijn

over hare schatten, dat zij geplunderd
worden.

38. Droogte zal zijn over hare wate-
ren, dat zij uitdrogen; want het is een
land van gesnedene beelden, en zij ra-

zen naar de schrikkelijke [afgoden.]
39. Daarom zoo zullen de wilde die-

ren der woestijnen met de wilde die-

ren der eilanden [daarin] wonen; ook
zullen de jonge struisen daarin wonen;
en men zal er geen verblijf meer heb-
ben in eeuwigheid, en zij zal niet be-

woond worden van geslachte tot ge-

slachte.

40. «Gelijk God Sódom en Gomórra en
hare naburen heeft omgekeerd, spreekt
de HEERE, [alsoo] zal niemand aldaar

wonen, en geen menschenkind in haar
verkeeren. a Gen. 19: 25. Jer. 49: 18.

41. Zie, «er komt een volk uit het
noorden, en eene groote natie en ge-

weldige koningen zullen van de zijden

opgewekt worden. « Jer. 6: 22, enz.

42. Boog en spies zullen zij voeren;
wreed zijn zij, en zullen niet barmhar-
tig zijn ; hunne stemme zal bruisen als

de zee, en op paarden zullen zij rijden;

het is toegerust als een man ten oor-

log, tegen u, o dochter van Babel.

43. De koning van Babel heeft hun-
lieder gerucht gehoord, en zijne handen
zijn slap geworden; «benauwdheid heeft

hem aangegrepen, weedom als van een
barende [vrouw]. a Jer. 49: 24.

44. «Zie, gelijk een leeuw van de ver-

heffing des Jordaans, zal hij opkomen
tegen de sterke woning; want Ik zal ze

in een oogenblik daaruit doenloopen;
en wie [daartoe] verkoren is, [dien] zal

Ik tegen haar stellen ; want &wie is

Mij gelijk? en wie zoude Mij verdag-

vaarden? en wie is de herder, die voor
mijn aangezichte bestaan zoude?

a Jer. 49: 19, enz. b Job 41: 1. Jer. 49: 19.

45. Daarom hoort den «raadslagdes
HEEREN, dien Hij over Babel heeft be-

raadslaagd, en zijne gedachten, die Hij

gedacht heeft over het land der Chal-

déën : Zoo de geringsten van de kudde
hen niet zullen nedertrekken ! Zoo hij

de woning boven hen niet zal verwoes-

ten ! a Jer. 49: 20.

46. De «aarde is bevende geworden
van het geluid der inneming van Ba-

bel, en het gekrijt is gehoord onder de
volken. a Jer. 49: 21,

HET LI KAPITTEL.

Ijoo zegt de HEERE : Zie, Ik zal eenen
verdervenden «wind opwekken tegen

Babel, en tegen degenen, die daar wo-

nen in het hart van degenen, die te-

gen Mij opstaan. a Jer. 4: 11.

2. En Ik zal Babel «wanners toezen-

den, die haar wannen, en haar land

uitledigen zullen; want zij zullen ten

dage des kwaads van rondom tegen haar
zijn. a Jer. 4: 11; 15: 7.

3. De schutter spanne zijnen boog
tegen [dien] die spant, en tegen [dien]

die zich verheft in zijn pantsier; en
verschoont hare jongehngen niet, ver-

bant al haar heir

;
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4. Dat de verslagenen liggen in het

land der Chaldéën, en de doorstoke-

nen op hare «straten. a Jer. 49 : 26.

5. Want Israël en Juda zal niet in

weduwschap gelaten worden van zijnen

God, van den HEERE der heirscharen

(hoew^el hunlieder land vol van schuld

is), van den Heilige Israels.

6. «Vliedt uit het midden van Babel,

en redt, een iegelijk zijne ziel ;
v^^ordt

niet uitgeroeid in hare ongerechtigheid
;

want dit is de tijd der ^wrake des

HEEREN, die haar de verdienste be-

taalt, a Jer. 50: 8. Openb. 18: 4.

b .Ter. 50: 15, 28.

7. Babel was een gouden beker in

de hand des HEEREN, die de gansche

aarde dronken maakte ; de volken heb-

ben van haren wijn gedronken ;
daar-

om zijn de volken dol geworden.

8. Schielijk is Babel «gevallen en

verbroken; huilt over haar, neemt
^balsem tot hare pijn, misschien zal

zij genezen worden. « Jes. 21 : 9.

Openb. 14: 8; 18: 2. & Jer. 8: 22.

9. "Wij hebben Babel *behandeld,

maar zij is niet genezen ; «verlaat ze

[dan], en laat ons een iegelijk in zijn

land trekken ; want haar oordeel reikt

tot aan den hemel, en is verheven tot

aan de bovenste wolken, a Jer. 46:ii.

10. De HEERE heeft onze gerechtig-

heden te voorschijn gebracht; komt
en laat ons te Sion het werk des

HEEREN onzes Gods vertellen.

11. «Zuivert de pijlen, rust de schil-

den volkomenlijk toe ; de HEERE heeft

den geest der koningen van Médië op-

gewekt; want zijn voornemen is tegen

Babel, dat Hij haar verderve ; want
dit is de wrake des HEEREN, de ^wra-

ke zijns Tempels. a.Ter. 46:4. & Jer. 50: 23.

12. Verheft de banier op de muren
van Babel, versterkt de wacht, stelt

wachters, bereidt de lagen ;
want ge-

lijk de HEERE heeft voorgenomen, al-

zoo heeft Hij gedaan, wat Hij over de

inwoners van Babel gesproken heeft.

13. Gij, die aan vele wateren woont,

die machtig zijt van schatten, uw ein-

de is gekomen, de mate uwergeldgie-

righeid.

14. «De HEERE der heirscharen

* Stat.-overz. : ge m e e s t e r d, in den zin van wat
wij zeggen: gedokterd; eene uitdrukking
die voor de Hpüige Schrift te plat is.

heeft gezworen bij zijne ziele : Ofschoon
Ik u met menschen als [mc'j kevers
vervuld heb, nochtans zullen zij malk-
anderen een vreugdegeschrei over u
toeroepen. a Amos 6:8.

15. Die de «aarde gemaakt heeft door
zijne kracht, die de wereld bereid heef'

door zijne wijsheid, en den heme'
^uitgebreid door zijn verstand;

a Gen. 1: 1. Jer. 10: 12, enz.

b Job. 9: 8. P.S. 101: 2. Jes. 40: 22;

44: 24; 51: 13. Jer. 10: 12.

16. Als Hij zijne stemme geeft, zoo
is er een gedruisch van wateren in

den hemel, en Hij doet de dampen op-

klimmen van het einde der aarde ; Hij

maakt de bliksemen met den regen,

en doet den wind voortkomen uit zijne

schatkameren.
17. Een ieder mensch is onvernuftig

geworden, zoodat hij geene wetenschap
heeft ; een ieder goudsmid is beschaamd
van het gesneden beeld ; want zijn

gegoten beeld is leugen, en er is geen
geest in hen.

18. IJdelheid zijn zij, een werk van
verleidingen ; ten tijde hunner bezoe-

king zullen zij vergaan.
19. Jakobs «deel is niet gelijk die

;

want Hij is de Formeerder van alles,

en [Israël] is de roede zijner erfenis;

HEERE der heirscharen is zijn naam.
a Jer. 10 : 16.

20. Gy zijt Mij «een voorhamer, [en]

krijgswapenen ; en door u zal Ik vol-

ken in stukken slaan, en door u zal

Ik koninkrijken verderven,
a Jer. 50 : 23.

21. En door u zal Ik in stukken
slaan het paard en zijnen ruiter; en

door u zal Ik in stukken siaan den
wagen en zijnen ruiter.

22. En door u zal Ik in stukken

slaan den man en de vrouw ; en door

u zal Ik in stukken slaan den oude

en den jonge ; en door u zal Ik in

stukken slaan den jongeling en de

jonkvrouw,
28, En door u zal Ik in stukken

slaan den herder en zijne kudde ;
en

door u zal Ik in stukken slaan den

akkerman en zijne juk-[ossen] ; en door

u zal Ik in stukken slaan landvoog-

den en overheden.

24. Maar Ik zal Babel en allen in-

woneren van Chaldéa vergelden alle



J ER EM IA LI. 859

hunne boosheid, die zij gedaan hebben

aan Sion, voor ulieder oogen, spreekt

de HEERE.
25. Zie, Ik [ivil] aan ii, gij verder-

vende berg (spreekt de HEERE), gij

die de gansche aarde verderft ; en Ik zal

mijne hand tegen u uitstrekken, en u

van de steenrotsen afwentelen, en zal

u stellen tot eenen berg des brands.

26. En zij zullen uit u geenen steen

nemen tot eenen hoek, ook [geenen]

steen tot fundamenten ; want gij zult

[tot] eeuwige woestheden zijn, spreekt

de HEERE.
27. Verheft de banier in het land,

blaast de bazuin onder de heidenen,

heiligt de heidenen tegen haar, roept

tegen haar bijeen de koninkrijken van

A'rarat, Minni en A'skenaz; bestelt

eenen krijgsoverste tegen haar ;
brengt

paarden opwaarts, als ruige kevers.

28. Heiligt tegen haar de heidenen,

de koningen van Médië, hare landvoog-

den, en alle hare overheden, ja het

gansche land harer heerschappij.

29. Dan zal het land beven en pijn

lijden ; want eikeene van des HEEREN
gedachten staat vast tegen B:ibel, om
Babels land te stellen tot eene verwoes-

ting, dat er geen inwoner zij.

30. Babels helden hebben opgehouden

te strijden, zij zijn- gebleven in de ves-

tingen, hunne macht is bezweken, zij

zijn tot «vrouwen geworpen. Zij heb-

ben hunne woningen aangestoken,

hunne grendels zijn verbroken.
a Jer. 50: 37.

31. De looper zal den looper te ge-

moet loopen, en de kondschapper den

kondschapper te gemoet, om den ko-

ning van Babel bekend te maken, dat

zijne stad van het einde is ingeno-

men;
32. En [dat] de veren ingenomen, en

de rietpoelen met vuur verbrand zijn;

en [dat] de krijgslieden verbaasd zijn.

33. Want zoo zegt de HEERE der

heirscharen, de God Israels : De doch-

ter van Bïibel is als een dorschvloer,

het is tijd, dat men ze trede ; nog een

weinig, dan zal haar de tijd des oogstes

overkomen.
34. Nebucadrézar, de koning van Ba-

bel, heeft mij opgegeten, hij heeft mij

verpletterd, hij heeft mij gesteld [als]

een ledig vat, hij heeft mij verslonden

als een draak, hij heeft zijnen balg ge-

vuld van mijne lekkernijen; hij heeft

mij verdreven.
35. Het geweld, dat mij en mijn

vleesch is aangedaan, zij op Babel,

zegge de inwoneres van Sion; en mijn

bloed zij op de inwoners van Chaldér.,

zegge Jeruzalem.
36. Daarom, zoo zegt de HEERE:

Zie, Ik zal uwen twist twisten, en uwe
wrake wreken; en Ik zal hare «zee

droog maken, en hare springader op-

drogen. « Jer. 50: 38.

37. En Babel zal worden tot [steen-]

hoopen, eene woning der draken, eene

ontzetting en aanfluiting, dat er geen in-

woner zij.

38. Zij zullen te zamen brullen als

jonge leeuwen, brieschen als leeuwen-

welpen.
39. Als zij verhit zijn, zal Ik hunnen

drank opzetten, en zal .ze dronken ma-

ken, opdat zij opspringen ;
maar zij

zullen eenen eeuwigen slaap slapen,

en niet opwaken, spreekt de HEERE.
40. Ik zal ze afvoeren als lammeren

om te slachten, als rammen met bok-

ken.
41. Hoe is «Sésach [zoo] veroverd, en

de ^roem der gansche aarde ingeno-

men ! Hoe is Babel geworden toteene

ontzetting onder de heidenen !

a Jer. 25: 26. b Jes. 13: 19.

42. Eene zee is over Babel gerezen,

,door de veelheid harer golven is zij

bedekt.
43. Hare steden zijn geworden tot

verwoesting, een dor land en wilder-

nis ; een land, waarin niemand woont,

en waardoor geen menschenkind door-

gaat.

44. En Ik zal bezoeking doen over

Bel te Babel, en Ik zal uit zijnen muil

uithalen wat hij verslonden heeft ;
en

de heidenen zullen niet meer tot hem
toevloeien; [iva7it] ook Babels muur ia

gevallen.

45. Gaat uit, mijn volk, uithetmid-

den van haar, en redt een iegelijk zij-

ne ziel, vanwege de hittigheid vanden

toorn des HEEREN ;

46. En opdat ulieder hart misschien

niet week worde, en gij vreest van het

gerucht, dat gehoord zal worden in

het land ; want er zal een gerucht ko-

men in het [ééne] jaar, en daar-
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na een gprucht in het [andere] jaar
;

en er zal geweld zynin het land, heer

over heer.

47. Daarom, zie, de dagen komen,
dat Ik bezoeking zal doen over de ge-

snedene beelden van Babel ; en haar
gansche land zal beschaamd worden,
en alle hare verslagenen zullen in het

midden van haar liggen.

48. En de hemel en de aarde, mits-

gaders al wat daarin is, zullen juichen

over Babel ; want van het noorden
zullen haar de verstoorders aankomen,
spreekt de HEERE.

49. Gelij k Babel geweest is tot eenen val

der verslagenen Israels, alzoo zullen te

Babel de verslagenen des ganschen
lands vallen.

50. Gij ontkomenen van het zwaard,
gaat weg, blijft niet staan

;
gedenkt

des HEEREN van verre, en laat Jeru-

zalem in ulieder hart opkomen.
51. [Gij mocht zeggen:] AVij zijn be-

schaamd geworden, want wij hebben
versmaadheid gehoord, schaamrood-
heid heeft ons aangezicht bedekt ; om-
dat uitlandschen over de heiligdommen
van des HEEREN Huis gekomen zijn.

52. Daarom, zie, de dagen komen,
spreekt de HEERE, dat Ik bezoeking
doen zal over hare gesnedene beelden

;

en de doodelijk verwonde zal kermen
in haar gansche land.

53. Al klom Babel ten hemel op, en
al maakte zij vast de hoogte harer
sterkte, zoo zullen haar [toch] verstoor-

ders van Mij overkomen, spreekt de
HEERE.

54. En er is eene stemme des ge-

krijts uit Babel, en eene groote breuke
uit het land der Chaldéën.

55. Want de HEERE verstoort Ba-

bel, en zal de grootsche stemme uit

haar doen vergaan ; want hunlieder
golven zullen bruisen als groote wa-
teren, het geruisch van hunlieder ge-

luid zal zich verheffen.

56. Want de verstoorder komt over
haar, over Babel, en hare helden zul-

len gevangen worden, hunlieder bogen
zijn verbroken, want de HEERE, de God
der vergelding, zal [haar] zekerlijk be-

talen.

57. En Ik zal hare vorsten, en hare
wijzen, hare landvoogden, en hare
overheden, en hare helden dronken

maken; en zij zullen eenen eeuwigen
slaap slapen, en niet opwaken, spreekt
de Koning, wiens naam is HEERE der
heirscharen.

• 58. Zoo zegt de HEERE der heir-

scharen : Die breede muur van Babel
zal ten eenen male ontbloot worden,
en hare hooge poorten zullen met vuur
aangestoken worden ; zoodat de volken
tevergeefs, en de natiën ten vure zul-

len gearbeid hebben, dat zij mat wer-
den.

59. Het woord, dat de profeet Jere-
mia beval aan Seraja, den zoon van
Nerija, den zoon van Machséja, als hij

van Zedeki'a, den koning van Juda,
naar Babel toog, in het vierde jaar
zijner regeering; en Seraja was een
vreedzaam vorst.

60. Jeremi'a nu schreef al het kwaad,
dat over Babel komen zoude, in een
boek, [te weten,] alle deze woorden, die

tegen Babel geschreven zijn.

61. En Jeremia zeide tot Seraja: Als
gij te Babel komt, zoo zult gij zien, en
lezen alle deze woorden

;

62. En zult zeggen: O, HEERE, Gy
hebt over deze plaatse gesproken, dat
Gij ze zult uitroeien, zoodat er geen
inwoner in zij, van den mensch tot

op het beest, maar dat zij worden zal

[tot] eeuwige woestheden.
63. En het zal geschieden, als gij ge-

ëindigd zult hebben dit boek te lezen,

[dan] zult gij eenen steen daaraan bin-

den, en werpen het in het midden van
den Phrath

;

64. En zult zeggen : Alzoo zal Ba-
bel zinken, en niet weder opkomen,
vanwege het kwaad, dat Ik over haar
zal brengen, en zij zullen mat wor-
den.

Tot hiertoe zijn de woorden van Je-

remia.

HEÏ LH KAPITTEL.

^edekia was «een en twintig jaar

oud, als hij koning werd, en hij re-

geerde elf jaar te Jeruzalem ; en de
naam zijner moeder was Hamütal, eene
dochter van Jeremia, van Libna.

a 2 Kon. 24: 18.

2. En hij deed wat kwaad was in

de oogen des HEEREN, naar alles wat
Jójakim gedaan had.
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3. Want het geschiedde om den toorn
des HEEREN tegen Jeruzalem en Ju-

da, totdat Hij hen van zijnaangezich-
te weggeworpen had. En Zedekia re-

belleerde tegen den koning van Babel.

4. En het geschiedde in het «negen-
de jaar zijner regeering, in de tiende
maand, op den tienden der maand,
[dat] Nebucadrézar, de koning Ivan Ba-
bel, kwam tegen Jeruzalem, hij en zijn

gansche heir, en zij legerden zich te-

gen haar, en zij bouwden tegen haar
sterkten rondom. a2Kon. 25:1. Jer. 39:1.

5. Alzoo kwam de stad in belege-

ring, tot in het elfde jaar van den
koning Zedekia.

6. In de vierde maand, op den ne-

genden der maand, als de honger in

de stad sterk werd, en het volk des lands
geen brood had

;

7. Toen werd de stad doorgebroken,
en alle de krijgslieden vloden, en trok-

ken uit des nachts uit de stad, door
den weg der poort tusschen de twee
muren, die aan des koningshof waren
(de Chaldéën nu waren tegen de stad
rondom), en zij togen [door] den weg
des vlakken velds.

8. Doch het heir der Chaldéën jaag-
de den koning na, en zij achterhaal-
den Zedekia in de vlakke velden van
Jéricho; en al zijn heir werd van bij

hem verstrooid.

9. Zij dan grepen den koning en
voerden hem opwaarts tot den koning
van Babel naar Ribla, in het land van
Hamath; die sprak oordeelen tegen
hem.

10. En de koning van Babel slachtte
de zonen van Zedekia voor zijne oogen;
en hij slachtte ook alle de vorsten van
Juda te Ribla.

11. En hij verblindde de oogen van
Zedekia, en hij bond hem met twee ko-
peren ketenen; alzoo bracht hem de
koning van Babel naar Babel, en stelde

hem in het gevangenhuis, tot den dag
zijns doods toe.

12. Daarna, in de vijfde maand, op
den tienden der maand (dit jaar was
het negentiende jaar van den koning
Nebucadrézar, den koning van Babel),

als Nébuzaradan, de overste der tra-

wanten, die voor het aangezicht des
konings van Babel stond, te Jeruzalem
gekomen was;

13. Zoo verbrandde hij het Huis des
HEEREN en het huis des konings;
mitsgaders alle huizen van Jeruzalem
en alle huizen der groeten verbrandde
hij met vuur.

14. En het gansche heir der Chaldé-
ën, dat met den overste der trawanten
was, brak alle muren van Jeruzalem
rondom af.

15. Van de armsten nu des volks, en
het overige des volks, die in de stad
overgelaten waren, en de afvalligen, dio

tot den koning van Babel gevallen wa-
ren, en het overige der menigte, voerde
Nébuzaradan, de overste der trawanten,
gevankelijk weg.

16. Maar van de armsten des lands
liet Nébuzaradan, de overste der tra-

wanten, [eenigen] overig, tot wijngaar-
deniers en tot akkerlieden.

17. Voorts braken de Chaldéën de ko-

peren «pilaren, die in het Huis des
HEEREN waren, en' de stellingen, en
de koperen zee, die in het Huis des
HEEREN was; en zij voerden al het
koper daarvan naar Babel.

a Jer. 27: 10.

18. Ook namen zij de potten, en de
schoffelen, en de gaffelen, en de spreng-
bekkens, en de rookschalen, en alle de
koperen vaten, waar men den dienst

mede deed.

19. En de overste der trawanten nam
weg de schalen, en de wierookvaten,
en de sprengbekkens, en de potten, en
de kandelaars, en de rookschalen, en
de kroezen; wat geheel goud, en wat
geheel zilver was.

20. De twee pilaren, de ééne zee, en
de twaalf koperen runderen, die in de

plaats der stellingen waren, die de ko-

ning Salom.o voor het Huis des HEE-
REN gemaakt had; het koper daarvan,

[te weten,] van alle deze vaten, was zon-

der gewicht.

21. Aangaande de «pilaren, achttien

ellen was de hoogte eens pilaars, en

een draad van twaalf ellen omving hem;
en zijne dikte was vier vingeren, [en]

hy was hol. a l Kon. 7: 15.

2 Kon. 25: 17. 2 Kron. 3: 15.

22. En het kapiteel daarop was ko-

per, en de hoogte des eenen kapiteels

was vijf ellen, en een net en granaat-

appelen op het kapiteel rondom, alles
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koper; en dezen gelijk had de andere

pilaar, met granaatappelen.

23. En de granaatappelen waren zes

en negentig, [gezet] naar den wind; alle

granaatappelen waren honderd, over

het net rondom-.

24. Ook nam de overste der trawan-
ten Seraja, den hoofdpriester, en Ze-

phanja, den tweeden priester, en de

drie dorpelbewaarders.

25. En uit de stad nam hij éénen ho-

veling, die over de krijgslieden gesteld

was, en zeven mannen uit degenen,

die des konings aangezicht zagen, die

in de stad gevonden werden, mitsga-

ders den oversten schrijver des heirs,

die het volk des lands ten oorlog op-

schreef, en zestig mannen van het volk

des lands, die in het midden der stad

gevonden werden.
26. Als Nébuzaradan, de overste der

trawanten, dezegenomen had, zoo bracht

hij ze tot den koning van Babel naar
Ri'bla.

27. En de koning van Babel sloeg ze

en doodde ze te Eibla, in het land van
Hamath. Alzoo werd Juda uit zijn land

gevankelijk weggevoerd.
28. Pit is het volk, dat Nebucadrézar

gevankelijk heeft weggevoerd: In het

zevende jaar, drie duizend en drie en
twintig Joden;

29. In het achttiende jaar van Nebu-

cadrézar, [voerde hij gevankelijk weg] acht
honderd twee en dertig zielen uit Je-

ruzalem
;

30. In het drie en twintigste jaar van
Nebucadrézar voerde Nébuzaradan, de
overste der trawanten, gevankelijk weg
van de Joden zeven honderd vijf en
veertig zielen. Alle zielen zijn vier dui-

zend en zes honderd.

31. oHet geschiedde daarna, in het
zeven en dertigste jaar der gevankelijke
wegvoering van Jójachin, den koning
van Juda, in de twaalfde maand, op
den vijf en twintigsten der maand, dat
Évil-Meródach, de koning van Babel, in

het [eerste] jaar zijns koninkrijks, het
hoofd van Jójachin, den koning van
Juda, verhief, en hem uit het gevan-
genhuis uitbracht.

a 2 Kon. 25: 27, enz.

32. En hij sprak vriendelijk met hem,
en stelde zijnen stoel boven den stoel

der koningen, die bij hem te Babel wa-
ren.

38, En hij veranderde de kleederen
zijner gevangenis; en hij atbestendig-
lijk brood voor zijn aangezicht, alle de
dagen zijns levens.

34. En aangaande zijne tering, eene
vaste tering werd hem van den koning
van Babel gegeven, elk dagelijks be-

stemd deel op zijnen dag, tot op den dag
zijns doods, alle de dagen zijns levens.

DE KLAAGLTEDEB.EN
VAN

JEREMIA.

HET I KAPITTEL.

Aleph. lloe zit die stad [zoo] eenzaam,
die vol volks was! Zij is als eene we-

duwe geworden; zij, die groot was on-

der de heidenen, eene vorstin onder de

landschappen, is cijnsbaar geworden.
2. Beth. aZij weent steeds des nachts,
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en hare tranen [loopen] over hare kin- 1

nebakken ; zij heeft geenen trooster on-

der alle hare liefhebbers; alle hare

vrienden hebben trouwelooslijk met
haar gehandeld, zij zijn haar tot vijan-

den geworden. a Ps. 6: 7.

3. Gimel Juda is in gevangenis ge-

gaan vanw^ege de ellende, en vanwege
de veelheid der dienstbaarheid; zij

woont onder de heidenen, zij vindt

geene ruste; alle hare vervolgers ach-

terhalen ze tusschen de engten.

4. Daleth. De wegen Sions treuren,

omdat niemand op het feest komt;
alle hare poorten zijn woest, hare pries-

ters zuchten; hare jonkvrouwen zijn

bedroefd, en zijzelve is in bitterheid.

5. He. Hare tegenpartijders zijn ten

hoofd geworden, hare vijanden zijn

gerust, omdat haar de HEERE bedroefd

heeft vanwege de veelheid harer over-

tredingen; hare kinderkens gaan he-

nen [in] de gevangenis voor het aan-

gezicht des tegenpartijders.

6. Van. En van de dochter Sions is

al haar sieraad weggegaan; hare vor-

sten zijn als de herten, [die] geene

weide vinden, en zij gaan krachteloos

henen voor het aangezicht des vervol-

gers.

7. Zain. Jeruzalem is, [in] de dagen
harer ellende en harer veelvuldige bal-

lingschap, indachtig aan alle hare ge-

wenschte dingen, die zij van oude da-

gen af gehad heeft; dewijl haar volk

door de hand des tegenpartijders valt,

en zij geenen helper heeft; de tegen-

partijders zien haar aan, zij spotten

met hare rustdagen.

8. Cheth. Jeruzalem heeft zwaarlij

k

gezondigd, daarom is zij als eene af-

gezonderde [vrouw] geworden ; allen,

die haar eerden, achten haar onwaard,
dewijl zij «hare naaktheid gezien heb-

ben; zij zucht ook, en zij is achter-

waarts gekeerd. a Jes. 47 : 3.

9. Teth. Hare onreinigheid is in ha-

re zoomen, zij heeft niet gedacht aan
haar «uiterste; daarom is zij wonder-
baarlijk omlaag gedaald, zij heeft gee-

nen trooster. HEERE, zie mijne ellende

aan, \vant de vijand maakt zich groot.
a Deut. 32: 29.

lu. Jod. De tegenpartijder heeft zijne

hand aan alle hare gewenschte dingen

uitgebreid; immers heeft zij aangezien,

dat de heidenen in haar. Heiligdom
gingen, waarvan Gij geboden hadt, dat

zij in uwe gemeente niet komen zou-

den.

11. Caph. Al haar volk zucht, «brood

zoekende; zij hebben hunne gewenschte
dingen voor spijze gegeven, om de ziele

te verkwikken. Zie, HEERE, en aan-

schouw, dat ik onwaard geworden ben.
a Jer. 52: 6.

12. Lamed. Gaat het ulieden niet aan
gij allen die over [den] weg gaat?

Schouwt het aan en ziet, of er eene

smarte zij gelijk mijne smart, die mij

aangedaan is, waarmede de HEERE
[mij] bedroefd heeft ten dage der hit-

tigheid zijns toorns.

13. ifem. Van de hoogte heeft Hij

een vuur in mijne beenderen gezonden,

waarover Hij geheerscht heeft; Hij

heeft voor mijne voeten een net uit-

gebreid, Hij heeft mij achterwaarts doen

keeren; Hij heeft mij w^oest en ziek

gemaakt den ganschen dag.

14. Nun. Het juk mijner overtredin-

gen is aangebonden door zijne hand,

zij zijn samengevlochten, zij zijn op

mijnen hals geklommen ; Hij heeft mij-

ne kracht doen vervallen; de Heere

heeft mij in [hunne] handen gegeven,

ik kan niet opstaan.

15. Samech. De Heere heeft alle mij-

ne sterken in het midden van mij ver-

treden; Hij heeft eene bijeenkomst over

mij uitgeroepen, om mijne jongelingen

te verbreken; de Heere heeft de wijn-

pers der jonkvrouwe, der dochter van

Juda, getreden.

16. Ain. Om dezer dingen wille ween
ik; «mijn oog, mijn oog vliet af van

wdter, omdat de Trooster, die mijne

ziele zoude verkwikken, verre van mij

is. Mijne kinderen zijn verwoest, om-

dat de vijand de overhand heeft.

a Jer. 13 : 17.,

17. Pe. Sion breidt hare handen uit,

er is geen trooster voor haar; de HEE-
RE heeft van Jakob geboden, dat die

rondom hem zijn, zijne tegenpartijders

zouden zijn; Jeruzalem is als eene af-

gezonderde [vrouw] onder hen.

18. Tsade. De HEERE is rechtvaar-

dig, want ik ben zijnen mond weder-

spannig geweest; hoort toch, alle gij

volkeren,^ en ziet mijne smart; mijne
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jonkvrouwen en mijne jongelingen zijn

in de gevangenis gegaan.

19. Koph. Ik riep tot mijne liefheb-

bers, [maar] «zij hebben mij bedrogen;

mijne priesters en mijne oudsten heb-

ben in de stad den geest gegeven, als

zij spijze voor zich zochten, opdat zij

hinine ziele mochten verkwikken.
a .Ter. 30 : 14.

20. Besch. Aanzie, HEERE, want mij

is bange; amijn ingewand is beroerd,

mijn hart heeft zich omgekeerd in het

binnenste van mij, want ik ben zeer

wederspannig geweest; van buiten heeft

[mij] het zwaard van kinderen beroofd,

van binnen is als de dood.
a Jes. IG : 11. Jer. 48 : 36.

21. Schin. Zij hooren, dat ik zucht,

[maar] ik heb geenen trooster; alle

mijne vijanden hooren mijn kwaad,
[en] zij zijn vroolijk, dat Gij het gedaan
hebt; [ais] Gij den dag zult voortge-

bracht hebben, [dien] Gij uitgeroepen

hebt, zoo zullen zij zijn gelijk ik ben.

22. Thau. Laat al hun kwaad voor

uw aangezichte komen, en doe hun,

gelijk als Gij mij gedaan hebt van-

wege alle mijne overtredingen; want
mifne zuchtingen zijn vele. en mijn

hart is mat

HET II KAPITTEL.

AlepJi. lloe heeft de Heere de dochter

Sions in zijnen toorn bewolkt! Hij heeft

de heerlijkheid van Israël van den he-

mel [op] de aarde nedergeworpen; en

Hij heeft aan de voetbank zijner voe-

ten niet gedacht in den dag zijns toorns.

2. Beth. De Heere heeft alle de wo-

ningen Jakobs verslonden, en heeft ze

niet verschoond ; Hij heeft de vastighe-

den der dochter van Juda afgebroken

in zijne verbolgenheid; Hij heeft ge-

maakt, dat zij de aarde raken; Hij

heeft het koninkrijk en zijne vorsten

ontheiligd.

3. Gimel. Hij heeft, in ontsteking des

toorns, den geheelen hoorn Israels af-

gehouwen; Hij heeft zijne rechterhand

achterwaarts getrokken, toen de vijand

kwam; en Hij is tegen Jakob ontsto-

ken als een vlammend vuur, [dat] rond-

om verteert.

4. Daleth. Hij heeft zijnen boog ge-

spannen als een vijand, Hij heeft zich

[mei] zijne rechterhand gesteld als een
tegenpartijder, dat Hij doodde alle de
begeerlijke dingen der oogen; Hij heeft

zijne grimmigheid in de tent der doch-
ter Sions uitgestort als een vuur.

5. He. De Heere is geworden als een
vijand; Hij heeft Israël verslondci

Hij heeft alle hare paleizen versloh-

den. Hij heeft zijne vastigheden ver-

dorven; en Hij heeft bij de dochter
van Juda het klagen en kermen ver-

menigvuldigd.
6. Vau. En Hij heeft zijne hut met

ge\Veld afgerukt, als eenen hof, Hij

heeft ztjne veigaderplaats verdorven;
de HEERE heeft in Sion doen verge-

ten den hoogtijd en den Sabbath, en
Hij heeft in de gramschap zijns toorns
den koning en den priester smadelijk
verworpen.

7. Zain. De Heere heeft zijn altaar

verstoeten. Hij heeft zijn Heiligdom te

niete gedaan. Hij heeft de muren ba-

rer paleizen in des vijands hand over-,

gegeven; zij hebben in het Huis des
HEEREN eene stemme verheven als

op den dag eens gezetten hoogtijds.

8. Cheth. De HEERE heeft gedacht
te verderven den muur der dochter
Sions, Hij heeft het richtsnoer [daar-

over] getogen, Hij heeft zijne hand niet

afgewend, dat Hij ze niet verslonde;

en Hij heeft den voormuur en den
muur te zamen treurig gemaakt, zij

zijn verzwakt.
9. Teth. Hare poorten zijn in de aar-

de verzonken; Hij heeft hare grendelen
verdorven en gebroken; haar koning
en hare vorsten zijn onder de heide-

nen; er is geene wet; hare profeten

vinden ook geen gezicht van den HEE-
RE.

10. Jod. De oudsten der dochter Si-

ons zitten op de aarde, zij zwijgen

stille, zij werpen stof op hun hoofd,

zij hebben zakken aangegord; de jonge
dochters van Jeruzalem laten haar

hoofd ter aarde hangen.
11. Cap/?. Mijne oogen zijn verteerd

door tranen, mijn ingewand wordt be-

roerd; mijne lever is ter aarde uitge-

schud, vanwege de breuke der dochter

mijns volks; omdat het kindeken en

de zuigeling op de straten der stad in

onmacht zinken;
]2 J.am.ed. [Als] zij cot hunne moe-
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ders zeggen: Waar is koren en wijn?
als zij op de straten der stad in on-

macht zinken, als de verslagenen ; als

zich hunne ziel uitschudt in den schoot
hunner moeders.

13. 2Iem. "Wat getuigen zal ik u bren-

gen? Wat zal ik bij u vergelijken, gij

docliter Jeruzalems? Wat zal ik bij u
vergelijken, dat ik u trooste, gij jonk-

vrouwe, dochter Sions? Want uwe
breuke is [zoo] groot als de zee; wie
kan u heelen?

14. Nitn. Uwe profeten hebben u
ijdelheid en ongerijmdheid gezien, en
zij hebben [u] uwe ongerechtigheid niet

geopenbaard, om uwe gevangenis af

te wenden; maar zij hebben u gezien

ijdele lasten en uitstootingen.

15. Samech. Allen, 'die over [den] weg
gaan, klappen met de handen over ii,

zij fluiten en schudden hun hoofd over
de dochter Jeruzalems, [zeggende:] Is

dit die stad, waar men van zeide, dat
zy volkomen van schoonheid was,
eene vreugde der gansche aarde?

16. Pe. Alle uwe vijanden sperren
hunnen mond op over u, zij fluiten en
knersen met de tanden, zij zeggen:
Wij hebben ze verslonden; dit is im-

mers de dag, dien wij verwacht heb-

ben, wij hebben [Jiem] gevonden, wij

hebben [hem] gezien.

17. Ain. De HEERE heeft gedaan wat
Hij gedacht had, Hij heeft zijn woord
vervuld, dat Hij bevolen had van oude
dagen; Hij heeft afgebroken en niet

gespaard; en Hij heeft den vijand over

u verblijd. Hij heeft den hoorn uwer
tegenpartijders verhoogd.

18. Tsa'de. Hun hart schreeuwde tot

den Heere. O «gij muur der dochter
Sions, laat dag en nacht tranen afvlie-

ten als eene beek; geef uzelve geene
rust, uw oogappel houde niet op.

a Jer. 14 : 17. Klaagl. 1 : 16.

19. Koph. Maak u op, maak geschrei

des nachts in het begin der nachtwa-
ken, stort uw hart uit voor het aan-

gezichte des HEEREX als water; hef

uwe handen tot Hem op voor de ziel

uwer kinderkens, die in onmacht ge-

vallen zijn van honger, vooraan op alle

straten.

20. Besch. Zie, HEERE, aanschouw
toch, aan wien Gij alzoo gedaan hebt.

«Zullen dan de vrouwen hare vrucht
.

eten, de kinderkens, die 'men op de
handen draagt? Zullen dan de profeet
en de priester in het Heiligdom des
HEEREN gedood worden ?

a Klaagl. 4 : 10.

21. Schin. De jongen en de ouden
liggen op de aarde [op] de straten;
mijne jonkvrouwen en mijne jongelin-
gen zijn door het zwaard gevallen; Gij

hebt ze in den dag uwstoorns gedood,
Gij hebt ze geslacht [en] niet ver-
schoond.

22. Than. Gij hebt mijne verschrik-
kingen van rondom geroepen, als[fo#]

eenen dag eens gezetten hoogtijds ; en
er is niemand aan den dag des toorns
des HEEREN ontkomen of overgeble-
ven ; die ik op de handen gedragen en
opgetogen heb, die heeft mijn vijand
omgebracht.

^

HET III KAPITTEL.

Aleph. Ik ben de man, [die] ellende
gezien heeft door de roede zijner ver-
bolgenheid.

2. Aleph. Hij heeft mij geleid en ge-
voerd [in] de duisternis, en niet [in]

het licht.

3. Aleph. Hij heeft zich immers te-

gen mij gewend, Hij heeft zijne hand
den ganschen dag veranderd.

4. Beth. Hij heeft mijn vleesch en
mijne huid oud gemaakt. Hij heeft mij-
ne beenderen gebroken.

5. Beth. Hij heeft tegen mij gebouwd,
en Hij heeft [mij met] gal en moeite
omringd.

6= Beth. Hij heeft mij gezet in duis-
tere plaatsen, als degenen die overlang
dood zijn.

7. Gimel. Hij heeft mij toegemuurd,
dat ik er niet uitgaan kan; Hij heeft
mijne koperen boeien verzwaard.

8. Gimel. Ook wanneer ik roep en
schreeuw, sluit Hij [de oorew voor] mijn
gebed.

9. Gimel. Hij heeft mijne wegen toe-

gemuurd met uitgehouwene steenen,
Hij heeft mijne paden verkeerd.

10. Baleth. Hij is mij een loerende
beer, een leeuw in verborgene plaat-

sen.

11. Baleth. Hij heeft mijne wegen
afgewend, en Hij heeft mij in stukken

28
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gebroken; Hij heeft mij woest ge-

maakt.
12. Daleth. Hij heeft zijnen boog ge-

spannen, en Hij heeft mij den pijl als

ten doel gesteld.

13. He. Hij heeft zijne pijlen in mijne

nieren doen ingaan.

14. He. Ik ben al mijn volk tot be-

laching geworden, hun snarenspel den
ganschen dag.

15. He. Hij heeft mij met bitterheden

verzadigd, Hij heeft mij met alsem

dronken gemaakt.
16. Van. Hij heeft mijne tanden met

zandsteenkens verbrijzeld, Hij heeft mij

in de asch nedergedrukt.

17. Vau. En Gij hebt mijne ziele ver-

re van den vrede verstoeten, ik heb

het goede vergeten.

18. Vau. Toen zeide ik: Mijne sterkte

is vergaan, en mijne hope van den

HEERE.
19. Zain. Gedenk aan mijne ellende

en aan mijne ballingschap, aan den

alsem en galle.

20. Zain. Mijne ziele gedenkt er wel

ter dege aan, en zij bukt zich neder in

mij.

21. Zain. Dit zal ik mij ter harte

nemen, daarom zal ik hopen:

22. Gheth. Het zijn «de goedertieren-

. heden des HEEREN, dat wij niet ver-

nield zijn, dat zijne barmhartigheden

geen einde hebben, a Jes. i: 9. Hab. 3: 13.

23. Gheth. Zij «zijn allen morgen
nieuw, uwe trouw is groot.

a Ps. 30 : 6.

24. Cheth. De HEERE is mijn deel,

zegt mijne ziele, «daarom zal ik op Hem
hopen. a Hab. 2: 3.

25. Teth. De HEERE is goed denge-

nen die Hem verwachten, der ziele die

Hem zoekt.

26. Teth. Het is goed, dat men hope

en stille zij op het heil des HEEREN.
27. Teth. Het is goed voor eenen

man, dat hij het juk in zijne jeugd

draagt.
28. Jod. Hij zitte eenzaam en zwijge

stille, omdat Hij het hem opgelegd

heeft.

29. Jod. Hij steke zijnen mond in

het stof, [zeggende:] «Misschien is er

verwachting. a Hand. 8: 22.

30. Jod. Hij geve zijne wang dien

die hem slaat, hij worde zat van smaad.

31. Caph. Want de Heere zal niet

verstoeten in eeuwigheid;
32. Ca2-)h. Maar als Hij bedroefd heeft,

zoo zal Hij zich ontfermen naar de

grootheid zijner goedertierenheden.
33. C«j:)/z. Want Hij plaagt en bedroeft

des menschen kinderen niet van harte.

34. Lamed. Dat men alle de gevan-
genen der aarde onder zijne voeten
verbrijzelt;

35. Lamed. Dat men het recht eens

mans buigt voor het aangezichte des

Allerhoogsten;
36. Lamed. Dat men eenen mensch

verongelijkt in zijne twistzaak; zoude
het de Heere niet zien?

37. Mem. «Wie zegt wat, hetwelk ge-

schiedt, [zoo het] de Heere niet beveelt ?
a Ps, 33: 9.

38. Mem. «Gaat niet uit den mond
des Allerhoogsten het kwade en het

goede? a Jes. 45: 7. Amos. 3: 6.

39. Mem. Wat klaagt [dan] een levend

mensch? Een ieder [klage] vanwege
zijne zonden.

40. Nun. Laat ons onze wegen on-

derzoeken en doorzoeken, en laat ons
wederkeeren tot den HEERE.

41. Nun. Laat ons ons hart opheffen,

mitsgaders de handen, tot God in den
hemel, [zeggende:]

42. Nun. Wij hebben overtreden en

wij zijn wederspannig geweest, [daar-

om] hebt Gij niet gespaard.

43. Samech. Gij hebt [ons] roet toorn

bedekt, en Gij hebt ons vervolgd; Gij

hebt [ons] gedood. Gij hebt niet ver-

schoond.
44. Samech. Gij hebt U met eene

wolk bedekt, zoodat er geen gebed

doorkwam.
45. Samech. Gij hebt ons [tot] een

uitvaagsel en wegwerpsel gesteld, in

het midden der volkeren.

46. Pe. Alle onze vijanden hebben
hunnen mond tegen ons opgesperd.

47. Pe. De vreeze en de kuil zijn over

ons gekomen, de verwoesting en de

verbreking.

48. Pe. [Met] waterbeken loopt mijn

oog neder, vanwege de breuke der doch-

ter mijns volks.

49. Ain. Mijn oog vliet, en kan niet

ophouden, omdat er geene rust is;

50. Ain. Totdat [hef] de HEERE van
den hemel aanschouwe, en [het] zie.
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51. Ain. Mijn oog doet mijne ziele

[moeite] aan, vanwege alle de dochteren
myner stad.

52. Tsade. Die mijne vijanden zijn

zonder oorzaalv, hebben mij als een vo-

gelken dapperlijk gejaagd.

53. Tsade. Zij hebben mijn leven in

eenen kuil uitgeroeid, en zij hebben
eenen steen op my geworpen.

54. Tsade. De wateren zwommen
over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben af-

gesneden.
55. Koph. HEERE, ik heb uwen naam

aangeroepen uit den ondersten kuil.

56. Koph. Gij hebt mijne stemme ge-

hoord ; verberg uw oor niet voor mijn

zuchten, voor mijn roepen.

57. KojjJi. Gij zijt genaderd ten dage

als ik U aanriep ; Gij hebt gezegd : Vrees

niet.

58. Resch. Heere, Gij hebt de twist-

. zaken mijner ziele getwist, Gij hebt mijn

leven verlost.

59. Resch. HEERE, Gij hebt gezien

de verkeerdheid, die men mij aangedaan
heeft ; oordeel mijne rechtzaak.

60. Resch. Gij hebt al hunne wra-

ke gezien, alle hunne gedachten tegen

mij.

6J . Schin. HEERE, Gij hebt hun sma-
den gehoord, [en] alle hunne gedachten
tegen mij;

62. Schin. De lippen dergenen, die te-

gen mij opstaan, en hun dichten tegen

mij den ganschen dag.

63. Schin. Aanschouw hun zittenen

opstaan; ik ben hun snarenspel.

64. Thau. HEERE, geef hun weder
die vergelding, naar het werk hunner
handen.

65. Thau. Geef hun een deksel des

harten ; uw vloek zij over hen.

66. Thau. Vervolg ze met toorn, en

verdelg ze van onder den hemel des

HEEREN.

HET IV KAPITTEL.

Aleph. Il oe is het goud [soa] verdon-

kerd, het goede, fijne goud [zoo] ver-

anderd! [Hoe] zijn de steenen desHei-

ligdoms vooraan op alle straten ver-

worpen !

2. Beth. De kostelijke kinderen Sions,

tegen fijn goud geschat, hoe zijn zij

[nu] gelijk gerekend aan de aarden fles-
,

schen, het werk van de handen eens
pottenbakkers !

3. Gimel. Zelfs laten de zeekalveren
de borsten neder, zij zoogen hare wel-
pen

;
[maar] de dochter mijns volks is

als eene wreede geworden, gelijk de
struisen in de woestijn.

4. Daleth. De tong van het zoogkind
kleeft aan zijn gehemelte van dorst;

de kinderkens eischen brood, er is nie-

mand, die [het] hun mededeelt.
5. Be. Die lekkernijen aten, versmach-

ten [nu] op de straten; die in karmo-
zijn opgetrokken zijn, die omhelzen den
drek.

6. Vau. En de ongerechtigheid der
dochter mijns volks is grooter dan de
zonde van Sódom, dat als in een oogen-
blik omgekeerd werd, en geene han-
den hadden daarover arbeid.

7. Zain. Hare bijzondersten waren
reiner dan de sneeuw, zij waren wit-

ter dan melk ; zij waren rooder van
lichaam dan robijnen, gladder dan een
saffier.

8. Gheth. [ifaar nu] is hunne gedaan-
te verduisterd van zwartigheid, men
kent ze niet op de straten ; hunne huid
kleeft aan hunne beenderen, zij is ver-

dord, zij is geworden als een hout.

9. Teth. De verslagenen van het
zwaard die zyn gelukkiger dan de ver-

slagenen van den honger ; want deze
vlieten daarhenen, [als] doorstoken zijn-

de omdat er geene vruchten der velden
zijn.

10. Jod. De handen der barmhartige
vrouwen hebben hare kinderen gekookt;
zij zijn haar tot spijze geworden in de
verbreking der dochter mijn volks.

11. Cap)h. De HEERE heeft zijne grim-
migheid volbracht, Hij heeft de hittig-

heid zijns toorns uitgestort ; en Hij heeft

te Sion een vuur aangestoken, hetwelk
hare fondamenten verteerd heeft.

12. Lamed. De koningen der aarde
zouden het niet geloofd hebben, noch
alle de inwoners der wereld, dat de te-

genpartijder en vijand tot de poorten
van Jeruzalem zoude ingaan.

13. Mem. Het is vanwege de zonden
harer profeten, [en] de misdaden harer
priesteren, die in het midden van haar
het bloed der rechtvaardigen vergoten
hebben.

14. Nun. Zij zwierven [als] blinden
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op de straten, zij waren met bloed be-

smet, zoodat men niet kon zyn, [o/j

men raakte hunne kleederen aan.

15. Samech. Zij riepen tot lien : Wijkt,

[hier is] een onreine, wijkt, wijkt, roert

niet aan. Zekerlijk zij zijn weggevlogen,

ja weggezworven; zij zeiden onder de

heidenen: Zij zullen er niet langer wo-

nen.
. , ^

16. Pe. Des HEEREN aangezichte

beeft ze verdeeld, HlJ zal ze voortaan

niet meer aanzien ; zij hebben het aan-

gezicht der priesteren niet geëerd, zij

hebben den ouden geene genade bewe-

zen.

17. Ain. Nog bezweken ons onze

oogen, [ziende] naar onze ijdele hulpe ;

«wij gaapten met ons gapen op een

volk, [dat] niet kon verlossen.
'

a Ezech. 29: 16.

18. Tsade. Zij hebben onz€ gangen

nagespeurd, dat wij op onze straten niet

gaan konden; ons einde is genaderd,

onze dagen zijn vervuld, ja ons einde

is gekomen.
19. Koj^h. Onze vervolgers zijn sneller

geweest dan de arenden des hemels;

zij hebben ons op de bergen hittiglijk

vervolgd, in de woestijn hebben zij ons

lagen gelegd.

20. Resch. De adem onzer neuzen,

de gezalfde des HEEREN, is gevangen

in hunne groeven; [van] welken wij

zeiden : Wij zullen onder zijne schaduw

leven onder de heidenen.

21. Schin. Wees vroolijk, en verblijd

u, gij dochter E'doms, die in het land

Uz woont; [doch] de beker zal ook tot

u komen, gij zult dronken worden, en

ontbloot worden.
22. Thau. Uwe ongerechtigheid heeft

een einde, o gij dochter Sions; Hij zal

u niet meer gevankelijk doen wegvoe-

ren; [maar] uwe ongerechtigheid, o gij

dochter E'doms, zal Hij bezoeken, Hij

zal uwe zonden ontdekken.

HET V KAPITTEL.

Gedenk, HEERE, wat ons geschied is;

aanschouw het, en zie onzen smaad aan.

2. Ons erfdeel is tot de vreemdehn-

gen gewend, onze huizen tot de uit-

landers.
8. Wij zijn weezen zonder vader;

onze moeders zijn als de weduwen.
4. Ons water moeten wij voor geld

drinken ; ons hout komt [ons] op prijs

te staan.

5. Wij lijden vervolging op onze hal-

zen; zijn wij moede, men laat ons

geene rust.

6. Wij hebben den Egyptenaar de

hand gegeven, [en] den Assyriër, om
[met] brood verzadigd te worden.

7. Onze vaders hebben gezondigd,

en zijn niet [meer], en wij dragen hun-

ne ongerechtigheden.

8. Knechten heerschen over ons; er

is niemand, die [ons] uit hunne hand

rukke.
9. Wij moeten ons brood met gevaar

onzes levens halen, vanwege hetzwaard

der woestijn.

10. Onze huid is zwart geworden

gelijk een oven, vanwege den gewel-

digen storm des hongers.

11. Zij hebben de vrouwen te Sion

verkracht, [en] de jonge dochters in de

steden van Juda.

12. De vorsten zijn door hunlieder

hand opgehangen, de aangezichten der

ouden zijn niet geëerd geweest.

13. Zij" hebben de jongelingen weg-

genomen, [om] te malen, en de jongens

struikelen onder het hout.

14. De ouden houden op van de

poort, de jongelingen van hun snaren-

spel.

15. De vreugde onzes harten houdt

op ; onze rei is in treurigheid veranderd.

16. De kroon onzes hoofds is afge-

vallen; o wee nu onzer, dat wij [zoo]

gezondigd hebben.

17. Daarom is ons hart mat; om de-

ze dingen zijn onze oogen duister ge-

worden
;

18. Om des bergs Sions wille, die

verwoest is, waar de vossen op loopen.

19. Oy, o HEERE, zit in eeuwigheid;

uw troon is van geslachte tot geslachte.

20. Waarom zoudt Gij ons steeds

vergeten ? [ Waarom] zoudt Gij ons [zoo]

langen tijd verlaten?

21. HEERE, bekeer ons tot U, zoo

zullen wij bekeerd zijn; vernieuw onze

dagen als van ouds.

22. Want zoudt Gij ons ganschelijk

i verwerpen? Zoudt Gij zoo zeer tegen

jons verbolgen zijn?
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HET I KAPITTEL.

In het dertigste jaar, in de vierde

[maand], op den vijfden dier maand,
als ik in het midden der weggevoer-
den was bij de rivier «Chébar, zoo ge-

schiedde het, [dat] de hemelen werden
geopend, en ik gezichten Gods zag.

a Ps. 137 : 1.

2. Op den vijfden dier maand (dit

was het vijfde jaar van de wegvoering
van den koning Jójachin),

3. Geschiedde het woord des HEB-
EEN uitdrukkelijk tot Ezéchiël, den
zoon van Büzi, den priester, in het

land der Chaldéën, bij de rivier Ché-

bar; en de hand des HEEREN was
daar op hem.

4. Toen zag ik, en zie, een storm-

wind kwam van het noorden af, eene
groote wolk, en een vuur [daarin] be-

sloten, en een glans was rondom die

[lüolk] ; en uit het midden daarvan was
als de kleur van Hasmal, uit het mid-
den des vuurs.

5. En uit het midden daarvan [kivam]

de gelijkenis van vier dieren; en dit

was hunne gedaante: zij hadden de

gelijkenis van een mensch.
6. «En elkeen had vier aangezich-

ten; insgelijks had elkeen van hen
vier vleugelen. • « Ezech. lo : i4.

7. En hunne voeten waren rechte

voeten, en hunne voetplanten waren
gelyk de voetplanten van een kalf, en
glinsterden gelijk de kleur van glad

koper.

8. En «menschenhanden waren on-

der hunne vleugelen, aan hunne vier

zyden; en die vier hadden hunne aan-

gezichten en hunne vleugelen.
o Ezech. 10 : 8.

9. Hunne vleugelen waren samen-
gevoegd, de één aan den ander; zij

keerden zich niet om, als zij gingen;
zij gingen elkeen recht uit voor zijn

aangezicht henen.
10. «De gelijkenis nu van hun aan-

gezicht v/as het aangezicht eens men-
schen ; en het aangezicht eens leeuws
hadden zij vier aan de rechterzijde;
en ter linkerzijde hadden die vier eens
runds aangezicht; ook hadden die vier
eens arends aangezicht.

a Ezech. 10: 14. Openb. 4: 7.

11. Ook waren hunne aangezichten
en hunne vleugelen opwaarts verdeeld

;

elkeen had er twee samengevoegd aan
malkanderen, en twee bedekten hunne
lichamen.

12. En zij gingen elkeen recht uit
voor zijn aangezicht henen; waarhe-
nen de Geest was om te gaan, gingen
zij; zij keerden zich niet om, als zij

gingen.
13. Aangaande de gelykenis der die-

ren, hunne gedaante was als branden-
de kolen des vuurs, als de gedaante
der fakkelen; dat [vuur] ging steeds
tusschen die dieren; en het vuur had
eenen glans, en uit het vuur kwam een
bliksem voort.

14. De dieren nu liepen en keerden
weder als de gedaante van een weerlicht.

15. Als ik die dieren zag, zie, zoo
was er een rad op de aarde bij die
dieren, naar zijne vier aangezichten.

16. «De gedaante der raderen en hun
maaksel was als de kleur van een tur-

koois; en die vier hadden eenerlei ge-

lijkenis; daartoe was hunne gedaante,
en hun maaksel, alsof het ware een
rad in het midden van een rad.

a Ezech. 10 : 9, 10.
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17. Als zij gingen, zij gin~gen op hun-

ne vier zijden; zy keerden zich niet

om, als zij' gingen.

18. En hunne velgen, die waren zoo

hoog, dat zij vreeseiijk waren; en «hun-

ne velgen waren vol oogen rondom
aan die vier [raderen], a Ezech. lO: 12.

19. «Als nu de dieren gingen, gingen

de raderen bij hen; en als de dieren

van de aarde opgeheven werden, wer-

den de raderen opgeheven.
a Ezech. 10: 16.

20. Waarhenen de Geest was om te

gaan, gingen zij; waarhenen de Geest

was om te gaan; en de raderen wer-

den tegenover hen opgeheven; want de

Geest der dieren was in de raderen.

21. Als die gingen, gingen [desej; en

als die stonden, stonden zij; en als die

van de aarde opgeheven werden, wer-

den de raderen tegenover hen opgehe-

ven; want de Geest der dieren was in

de raderen.

22. En over de hoofden der dieren

was de gelijkenis eens uitspansels, ge-

lijk de kleur van het vreeselijke kristal,

van boven af over hunne hoofden uit-

gespreid.

23. En onder dat uitspansel waren
hunne vleugelen recht op, de één aan

den ander; ieder had er twee, die her-

waarts hunne lichamen bedekten, en

ieder had er twee, die ze derwaarts be-

dekten.
24. En als zij gingen, hoorde ik een

geruisch hunner vleugelen, als het ge-

ruisch van vele wateren, als de stemme
des Almachtigen, [als] de stemme eens

geroeps, als het gedreun eens heirlegers.

Als zij stonden, zoo lieten zij hunne
vleugelen neder.

25. En er geschiedde eene stemme
van boven het uitspansel, hetwelk bo-

ven hunne hoofden was, als zij stonden,

[en] hunne vleugelen nedergelaten had-

den.
26. En boven het uitspansel, hetwelk

was boven hunne hoofden, was de ge-

lijkenis eens troons, als de gedaante

van eenen saffiersteen; en op de gelij-

kenis des troons was de gelijkenis als

de gedaante eens menschen, daar boven
op zijnde.

27. En ik zag als de kleur van Has-
mal, als de gedaante van vuur rondom
daarbinnen, van de gedaante zijner len-

denen en opwaarts; en van de gedaante
]

zijner lendenen en nederwaarts, zag ik

als de gedaante van vuur, en glans aan
hem rondom.

28. Gelijk de gedaante van den boog.

die in de wolk is ten dage des piasre-

gens, alzoo was de gedaante van den
glans rondom. Dit was de gedaante
van de gelijkenis der heerlijkheid des

HEEREN. Èn «als ik het zag, viel ik 1

op mijn aangezicht, en ik hoorde eene
'

stemme van eenen, die sprak.
a Dan. 10: 9.

HET II KAPITTEL.

lijn Hij zeide tot mij: Menschenkind,
sta op uwe voeten, en Ik zal met u
spreken.

2. «Zoo kwam in mij, als Hij tot mij

sprak, de Geest, die mij stelde op mijne
voeten; en ik hoorde Dien, die tot mij

sprak. a Ezech. 3: 24. Dan. 10: 10.

3. En Hij zeide tot mij: Menschen-
kind. Ik zend u tot de kinderen Isra-

els, tot de rebelleerende volkeren, die

tegen Mij gerebelleerd hebben; «zij en
hunne vaderen hebben overtreden tegen

Mij tot op dezen zelven huldigen dag.
« Jer. 3: 25.

4. En deze kinderen zijn hard van
aangezicht, en stijf van hart. Ik zend

u tot hen, en gij zult tot hen zeggen:

Zoo zegt de Heere HEERE.
5. En zij, hetzij dat zij het hooren

zullen, of hetzij dat zij het laten zullen

(want zij zijn een wederspannig huis),

azoo zullen zij weten, dat een profeet

in het midden van hen geweest is.

a Ezech. 33: 33.

6. En gij, menschenkind, «vrees niet

voor hen, en vrees niet voor hunne
woorden, hoewel wederwilligen en door-

nen bij u zijn, en gij bij schorpioenen

woont; vrees voor hunne woorden niet,

hen ontzet u niet voor hun aangezicht,

want zij zijn een wederspannig huis.
a Jer. 1: 8, 17. Luc. 12: 4.

h Ezech. 3: 9. 1 Petr. 3: 14.

7. Maar gij zult mijne woorden 10'

hen spreken, hetzy dat zij hooren zi.l-

len, of hetzij dat zij het laten zullen;

want zij zijn wederspannig.

8. Doch gij, menschenkind, hoor het-

gene dat Ik tot u spreek ; wees gli niet

wederspannig, gelijk dat wederspannige
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huis ; open uwen mond, «en eet wat Ik

U geef. a Openb. 10: 9.

9. Toen zag ik, en zie, er was eene
hand tot mij uitgestoken; en zie, daarin
was de rolle eens boeks.

10. En Hij spreidde die voor mijn
aangezicht uit; en zij was beschreven
voor en achter; en daarin waren ge-

schreven klaagliederen, en zuchting, en
wee.

HET III KAPITTEL,

D.Jaarna zeide Hij tot mij : Menschen-
kind, «eet wat gij vinden zult; eet deze
rolle, en ga, spreek tot het huis Israels.

a Jer. 15: 16. Ezech. 2: 8. Openb. 10: 9.

2. Toen opende ik mijnen mond, en
Hij gaf mij die rolle te eten.

3. En Hij zeide tot mij : Menschenkind,
geef uwen buik te eten, en vul uw in-

gewand met deze rolle, die Ik u geef.

Toen at ik, «en het was in mijnen
mond als honig, vanwege de zoetigheid.

a Ps. 19: 11; 119: 103. Openb. 10: 10.

4. En Hij zeide tot mij; Menschen-
kind, «ga henen, kom tot het huis Is-

raels, en spreek tot hen met mijne
woorden. a Jer. 1: 17.

5. Want gü zijt niet gezonden tot

een volk, diep van spraak en zwaar
van tong, [maar] tot het huis Isra-

els;

6. Niet tot vele volkeren, diep van
spraak en zwaar van tong, w^elker

woorden gij niet kunt verstaan ; zouden
zij niet, zoo Ik u tot hen gezonden had,

naar u gehoord hebben?
7. Maar het huis Israels wil naar u

niet hoeren, omdat zij naar Mij niet

willen hooren ; want het gansche huis

Israels is stijf van voorhoofd, en hard
van harte zijn zij.

8. «Zie, Ik heb uw aangezicht stijf

gemaakt tegen hunne aangezichten, en
uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd.

a Jer. 1: ]8. Micha 3: 8.

9. Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als

een diamant, harder dan «eene rots;

ftvrees hen niet, en ontzet u niet voor
hunne aangezichten; omdat zij een we-
derspannig huis zijn. a Jer. 5: 3.

b Jer. 1: 8, 17. Ezech. 2: 6. 1 Petr. 3: 14.

10. Voorts zeide Hij tot mij: Men-
schenkind, vat alle mijne woorden, die

Ik tot u spreken zal, in uw hart, en
hoor ze met uwe ooren.

11. En ga henen, kom tot de wegge-
voerden, tot de kinderen uws volks, en
spreek tot hen, en zeg tot hen: Zoo zegt
de Heere HEERE ; «hetzij dat zij hooren
zullen, of hetzij dat zij het laten zullen.

o Ezech. 2: 5, 7.

12. «Toen nam de Geest mij op, en
ik hoorde achter mij eene stemme van
groote ruisching, [zeggende ;] Geloofd zij

de heerlijkheid des HEEREN uit zijne

plaats. a Ezech. 8: 3.

.13. En [ik hoorde] het geluid van der
dieren vleugelen, die de één den ander
raakten, en het geluid der raderen te-

genover hen; en het geluid eener groote
ruisching.

14. Toen hief de Geest mij op en nam
mij weg, en ik ging henen, bitterlijk

bedroefd door de hitte mijns geestes;
maar de hand des HEEREN was sterk
op mij.

15. En ik kwam tot de weggevoer-
den te Tél-A'bib, die aan de rivier Ché-
bar woonden, en ik bleef waar zij woon-
den; ja ik bleef daar verbaasd in het
midden van hen «zeven dagen.

Cl Job 2: 13.

16. Het gebeurde nu ten einde van
zeven dagen, dat het woord des HEE-
REN tot mij geschiedde, zeggende:

17. «Menschenkind, Ik heb u toteenen
wachter gesteld over het huis Israels;

zoo zult gij het woord uit mijnen mond
hooren, en hen van mijnentwege waar-
schuwen, a Jes. 62: 6.

Ezech. 33: 7. 1 Tim. 3: 1.

18. «Als Ik tot den goddelooze zeg:
Gij zult den dood sterven ; en gij waar-
schuwt hem niet, en spreekt niet, om
den goddelooze van zijnen goddeloozen
weg te waarschuwen, opdat gij hem in

het leven behoudt; die goddelooze zal

in zijne ongerechtigheid sterven, maar
zijn bloed zal Ik van uwe hand eischen.

a Ezech. 33: 8.

19. Doch als gij den goddelooze waar-
schuwt, en hij zich van zijne godde-
loosheid en van zijnen goddeloozen weg
niet bekeert, hij zal in zijne ongerech-
tigheid sterven ; maar gij hebt uwe ziele

bevrijd.

20. «Als ook een rechtvaardige zich

van zijne gerechtigheid afkeert, en on-

recht doet, en Ik eenen aanstoot voor
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zijn aangezicht leg, hij zal sterven;

omdat gij hem niet ge>vaarschuwd hebt,

zal hij in zijne zonde sterven, en zijne

gerechtigheden, die hij gedaan heeft,

zullen niet gedacht worden; maar zijn

bloed zal Ik van uwe hand eischen.
a Ezech. 18: 24; 33: 12, 13.

21. Doch als g\] den rechtvaardige

waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet

zondige, en hij niet zondigt; hij zal ze-

kerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd
is; en gij hebt uwe ziele bevrijd.

22. En de hand des HEEREN was
daar op mij, en Hij zeide tot mij : Maak
u op, ga uit in de vallei, en Ik zal daar

met u spreken.
23. En ik maakte mij op, en ging uit

in de vallei, en zie, de heerlijkheid des

HEEREN stond aldaar, «gelijk de heer-

lijkheid, die ik gezien had bij de rivier

Chébar; en ik viel op mijn aangezicht.
a Ezech. 1: 3.

24. «Toen kwam de Geest in mij, en

stelde mij op mijne voeten ; en Hij sprak

met mij, en Hij zeide tot mij : Ga, be-

sluit u binnen in uw huis.
a Ezech. 2: 2.

25. Want u aangaande, menschen-
kind, zie, zij zouden dikke touwen aan
u leggen, en zij zouden u daarmede
binden; daaiom zult gij niet uitgaan

in het midden van hen.

26. En Ik zal uwe tong aan aw ge-

hemelte doen kleven, dat gij stom wor-

den zult, en zult hun niet zijn tot eenen
bestraffenden man; «want zij zijn een
Wederspannig huis. a Ezech. 2: 5.

27. Maar als Ik met u spreken zal,

zal Ik uwen mond opendoen, en gij zult

tot hen zeggen: Zoo zegt de Heere
HEERE. «Wie hoort, die hoore, en wie
het laat, die late het; want zij zijn een
wederspannig huis. a Ezech. 2: 5, 7,

HET IV KAPITTEL.

Jlin gij, menschenkind, neem u eenen
tichelsteen, en leg dien voor uw aan-

gezicht, en ontwerp daarop de stad Je-

ruzalem.
2. En maak eene belegering tegen

haar, en bouw tegen haar "sterkten, en
werp tegen haar eenen wal op, en stel

legers tegen haar, en zet tegen haar
stormrammen rondom.

a 2 Kon. 25- 1.

3. Voorts, neem gij u eene ijzeren

pan, en stel ze tot eenen ijzeren muur
tusschen u en tusschen die stad; en
richt uw aangezicht tegen haar, dat zij

in belegering kome, en gij zult ze be-

legeren. Dit zij den huize Israels een
teeken.

4. Lig gij ook neder op uwe linker-

zijde, en leg daarop de ongerechtigheid
van het huis Israels; [naar] het getal

der dagen, dat gij daarop zult liggen,

zult gij hunne ongerechtigheid dra-

gen.

5. Want Ik heb u gegeven de jaren
hunner ongerechtigheid, naar het ge-

tal der dagen, drie honderd en negen-
tig dagen, dat «gij de ongerechtigheid
van het huis Israels dragen zult.

a Num. 14: 34.

6. Als gij nu deze voleinden zult,

ligt ten anderen male neder op uwe
rechterzijde, en gij zult de ongerech-
tigheid van het huis van Juda dragen
veertig dagen ; Ik heb u gegeven eiken

dag voor elk jaar.

7. Daarom zult gij uw aangezicht
richten tegen de belegering van Jeru-

zalem, en uw arm zal ontbloot zijn; en
gij zult tegen haar profeteeren.

8. En zie. Ik zal dikke touwen aan
u leggen, dat gij u niet omkeert van
uwe [eene] zijde tot uwe [andere] zijde,

totdat gij de dagen uwer belegering

voleind hebt.

9. En neem gij voor u tarwe, en gerst,

en boonen, en linzen, en "gierst, en
spelt ; en doe die in een vat, en maak
die u tot brood

;
[naaj-] het getal der da-

gen, die gij op uwe zijde nederliggen

zult, drie honderd en negentig dagen
zult gij dat eten.

10. Uwe spijze nu, die gij eten zult,

zal in gewicht zijn twintig Sikkelen

daags; van tijd tot tijd zult gij die

eten.

11. Gli zult ook water naar [zekere]

maat drinken, het zesde deel van een

Hin ; van tijd tot tijd zult gij het drin-

ken.

12. En gij zult eenen gerstekoek

eten, en dien zult gij met drek van
des menschen afgang bakken voor hun-

ne oogen.
13. En de HEERE zeide : Alzoo zul-

» Stat.-overz.: heerse; hetzelfde woord met
Vlaamsche spelling.
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len de kinderen Israels hun brood
«onrein eten, onder de heidenen, waar-
henen Ik ze verdrijven zal.

a Hos. 9: 3.

14. Toen zeide ik : Ach, Heere HEB-
RE, zie, mijne ziele is niet verontrei-
nigd geweest; want ik heb, van mijne
jeugd af tot nu toe, geen dood aas,
noch dat verscheurd is, gegeten, en
geen verfoeielijk vleesch is in mijnen
mond gekomen.

15. En Hij zeide tot mij : Zie, Ik heb
u rundermest gegeven voor menschen-
drek, zoo zult gij uw brood daarmede
bereiden.

16. Daarna zeide Hij tot mij : Gij,

menschenkind, zie. Ik «breek den staf
des broods in Jeruzalem, en zij zullen
het brood met gewicht en met kom-
mer eten, en het water met [se/cere]

maat en met verbaasdheid drinken;
a Lev. 26: 26. Jes. 3: 1. Ezech. 5: 16; 14: 13.

17. Opdat zij des broods en des wa-
ters gebrek hebben, en de één met den
ander verbaasd worden, en in hunne
ongerechtigheid uitteren.

HET V KAPITTEL.

Üjn gij, menschenkind, neem u een
scherp mes ; een scheermes der bar-

bieren zult gij u nemen ; hetwelk gij

zult laten gaan over uw hoofd en over
uwen baard; daarna zult gij u eene
weegschaal nemen, en die [//are)!] doe-

len.

2. Een derde deel zult gij in het
midden der stad met vuur verbranden,
naar dat de dagen der belegering ver-

vuld worden ; dan zult gij een derde
deel nemen, slaande met een zwaard
daar rondom ; en een derde deel zult

gij in den wind strooien ; want Ik zal

het zwaard achter hen uittrekken.

3. Gij zult ook weinige in getal daar-

van nemen, en in uwe slippen binden.

4. En nog zult gij van die nemen,
en die werpen in het midden des vuurs,

en zult ze verbranden met vuur ; daar-

uit zal voortkomen een vuur tegen het
geheele huis Israels.

5. Alzoo zegt de Heere HEERE : Dit
is Jeruzalem, hetwelk Ik in het mid-
den der heidenen gezet heb, onlanden
rondom haar henen.

ö. Doch zij heeft mijne rechten ver-

anderd in goddeloosheid, meer dan de
heidenen, en mijnt inzettingen, meer
dan de landen die rondom haar zijn

;

want zij hebben mijne rechten verwor-
pen, en in mijne inzettingen hebben
zij niet gewandeld.

7. Daarom zegt de Heere HEERE
alzoo : «Dewijl gij lieden dies meer ge-
maakt hebt dan de heidenen, die rond-
om u zijn, in mijne inzettingen niet
gewandeld hebt, en mijne rechten niet
gedaan hebt, zelfs naar de rechten der
heidenen, die rondom u zijn, niet ge-
daan hebt; « Lev. 18: 24, 28.

8. Daarom zegt de Heere HEERE
alzoo: Zie, Ik [tvü] aan u,jalk;want
Ik zal gerichten in het midden van u
oefenen, voor de oogen van die heide-
nen.

9. En Ik zal onder u doen hetgene
Ik niet gedaan heb, en desgelijks Ik
voortaan niet doen zal, om aller uwer
gruwelen wille.

10. Daarom zullen de vaders de
«kinderen eten in het midden van u,
en de kinderen zullen hunne vaders
eten ; en Ik zal gerichten onder u oe-
fenen, en zal al uw overblijfsel in ''alle

winden verstrooien. «Lev. 26:29.
Dent. 28: 53. 2 Kon. 6: 29!

Klaagl. 4: 10. b Jer. 49: 32, 36.

11. Daarom, [soo ivaarachtig als] Ik
leef, spreekt de Heere HEERE, (omdat
gij mijn Heiligdom verontreinigd hebt
met alle uwe verfoeiselen en met alle
uwe gruwelen) zoo Ik ook niet daar-
om [?.(] verminderen, en «mijn oog [u]

niet verschwonen zal, en Ik o(fk niet
zal sparen! « Ezech. 7:4.

12. Een derde deel van u zal van
de pestil-entie sterven, en zal door
honger in het midden van u te niete
worden

; en een derde deel zal in het
zwaard vallen rondom u ; en een der-
de deel zal Ik in alle winden versti'ooien
en Ik zal het zwaard achter hen uit.

trekken. ajev.i5:2.
13. Alzoo zal mijn toorn volbracht

worden, en Ik zal mijne grimmigheid
op hen doen rusten, en Mij troosten

;

en zij zullen weten, dat Ik de HEERE
in mijnen ijver gesproken heb, als Ik
mijne grimmigheid tegen hen volbracht
zal hebben.

14. Daartoe zal Ik u ter woestheid
en ter smaadheid zetten onder de hei-
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aenen, die rondom u zijn, voor de oogen
van allen dengene, die voorbijgaat.

15. Zoo zal de «smaadheid en lioon

een onderwijs en ontzetting den liei-

denen zijn, die rondom u zijn, wanneer
Ik over u gerichten in toorn, en in

grimmigheid, en in grimmige straffen

oefenen zal. Ik de HEERE heb [het] ge-

sproken, a Deut. 2S: 37.

16. Wanneer Ik de booze pijlen des

hongers tegen hen uitzenden zal, die

ten verderve zijn zullen, die Ik uitzen-

den zal om u te verderven, zoo zal Ik

den «honger over u vermeerderen, en
Hl den staf des broods breken.
a 2 Kon. 6: 25. Jes. 3 : 1. Ezech. 4 : 16; 14:13.

h Lev. 2G : 26. Ezech 4 : 16 ; 14 : V3.

17. Ja honger en «boos gedierte, die

u van kinderen berooven zullen, zal

Ik over w zenden; ook zal pestilentie

en Woed onder u omgaan; en het
zwaard zal Ik over u brengen. Ik de

HEERE heb het gesproken a Lev. 26: 22.

HET VI KAPITTEL.

llin het woord des H-EEREN geschiedde
'cot mij, zeggende:

2. Menschenkind. zet uw aangezicht
tegen «de bergen Israels, en profeteer

tegen deze; a EzecU. 36: 1.

3. En zeg : Gij bergen Israels, hoort

het woord des Heeren HEEREN: Zoo
zegt de Heere HEERE tot de bergen en

tot de heuvelen, tot de beken en tot

de dalen: Ziet, Ik, Ik breng over u het

zwaard, en Ik zal uwe hoogten ver-

derven.
4. Daartoe zullen u\\^e altaren ver-

woest, en uwe zonnebeelden verbroken
worden; en Ik zal uwe verslagenen
nedervellen voor het aangezicht uwer
drekgoden.

5. En Ik zal de doode lichamen der

kinderen Israels voor het aangezicht

hunner drekgoden leggen, en Ik zal

uwe beenderen rondom uwe altaren

strooien.

6. In alle uwe woningen zullen de

steden verwoest en de hoogten tot wil-

dernis worden, opdat uwe altaren woest
en eenzaam zijii, en uwe drekgoden ver-

broken worden en ophouden, en uwe
zonnebeelden afgehouwen, en uwe wer-

ken uitgedelgd worden.
7. En de verslagenen zullen in het

midden van u liggen, opdat gij weet.
dat Ik de HEERE ben.

8. Ik zal dan nog een overblijfse.

laten, als gij [eenigen] zult hebben, die

het zwaard ontkomen onder de heid»

nen, wanneer gij in de landen zult vl

strooid worden.
9. Dan zullen uwe ontkomenen Mij-

ner gedenken onder de heidenen, waar
zij gevankelijk zullen geworden zijn,

omdat Ik verbroken ben door hun hoer-

achtig hart, dat van Mij afgeweken is,

en door hunne oogen, die hunne drek-

goden nahoereeren; en zij zullen eene
walging aan zichzelven hebben over do
boosheden, die zij in alle hunne gru-

welen gedaan hebben.
10. En zij zullen weten, dat Ik de

HEERE ben. Ik heb niet tevergeels ge-

sproken, van hun dit kw^aad aan te

doen.

11. Zoo zegt de Heere HEERE: «Sla

met uwe hand, en stamp met uwen
voet, en zeg: Ach, over alle gruwelen
der boosheden van het huis Israels;

want zij zullen door het zwaard, door
den honger en door de pestilentie val-

len, a Ezech. 21: 17.

12. Die verre af is, zal door de pest

sterven; en die nabij is, zal door het
zwaard vallen; maar die overgebleven
en belegerd is, zal door honger sterven;

alzoo zal Ik mijne grimmigheid tegen ;

hen volbrengen.
13. Dan zult gij weten, dat Ik dej

HEERE ben, als hunne verslagenen iai

het midden hunner drekgoden rondom]
hunne altaren wezen zullen, op alle]

hooge heuvelen, op alle toppen der ber-l

gen, en onder allen groenen boom, eni
onder alle dichte eiken : de plaats, al^

waar zij allen hunnen drekgoden lie-l

felijken reuk maakten.
14. Daarom zal Ik mijne hand ove|

hen uitstrekken, en zal het land woes
maken, ja woester dan de woestijn naaï
Diblath henen, in alle hunne woningen;
en zij zullen bevinden, dat Ik de HEERE
ben.

HET VII KAPITTEL.

Daarna geschiedde het woord des

HEEREN tut mij, zeggende :

2. Voorts, gij menschenkind, zoo zegt

de Heere HEERE van het land Israels:
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Het einde is er, het einde is gekomen
over de vier hoeken des lands.

3. Nu is het einde over ii; want Ik
zal mijnen toorn tegen u zenden, en
Ik zal u richten naar uwe wegen, en
Ik zal op u brengen alle uwe gruwelen.

4. «En mijn oog zal u niet verschoo-
nen, en Ik zal niet sparen; maar Ik
zal uwe wegen op u brengen, en uwe
gruwelen zullen in het midden van u
zijn; en gijlieden zult weten, dat Ik de
HEERE ben. a Ezecb. 5: ll,- 8: 18.-

5. Zoo zegt de Heere HEERE: Een
kwaad, een eenig kwaad, zie, is ge-

komen;
6. Een einde is er gekomen, dat einde

is gekomen, het is opgewaakt tegen
u; zie, het [kwaad] is gekomen.

7. De morgenstond is tot u geko-
men, o inwoner des lands; de tijd is

gekomen, de dag der beroerte is nabij,

en er is geen wederklank der bergen.

8. Nu zal Ik in kort mijne grimmig-
heid over u uitgieten, en mijnen. toorn
tegen u volbrengen, en u richten naar
uwe wegen, en zal op u brengen alle

uwe gruwelen.
9. En mijn oog zal niet verschoonen,

en Ik zal niet sparen; Ik zal u geven
naar uwe wegen, en uwe gruwelen zul-

len in het midden van u zijn; en gij-

lieden zult weten, dat Ik de HEERE
ben, die slaat.

10. Zie, de dag, zie, [de morgenstond]
is gekomen; de morgenstond is voort-

gekomen, de roede heeft gebloeid, de
hoovaardij heeft gegroend.

11. Het geweld is opgerezen tot eene
de der goddeloosheid; niets van hen

trompet, en hebben alles bereid, maar
niemand trekt ten strijde; want myn
brandende toorn is over de geheele
menigte van het [land].

15. Het zwaard is buiten, en de pest,
en de honger van binnen; die op het
veld is, zal door het zwaard sterven,
en die in dé stad is, dien zullen de
honger en de pest verteren.

16. En hunne ontkomenden zullen
[wel] ontkomen, maar zij zullen op de
bergen zijn, zij allen zullen zijn gelijk
duiven der dalen, kermende, eenieder
om zijne ongerechtigheid.

17. Alle handen zullen «slap worden,
en alle knieën zullen henen vlieten [afe]

water. a .Tes. 13 : 7. Jer. 6 : 24.

18. Ook zullen zij zakken «aangor-
den, gruwen zal ze bedekken, en over
alle aangezichten zal schaamte wezen,
en op alle hunne hoofden kaalheid.

rt Jes. 15 : 2, 3. Jer. 48 : 37.

19. Zij zullen hun zilver op destra-
ten werpen, en hun goud zal tot on-
reinigheid zijn; «hun zilver en hun
goud zal hen niet kunnen uithelpen
ten dage der verbolgenheid des HEB-
REN; hunne ziele zullen zij niet ver-
zadigen, en hunne ingewanden zullen
zij niet vullen; want het zal de aan-
stoot hunner ongerechtigheid zijn.

a Spr. 11: 4. Zeph. 1 : 18.

20. En Hij heeft de schoonheid zijns
sieraads ter overtreffelijkheid gezet;
maar zij hebben daarin beelden hun-
ner gruwelen [en] hunner verfoeiselen
gemaakt; daarom heb Ik dat hun tot
onreinigheid gesteld.

21. En Ik zal het in de hand der
//. overblijven], noch van hunne me-

|
vreemden overgeven ten roof, en den

;te, noch van hun gedruisch, en geene
klage zal over hen zijn.

12. De tijd is gekomen, de dag is ge-

naakt; de kooper zij niet blijde, en de
verkooper bedrij ve geen rouw; want
een brandende toorn is over de geheele
menigte van het [land].

13. Want de verkooper zal tot het

verkochte niet wederkeeren, ofschoon
hun leven nog onder de levenden wa-
re; overmits het gezicht, aangaande de
geheele menigte van het [land], niet

zal terugkeeren; en niemand zal door
zijne ongerechtigheid zijn leven ster-

ken.

14. Zij hebben met de trompet ge-
,

goddeloozen der aarde ten buit; en zij

zullen het ontheiligen.

22. Ook zal Ik mijn aangezichte van
hen omwonden, en zij zullen mijne
verborgene plaats ontheiligen; want
inbrekers zullen daar inkomen en die
ontheiligen,

23. Maak eene keten; want het land
is vol van bloedgerichten, en de stad
is vol van geweld.

24. Daarom zal Ik de kwaadste der
heidenen doen komen, die hunne hui-
zen erfelijk bezitten zullen, en zal den
hoogmoed der sterken doen ophouden,
en die hen heiligen, zullen ontheiligd
worden.
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25. De ondergang komt; en zij zullen

den vrede zoeken, maar hij zal er niet

zijn.

'20. Ellende zal op ellende komen.
en er zal gerucht op gerucht wezen;
dan zullen zij het gezicht van eenen
profeet zoeken; maar de wet zal ver-

gaan van den priester, en de raad

van de oudsten.

27. De koning zal rouwe bedrijven,

en de vorsten zullen met verwoesting

bekleed zijn, en de handen van het

volk des lands zullen beroerd zijn; Ik

zal hun doen naar hunnen weg, en

met hunne rechten zal Ik ze richten;

en zij zullen weten, dat Ik de HEERE
ben.

HET VIII KAPITTEL.

liet geschiedde nu in het zesde jaar,

in de zesde [maand], op den vijfden

der maand, als ik in mijn huis zat,

en de oudsten van Juda voor mijn

aangezicht zaten, dat de hand des Mee-

ren HEEREN daar over mij viel.

2. Toen zag ik, en zie, eene gelijke-

nis, als de gedaante van vuur; van de

gedaante zijner lendenen en neder-

waarts was vuur; en van zi.i nelende-

nen en opwaarts, als de gedaante eener

klaarheid, als de kleur van Hasmal.
3. En hij stak «de gelijkenis eener

hand uit, en nam mij bij het haar mijns

hoofds; en de Geest voerde mij op

tusschen de aarde en t.usschen den
hemel, en bracht mij in de gezichten

Gods te Jeruzalem, tot de deur der

poort van het binnenste [voorhof], de-

welke ziet naar het noorden, alwaar

de zitplaats was van een beeld der

ijvering, dat tot ijver verwekt.
a Dan. § : 5.

4. En zie, de heerlijkheid van den
God Israels was aldaar, naar de gedaan-

te, die ik in de «vallei gezien had.
a Ezech. 3: 23.

5. En Hij zeide tot mij: Menschen-
kind, hef nu uwe oogen op naar den

weg van het noorden. En ik hief mijne

oogen op naar den weg van het noor-

den; en zie, tegen het noorden aan de

poort van het altaar was dit beeld der

ij vering, in den ingang.

6. En Hij zeide tot mij: Menschen-
kind, ziet gij wel, wat zij doen, de

groote gruwelen, die het huis Israels

hier doen, opdat Ik van mijn Heilig-

dom verre wegga? Doch gij zult nog
wederom gi'oote gruwelen zien.

7. Zoo bracht Hij mij tot de deur
des voorhofs. Toen zag ik, en zie, er

was een hol in den wand,
8. En Hij zeide tot mij: Menschen-

kind, graaf nu in dien wand. En ik

groef in dien wand, en zie, er was eene
deur.

9. Toen zeide Hij tot mij : Ga in, en
zie de booze gruwelen, die zij hier doen.

10. Zoo ging ik in, en ik zag, en
zie, er was alle beeltenis van kruipen-

de dieren en vei'foeielijke beesten, en
van alle drekgoden van het huis Isra-

els, geheel rondom aan den wand ge-

maald.

11. En zeventig mannen uit de oud-

sten van het huis Israels, met Jaazaii-

ja, den zoon van Saphan, staande in

het midden van hen, stonden voor
hunne aangezichten ; en een ieder [had]

zijn rookvat in zijne hand; en eene
overvloedige wolk des reukwerks ging
op.

12. Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij

gezien, menschenkind, wat de oudsten
van het huis Israels doen in de duis-

ternis, een ieder in zijne geheelde bin-

nenkameren? Want zij zeggen: «De
HEERE ziet ons niet, de HEERE heeft

het land verlaten. a Ezech.v9 : 9.

13. En Hij zeide tot mij : Gij zult nog
wederom groote gruwelen zien, die zij

doen.

14. En Hij bracht mij tot de deur

der poort van het Huis des HEEREN,
die naar het noorden is, en zie, daar

zaten vrouwen, beweenende den Tham-
muz.

15. En Hij zeide tot mij : Hebt gij,

menschenkind, [dat] gezien? Gij zult

nog wederom grootere gruwelen zien

dan deze.

16. En Hij bracht mij tot het bin-

nenste voorhof van het Huis des HEE-
REN; en zie, [aan] de deur van den
Tempel des HEEREN, tusschen het

voorhuis en tusschen het altaar, wa-

ren omtrent vijf en twintig mannen
;

hunne achterste [leden] waren naar

den Tempel des HEEREN, en hunne
aangezichten naar het oosten; en deze
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bogen zich neder naar het oosten, voor
de zon.

17. Toen zeide Hij tot mij: Hebt gij,

menschenkind, [dat] gezien? Is er iets

lichter geacht bij liet huis van Juda,
dan deze gruwelen te doen, die zij hier

doen? Als zij het land met geweld
vervuld hebben, zoo keeren zij zich,

om Mij te vertoornen; want zie, zij

steken de wijnranken aan hunnen
neus.

18. Daarom zal Ik ook handelen in

grimmigheid; "mijn oog zal niet ver-

schoonen, en Ik zal niet sparen; hoe-

wel zij voor mijne ooren met luider

stemme roepen, ^nochtans zal Ik ze niet

hOOren. a Kzech. 5: 11: 7: 4.

h Spr. 1 : 28. Jes. 1 : 15. Jer. 11 : 11.

HET IX KAPITTEL.

I)=aarna riep Hij voor mijne ooren

; [met] luider stemme, zeggende: *Laat
! de opzieners der stad naderen, en elk-

;, een met zijn verdervend wapen in zijne

hand.
2. En zie, zes mannen kwamen van

den weg der Hooge poort, die gekeerd
is naar het noorden, en elkeen met
zijn verpletterend wapen in zijne hand;
en een man in het midden van hen
was met linnen bekleed, en een schrij-

vers-inktkoker was aan zijne lendenen;
l èn zi] kwamen in, en stonden bij het
- koperen altaar.

: 3. En de heerlijkheid van den God
f

Israels hief zich op van den Cherub,

f
waarop Hij was, tot den dorpel van

f het Huis; en Hij riep tot den man,
die met linnen bekleed was, die den
schrijvers-inktkoker aan zijne lendenen
had.

4. En de HEERE zeide tot hem: Ga
door, door het midden der stad, door
het midden van Jeruzalem, en teeken
een teeken op de voorhoofden derlie-

• den, die zuchten en uitroepen over alle

die gruwelen, die in haar midden ge-

daan worden.
5. Maar tot die [ande/en^ zeide Hij

voor mijne ooren: Gaat door, door de
stad achter hem, en slaat; ulieder oog
verschoone niet, en spaart niet.

^ Stat.-overz.: doet. Is hier waarschijnlijk in

den zin van laat bedoeld.

6. Doodt ouden, jongelingen, en
maagden, en kinderkens, en vrouwen,
tot verdorvens toe ; maar genaakt aan
niemand, op denwelken het teeken is,

en begint van mijn Heiligdom. En zij

begonnen van de oude mannen, die
voor het Huis waren.

7. En Hij zeide tot hen: Verontrei-
nigt het Huis en vervult de voorhoven
met verslagenen, gaat henen uit. En
zij gingen henen uit, en zij sloegen in
de stad.

8. Het geschiedde nu, als zij ze ge-
slagen hadden, en ik overgebleven
was, dat ik op mijn aangezicht viel,

en riep, en zeide: Ach, Heere HEERE,
zult Gij al het overblijfsel van Israël
verderven, met uwe grimmigheid uit
te gieten over Jeruzalem?

9. Toen zeide Hij tot mij : De onge-
rechtigheid van het huis van Israël en
van Juda is gansch zeer groot, en het
land is met bloed vervuld, en de stad
is vol van afwijking; want zij zeggen :

De HEERE heeft het land verlaten,
en de HEERE ziet niet.

10. Daarom ook wat Mij aangaat,
»mijn oog zal niet verschoonen, en Ik
zal niet sparen; Ik zal hunnen weg
op hunnen kop geven.

a Èzech. 5: 11; 7: 4; 8: 18.

11. En zie, de man, die met linnen
bekleed was, aan wiens lendenen de
inktkoker was, bracht bescheid weder,
zeggende. Ik heb gedaan, gelijk als Gij

mij geboden hadt.

HET X KAPITTEL.

Daarna zag ik, en zie, boven het uit-

spansel, hetwelk was over het hoofd
der Cherubim., was als een saffiersteen,

als de gedaante van de gelijkenis eens
troons; [en] Hij verscheen daarop.

2. En Hij sprak tot den man, be-
kleed met linnen, en Hij zeide: Gain
tot tusschen de wielen, tot onderden
Cherub, en vul uwe vuisten met vurige
kolen van tusschen de Cherubim, en
strooi ze over de stad. En hij ging in
voor mijne oogen.

3. De Cherubim nu stonden ter rech-
terzijde van het Huis, als die man in-

ging; en eene wolk vervulde het bin-

nenste voorhof.

4. Toen hief zich de heerlijkheid des
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HEEREX omhoog van boven den Che-

rub, op den dorpel van het Huis; on
het Huis werd vervuld met eene v/olk,

en het voorhof was vol van den glans

der heerlijkheid des HEEREX.
5. En het geruisch van de vleugelen

der Cherubim werd gehoord tot het

uiterste voorhof, als de stemme des

almachtigen Gods, wanneer Hij spreekt,

6. Het geschiedde nu, als Hij den
man, bekleed m.et linnen, geboden had,

zeggende : Neem vuur van tusschen de
wielen, van tusschen de Cherubim; dat
hij inging, en stond bij een rad.

7. Toen stak een Cherub zijne hand
uit van tusschen de Cherubim, tot het

vuur, hetwelk was tusschen de Cheru-
bim, en nam [daarvan], en gaf het in

de vuisten desgenen, die met linnen
bekleed was; die nam het, en ging
uit.

8. Want er werd gezien aan de Che-
rubim de gelijkenis van eens menschen
hand onder hunne vleugelen. •

9. Toen zag ik, en zie. vier raderen
waren bij de Cherubim, één rad was bij

eiken Cherub; en de gedaante der ra-

deren «was als de kleur van een tur-

kooissteen, a Ezech. 1: 16.

10. En aangaande hunne gedaanten,
die vier hadden eenerlei gelijkenis, ge-

lijk of het ware geweest een rad in

het midden van een rad.

11. Als die gingen, zoo gingen [deze]

op hunne vier zijden; zij keerden zich

niet om, als zij gingen; maar de plaats,

waarhenen het hoofd zag, die volgden
zij na ; zij keerden zich niet om, als zij

gingen.

12. Hun gansche lichaam nu, en hun-
ne ruggen, en hunne handen, en hunne
vleugelen, mitsgaders de raderen, wa-
ren vol oogen rondom; die vier hadden
hunne raderen.

13. Aangaande de raderen, elkeen van
die werd voor mijne ooren genoemd Gal-

gal.

14. En elkeen had vier aangezichten
;

het eerste aangezicht was het aange-
zicht eens Cherubs, en het tweede aan-

gezicht was het aangezicht eens men-
schen, en het derde het aangezicht eens
leeuws, en het vierde het aangezicht
eens arends.

15. En die Cherubim hieven zich om-

hoog; dit was juist het dier, dat ik bij

de rivier Chcbar gezien had.
16. "En als de Cherubim gingen, zoo

gingen die raderen nevens hen ; en als

de Cherubim hunne vleugelen ophie-
ven, om zich van de aarde omhoog te

heffen, zoo keerden zich diezelfde ra-

deren ook niet om. van bij hen.
a Ézech. 1: 19.

17. Als die stonden, stonden [deze],

en als die opgeheven werden, hieven
zich deze [ook] op ; «want de Geest der
dieren was in hen. a Ezech. i : 20.

18. Toen ging de heerlijkheid des
HEEREN van boven den dorpel des
Huizes weg, en stond boven de Cheru-
bim.

19. En de Cherubim hieven hunne
vleugelen op, en verhieven zich van de
aarde omhoog voor mijne oogen, als

zij uitgingen; en de raderen waren te-

genover hen; en elkeen stond aan de
deur der Oosterpoort van het Huis des
HEEREN; en de heerlijkheid van den
God Israels was van boven over hen.

20. Dit is het dier, dat ik zag onder
den God Israels «bij de rivier Chébar;
en ik bemerkte, dat het Cherubim wa-
ren, a Ezech. 1: 3.

21. «Elkeen had vier aangezichten,
en elkeen had vier vleugelen ; en de ge-

lijkenis van menschenhanden was on-

der hunne vleugelen.
a Ezech. 1: G, 8; 10: S, 14.

22. En aangaande de gelijkenis van
hunne aangezichten, het waren dezelfde

aangezichten, die ik gezien had bij de

rivier Chébar, hunne gedaanten en zij

zelven; zij gingen, ieder rechtuit voor
zijn aangezicht henen.

HET XI KAPITTEL.

loen hief mij de Geest op, en bracht

mij tot de Oosterpoort van het Huis-

des HEEREN, dewelke ziet oostwaarts;

en zie, aan de deur der poort waren,
vijf en t\'"intig mannen, en in het mid-

den van hen zagikJaazanja, den zoon;

van A'zzur, en Pelatja, den zoon van,

Benaja, vorsten des volks.

2. En Hij zeide tot mij: Menschen-
kind, deze zijn de mannen, die onge-

rechtigheid bedenken, en die kwadenj
raad raden in deze stad;

3. Die ze2:gen : Men moet geene hui-^
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zen nabij bouwen ; deze [stad] zoude
de pot, en wij liet vleesch zijn.

4. Daarom profeteer tegen hen
;
pro-

feteer, o menschenkind.

5. Zoo viel dan de Geest des HEB-
REN op mij, en Hu zeide tot mij : Zeg:
Zoo zegt de HEERE : Alzoo zegt gijlie-

den, o huis Israels, want Ik weet elk-

een der dingen, die in uwen geest op-

klimmen.
6. Gij hebt uwe verslagenen in deze

stad vermenigvuldigd, en gij hebt hare

straten met de verslagenen vervuld.

7. Daarom, zoo zegt de Heere HEE-
RE : Uwe verslagenen, die gij in haar
midden nedergelegd hebt, die zijn dat

vleesch, en deze [stód] is depot; maar
ulieden zal Ik uit haar midden doen
uitgaan.

8. Gijlieden hebt het zwaard gevreesd;

en het zwaard zal Ik over u brengen,

spreekt de Heere HEERE.
9. Ook zal Ik ulieden uit haar midden

doen uitgaan, en Ik zal u overgeven
in de hand der vreemden; en Ik zal recht

onder u doen.

10. Gij zult door het zwaard vallen;

In de landpale Israels zal Ik u rich-

ten ; en gij zult weten, dat Ik de HEE-
RE ben.

11. Deze [stad] zal ulieden niet tot

eenen pot zijn. en gij zult in haar
midden [niet] tot vleesch zijn; in de
landpale Israels zal Ik u richten.

12. En gij zult weten, dat Ik de HEE-
RE ben, omdat gij in mijne inzettingen

niet gewandeld, en mijne rechten niet

gedaan hebt, maar naar de rechten der

heidenen, die rondom u zijn, gedaan
hebt.

13. Het geschiedde nu, als ik profe-

teerde, dat Pelatja, de zoon van Benaja,

stierf. Toen viel ik neder op mijn aan-
gezicht, en riep met luider stemme, en
zeide: Ach, Heere HEERE, zult Gij

gansch eene voleinding maken met het
overblijfsel van Israël?

U. Toen geschiedde het woord des
HEEREN tot mi.i, zeggende:

15. Menschenkind, het zijn uwe broe-

deren, uwe broederen, de mannen uwer
maagschap, en het gansche huis Isra-

els, [ja] dat gansche, tot welke de in-

woners van Jeruzalem gezegd hebben :

Maakt u verre af van den HEERE. dit 1

zelfde land is ons tot eene erfbezitting
gegeven.

16. Daarom zeg • Zoo zegt de Heere
HEERE: Hoewel Ik ze verre onderde
heidenen weggedaan heb, en hoewel Ik
ze in de landen verstrooid heb, noch-
tans zal Ik hun een weinig [tijds] tot
een heihgdom zijn, in de landen, waar-
in zij gekomen zijn.

17. Daarom zeg : Alzoo zegt de Heere
HEERE : Ja Ik zal uheden vergaderen
uit de volkeren, en Ik zal u verzame-
len uit de landen, waarin gij verstrooid
zijt, en Ik zal u het land Israels ge-
ven.

18. En zij zullen daarhenen komen,
en alle zijne verfoeiselen en alle zijne
gruwelen van daar wegdoen.

19. En Ik zal hun «eenerlei hart ge-
ven, en zal eenen nieuwen geest in het
binnenste van u geven; en Ik zal het
steenen hart uit hun vleesch wegne-
men, en zal hun een vleeschen hart ge-

ven; a Jer. 32: 39. Ezech. 36: 26.

20. Opdat zij wandelen in mijne in-

zettingen, en mijne rechten bewaren,
en die doen; en zij zullen Mij tot een
«volk zijn, en Ik zal hun tot een God
zijn. a Jer. 21: 7; 30: 22; 31; 1; 32: 38.

21. Maar welker hart het hart hun-
ner verfoeiselen en hunner gruwelen
nawandelt, hunnen weg zal Ik op hun-
nen ^^kop geven, spreekt de Heere HEp-
RE. a Ezech. 9: 10.

22. Toen hieven de Cherubim hunne
vleugelen op, en de raderen tegenover
hen; en de heerlijkheid van den God
Israels was over hen van boven.
23. En de heerlijkheid des;HEEREN rees

op van het midden der stad, en stond
op den berg, die tegen het oosten der
stad is.

21. Daarna nam mij de Geest op, en
bracht mnj in gezicht door den Geest
Gods in Chaldea tot de gevankelijk
weggevoerden ; en het gezicht, dat ik

gezien had, voer van mij op.

25. En ik sprak tot de gevankelijk
weggevoerden alle de woorden des
HEEREN, die Hij mij had doen zien.

HET XIII KAPITTEL.

V oorts geschiedde des HEEREN woord
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, gij woont in het
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midden van een «wederspannig huis,

dewelke oogen hebben om te zien, en
niet ^zien, tooren hebben om te hoo-
ien, en niet hooren, want zij zijn een
wederspannig liuis.

ffl Ezech 2: 3—8; 3: 26, 27.

5 Jes. 6: 9. Jer. 5: 21. c Jer. 5: 21.

3. Daarom gij menschenkind, *bereid
u liet noodige voor vertrek; en vertrek
bij dag voor hunne oogen; en gij zult

vertrekken van uwe plaats tot eene
andere plaats voor hunne oogen; mis-
schien zullen zij het merken, hoewel
zij een wederspannig huis zijn.

4. Gij zult dan uw reisgoed bij dag
voor hunne oogen uitbrengen, als het
goed dergenen, die vertrekken ; daarna
zult gij in den avond uitgaan voor hun-
ne oogen, gelijk zij uitgaan, die vertrek-

ken.

5. Doorgraaf u den wand voor hunne
oogen, en breng daardoor [uw reisgoed]

uit.

6. Voor hunne oogen zult gij het op
de schouders dragen, in donker zult gij

het uitbrengen ; uw aangezicht zult gij

bedekken, dat gij het land niet ziet;

want Ik heb u den huize Israels tot

een wonderteeken gegeven.

7. En ik deed alzoo, gelijk als mij

bevolen was. Ik bracht mijn reisgoed

uit bij dag, als het goed dergenen, die

vertrekken ; daarna in den avond door-

groef ik mij den wand met de hand;
ik bracht het uit in donker, [en] ik droeg
het op den schouder voor hunne oogen.

8. En des morgens geschiedde het

woord des HEEREN tot mij, zeggende :

9. Menschenkind, heeft niet het huis

Israels, het wederspannig huis, tot u
gezegd : Wat doet gij ?

10. Zeg tot hen : Alzoo zegt de Hee-
re HEERE : Deze last is [tegen] den vorst

te Jeruzalem, en het gansche huis Is-

raels, dat in het midden van hen is.

11. Zeg : Ik ben ulieder wondertee-
ken; gelijk als ik gedaan heb, alzoo

zal hun gedaan worden; zij zullen door
wegvoering in de gevangenis henen-
gaan.

12. En de vorst, die in het midden
van hen is, zal [het reisgoed] op den

* stat. overz. : maak u gere ed schap van
vertrek king. Gereedschap kan thans voor ba-
gage niet meer gebruikt worden.

schouder dragen in donker, en hij zal

^uitgaan; zij zullen door den wand gra-

ven, om [hem] daardoor uit te brengen
;

hij zal zijn aangezicht bedekken, opdat
hiJ met het oog de aarde niet zie.

a 2 Kon. 25: 4.

18. «Ik zal ook mijn net over hem
uitspreiden, dat hij in mijn jachtgaren
gegrepen worde; en Ik zal hem bren-
gen in Babylónië, het land der Chal-
déën ; ook zal hij dat niet zien, hoewel
hij daar sterven zal. a Ezech. 17: 20.

14. En allen, die rondom hem zijn

[tot] zijne hulpe, en alle ziJne benden
zal Ik in alle winden «verstrooien; en
Ik zal het zwaard achter hen uittrek-

ken, a Ezech. 5: 10, 12.

15. Alzoo zullen zij weten, dat Ik de
HEERE ben, wanneer Ik hen onder de
heidenen' verspreiden en hen in de lan-

den verstrooien zal.

16. Doch Ik zal van hen weinige lie-

den doen overblijven van het zwaard,
van den honger en van de pestilentie;

opdat zij ' alle hunne gruwelen vertellen

onder de heidenen, waarhenen zi,j ko-
men zullen ; en zij zullen weten, dat Ik
de HEERE ben.

17. Daarna geschiedde het woord des
HEEREN tot mij, zeggende :

18. Menschenkind, gij zult uw brood
eten met beven, en uw water zult gij

met beroerte en met kommer drinken.
19. En gij zult tot het volk des lands

zeggen: Alzoo zegt de Heere HEERE
van de inwoners van Jeruzalem, in het
land Israels: Zij zullen hun brood met
kommer eten, en hun water zullen z\\

met «verbaasdheid drinken, omdat hun
land woest zal worden van zijne vol-

heid, vanwege het geweld van alle de-

genen, die daarin wonen
;

a Ezech. 4: IG.

20. En de bewoonde steden zullen

woest worden, en het land zal eene wil-

dernis zijn; en gij zult weten, dat Ik

de HEERE ben.

21. Wederom geschiedde het woord
des HEEREN tot mij, zeggende :

22. Menschenkind, wat is dit voor

een spreekwoord, [dat] gijlieden hebt
in het land Israels, zeggende: De da-

gen zullen verlengd worden, en al het

gezicht zal vergaan?
23. Daarom zeg tot hen : Alzoo zegt

de Heere HEERE: Ik zal dit spreek-
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woord doen ophouden, iat zij het met
meer ten spreekwoord gebruiken zul-

len in Israël. Maar spreek tot hen: De
dagen zijn nabij gekomen, en het woord
van ieder gezicht,

24. Want geen ijdel gezicht zal er

meer wezen, noch vleiende waarzeg-
ging, in het midden van het huis Isra-

els.

25. Want Ik ben de HEEKE; Ik zal

spreken; het woord, dat Ik zal spreken,
zal gedaan worden; [de tijd] zal niet

meer uitgesteld worden. Want in uwe
dagen, o wederspannig huis, zal Ik een
woord spreken, en het doen, spreekt de

Heere HEERE.
26. Voorts geschiedde het woord des

HEEREX tot mij, zeggende:
27. Menschenkind, zie, die van het

huis Israels zeggen: Het gezicht, dat

hij ziet, is voor vele dagen, en hij pro-

feteert van tijden, die verre zijn.

28. Daarom zeg tot hen: Alzoo zegt

de Heere HEERE: Geene mijner woor-
den zullen meer uitgesteld worden ; het

woord, hetwelk Ik gesproken heb, dat
zal s'edaan worden, spreekt de Heere
HEERE.

HET XIIJ KAPITTEL

E'jn des HEEREN woord geschiedde tot

mij, zeggende:
2. Menschenkind, profeteer tegen de

profeten Israels, die profeteeren, en zeg
tot degenen, die uit hun hart profetee-

ren: Hoori des HEEREN woord.
3. Zoo zegt de Heere HEERE: Wee

over die dwaze profeten, die hunnen
geest nawan delen, en hetgene zij niet

gezien hebben.
4. Uwe profeten, o Israël, zijn als

vossen in de woeste plaatsen.

5. Gij zijt in de bressen niet opge-

treden, en hebt den muur [niet] toege-

muurd voor het huis Israels, om in

den striid te staan, ten dage des HEE-
REN.

6. Zij zien ijdelheid en leugenachtige

voorzeggingen, die daar zeggen: De
HEERÈ heeft gesproken; daar de HEE-
RE hen niet gezonden heeft; en zij ge-

ven hope van het woord te zullen be-

vestigen.

7. Ziet gij niet een ijdel gezicht, en

spreekt eene leugenachtige voorzegging,

als gij zegt: De HEERE spreekt; daar
Ik niet gesproken heb?

8. Daarom zoo zegt de Heere HEE-
RE: Omdat gijlieden ijdelheid spreekt,
en leugen ziet; daarom, zie, Ik [i^iZ] aan
u, spreekt de Heere HEERE.

9. En mijne hand zal zijn tegen de
profeten, die ijdelheid zien, en leugen
voorzeggen ; zij zullen in de vergadering
mijns volks niet zijn, en in het schrift

van het huis Israels niet geschreven
worden, en in het land Israels niet ko-
men : en gij zult weten, dat ik de Heere
HEERE ben.

10. Daarom, ja daarom dat zij mijn
volk verleiden, zeggende: Vrede; daar
geen vrede is; en [dat] de een eenen
leemen wand bouwt, en zie, de anderen
hem pleisteren met looze kalk;

11. Zeg tot degenen, die met looze
kalk pleisteren, dat hij omvallen zal;

er zal een overstelpende piasregen zijn;

en gij, o groote hagelsteenen, zult val-

len, en een groote stormwind zal [/^em]

splijten.

12. Zie, als die wand zal gevallen
zijn, zal dan niet tot u gezegd worden:
Waar is de pleistering, waarmede gij

gepleisterd hebt?
13. Daarom alzoo zegt de Heere HEE-

RE : Ja, Ik zal [hem] door eenen groe-
ten stormwind in mijne grimmigheid
splijten, en er zal een overstelpende
piasregen zijn in mijnen toorn, en groote
hagelsteenen in [myne] grimmigheid,
om [dien] te verdoen.

14. Zoo zal Ik den wand afbreken,
dien gijlieden met looze kalk gepleis-

terd hebt, en zal hem ter aarde neder-
werpen, dat zijn grond zal ontdekt
worden; alzoo zal [de stad] vallen, en
gij zult in het midden van haar om-
komen; en gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben.

15. Zoo zal Ik mijne grimmigheid
tegen den wand voortbrengen, en tegen
degenen, die hem pleisteren met looze

kalk ; en Ik zal tot ulieden zeggen : Die
wand is er niet [meer], en die hem pleis-

terden zijn er niet:

16. [Te weten] de profeten Israels, die

van Jeruzalem profeteeren, en voor haar
een gezicht des vredes zien, waar geen
vrede is, spreekt de Heere HEERE,

17. En gy, menschenkind, zet uw
aangezicht tegen de dochteren uws
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volks, dewelke profeteeren uit haar
hart, en profeteer tegen haar,

18. En zeg: Zoo zegt de Heere HEE-
RE: Wee [die vroinven], die kussens
naaien voor alle okselen der armen, en
maken hoofddeksels voor het hoofd van
alle statuur, om de zielen te jagen.
Zult gij de zielen mijns volk jagen, en
zult gij u de zielen in het leven be-

houden ?

19. En zult gij Mij ontheiligen bij

mijn volk, avoor handvollen van gerst,

en voor stukken broods, om zielen té

dooden, die niet zouden sterven, en
om zielen in het leven te behouden,
die niet zouden leven, door uw liegen
tot mijn volk, dat de leugen hoort?

a INIiclia 3: 5.

20. Daarom, zoo zegt de Heere HEE-
RE: Zie, Ik [lüü] aan uwe kussens,
waarmede gij aldaar de zielen jaagt
naar de bloemhoven, en Ik zal ze uit

uwe armen wegscheuren ; en Ik zal die
zielen losmaken, de zielen, die gij jaagt
naar de bloemhoven.

21. Daartoe zal Ik uwe hoofddeksels
scheuren, en mJjn volk uit uwe hand
redden, zoodat zij niet meer in uwe
band zullen zijn tot eene jacht; en gij

zult weten, dat Ik de HEÉRE ben.
22. Omdat gljlieden het hart des recht-

vaardigen [door] valschheid hebt be-

droefd gemaakt, daar Ik hem geene
smart aangedaan heb; en omdat gij de
handen des goddeloozen gesterkt hebt,

opdat hij zich van zijnen boozen weg
niet afkeeren zoude, dat Ik hem in

het leven behield;

23. Daarom zult gij niet meer ijdel-

heid zien, noch waarzegging gebruiken
;

maar Ik zal mijn volk uit uwe hand
redden, en gij zult weten, dat Ik de
HEERE ben.

HET XIV KAPITTEL.

Daarna kwamen tot mij mannen uit

de oudsten van Israël, en «zaten ne-

der voor mijn aangezicht.
a Ezcch. 20: 1.

2. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

3. Menschenkind, deze mannen heb-
ben hunne drekgoden in hun hart op-

gezet, en hebben den aanstoot hunner
ongerechtigheid recht voor hunne aan-

gezichten gesteld ; word Ik dan ern-

stelijk van hen gevraagd?
4. Daarom spreek met hen, en zeg

tot hen: Alzoo zegt de Heere HEERE:
Een iedor man uit het huis Israels, die

de drekgoden in zijn hart opzet, en den
aanstoot zijner ongerechtigheid recht

voor zijn aangezicht stelt, en komt tot

den profeet, Ik, de HEERE, zal hem,
als hij komt, antwoorden naar de n.i-e

nigte zijner drekgoden;
5. Opdat Ik het huis Israels in hun

hart grijpe, dewijl zij allen door hunne
drekgoden van Mij vervreemd zijn.

6. Daarom zeg tot het huis Israels:

Alzoo zegt de Heere HEERE: Bekeert
u en keert u af van uwe drekgoden,
en keert uwe aanrezichten afvanalji
uwe gruwelen.

7. Want ieder man uit het huis Isrii-

ëls, en uit den vreemdeling die in Is

raël verkeert, die zich van achter Mij

afscheidt, en zet zijne drekgoden op in

zijn hart, en stelt den aanstoot zijner

ongerechtigheid recht voor zijn aange-
zicht, en komt tot den profeet om Mij

door hem te vragen; Ik ben de MEr-
RE; hem zal geantwoord worden door
Mij

;

8. En Ik zal mijn aangezichte tegen
dien man zetten, en zal hem stellen

tot een «teeken en tot spreekwoorden,
en zal hem uitroeien uit het midden
mijns volks; ,en eijlieden zult weten,
dat Ik de HEERE^ben.

a Deut. 28: 37. Ezech. 5: 15

9. Als nu een profeet «overreed. zal

zijn, en iets gesproken zal hebben, Ik,

de HEERE, heb dien profeet overreed,

en Ik zal mijne ^hand tegen hem uit-

strekken, en zal hem verdelgen uit het

midden van mija volk Israël.

a Ezech. 13: 1, 2. enz. b Ezech. 13: 9.

10. En zij zullen hunne ongerechtig-

heid dragen; gelijk de ongerechtigheid

des vragers zal zijn, alzoo zal zijn de
ongerechtigheid dos profeten;

11. Opdat het huis Israels niet meer
van achter Mij afdwale, en zij zich niet

meer verontreinigen met alle hunne
overtredingen. Alsdan zullen zij Mij tot

een volk zijn, en Ik zal hun tot penen
God zijn, spreekt de Heere HEERE.

12. Voorts geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

13. Menschenkind, als een Innd tegen
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Mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk'

overtredende, zoo zal Ik mijne hand
daartegen uitstrekken, en zal het den
astaf des broods breken, en eenen hon-

ger daarin zenden, dat Ik daaruit men-
schen en beesten uitroeie;

a Lev. 26: 26. Ezech. 4: 16; 5: 16.

14. Ofschoon deze drie mannen, No-

ach, Daniël en Job, in zijn midden wa-

ren; zij zouden door hunne gerechtig-

heid [alleen] hunne ziele bevrijden,

spreekt de Heere HEEKE.
15. Zoo Ik het boos gedierte door

het land doe gaan, hetwelk dat van
kinderen beroove, zoodat het woest

worde, dat er niemand doorga, vanwe-

ge het gedierte;

16. Die drie mannen in zijn midden
zijnde, [zoo imarachtig als] Ik leef,

spreekt de Heere HEERE, zoo zij zonen,

en zoo zij dochteren bevrijden zouden!

Zijzelven alleen zouden bevrijd worden,

maar het land zoude woest worden.

17. Of [als] Ik het zwaard brenge

over dat land, en zegge: Zwaard, ga

door, door dat land, zoodat ik daarvan

uitroeie menschen en beesten;

18. Ofschoon die drie mannen in

zijn midden waren, [zoo waarachtig als]

Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zij

zouden zonen noch dochteren bevrijden,

maar zijzelven alleen zouden bevrijd

worden.
19. Of [als] Ik de pestilentie in dat

land zende, en mijne grimmigheid daar-

over met bioed uitgiete, om daarvan

menschen en beesten uit te roeien;

20. Ofschoon Xoach, Daniël en Job

in ziin midden waren, [zoo waarachtig

als] ik leef, spreekt de Heere HEERE,
zoo zij eenen zoon, [of] zoo zij eene

dochter zouden bevrijden! Zij zouden

[alleen] hunne ziele door hunne gerech-

tigheid bevrijden.

21. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE: Hoe veel te meer, als Ik mijne

vierbooze gerichten, het zwaard, en

den honger, en het boos gedierte, en

de pestilentie gezonden zal hebben tegen

Jeruzalem, om daaruit menschen en

beesten uit te roeien!

22. Doch zie, daarin zullen ontko-

menen overblij\^en, die uitgevoerd zul-

len worden, zonen en dochteren; zie,

zij zullen tot ulieden uitkomen, en gij

zult hunnen weg zien, en hunne han-

delingen; en gij zult vertroost worden
over het kwaad, dat Ik over Jeruzalem
gebracht zal hebben, [ja] al wat Ik zal

gebracht hebben over haar.

23. Zoo zullen zij u vertroosten, als

gij hunnen weg en hunne handelingen
zien zult; en gij zult weten, dat Ik niet

zonder oorzaak gedaan heb, al wat Ik

in haar gedaan heb, spreekt de Heere
HEERE.

HET XV KAPITTEL.

En des HEEREN woord geschiedde tot

mij, zeggende:
2. Menschenkind, wat is het hout des

wijnstoks meer dan alle hout, [of] de
wijnrank [meer dan] dat onder het hout
eens wouds is?

3. Wordt daarvan hout genomen, om
een stuk werks te maken? Neemt
men daarvan eene pin, om eenig vat

daaraan te hangen?
4. Zie, het wordt aan het vuur over-

gegeven, opdat het verteerd worde ; het

vuur verteert beide zijne einden, en zijn

middelste wordt verbrand ; zoude het

deugen tot een stuk werks?
5. Zie, toen het geheel was, werd het

tot geen stuk werks gemaakt; hoe veel

te min, als het vuur dat verteerd heeft

zoodat het verbrand is, zal het dan nog
tot een stuk werks gemaakt worden!

6. Daarom, alzoo zegt de Heere HEE-
RE: Gelijk als het hout des wijnstoks

is onder het hout des wouds, hetwelk
Ik aan het vuur overgeef, opdat het

verteerd worde, alzoo zal Ik de inwo-

ners van Jeruzalem overgeven.

7. Want Ik zal mijn aangezichte te-

gen hen zetten; als zij van het [eene]

vuur uitgaan, zal het [a?idere] vuur hen
verteren; en gij zult weten, dat Ik de

HEERE ben, als Ik mijn aangezichte

tegen hen gesteld zal hebben.

8. En Ik zal het land woest maken,
omdat zij zwaarlijk overtreden hebben,

spreekt de Heere HEERE.

HET XVI KAPITTEL.

V oorts geschiedde des HEEREN woord
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, maak Jeruzalem

hare gruwelen bekend,

3. Èn zeg: Alzoo zegt de Heere HEE-
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RE tot Jeruzalem: Uwe handelingen
en uwe geboorten zijn uit het land der
Kanaanieten; uw vader was een A'mo-
riet, en uwe moeder eene Héthietische.

4. En aangaande uwe geboorten,
ten dage, als gij geboren waart, werd
uw navel niet afgesneden; en gij

waart niet met water gewasschen,
toen Ik [m] aanschouwde

;
gij waart

ook geenszins met zout gewreven,
noch in *doeken gewonden.

5. Geen oog had medelijden over u,

om u een van deze dingen te doen, om
zich over u te erbarmen; maar gij

zijt geworpen geweest op het vlakke
des velds, om de walgelijkheid van uwe
ziele, ten dage, toen gij geboren waart.

6. Als Ik bij u voortDijging, zoo zag
Ik u, vertreden zijnde in uwen bloede,

en Ik zeide tot u in uwen bloede : Leef !

Ja Ik zeide tot u in uwen bloede : Leef!
7. Ik heb u tot tien duizend, als het

gewas des velds, gemaakt; en gij zijt

gegroeid, en groot geworden, en zijt

gekomen tot groote sierlijkheid; [uwe]
borsten zijn vast geworden, en uw
haar is gewassen, doch gij waart naakt
en bloot.

8. Als Ik nu bij u voorbijging, zag
Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der
minne ; zoo breidde Ik mijnen vleugel

over u uit, en dekte uwe naaktheid;
ja "Ik zwoer u, en kwam met u in

een verbond, spreekt de Heere HEE-
PiE, en gij werdt mijne.

a Gen. 22: 16; 24:7.

9. Daarna wiesch Ik u met water,
en Ik spoelde uw bloed van u af, en
zalfde u met olie.

10. Ik bekleedde u ook met gestikt

werk, en Ik schoeide u met dassen-
vellen, en omgordde u met fijn lin-

nen, en bedekte u met zijde.

11. Ook versierde Ik u met sieraad,

en deed armringen aan uwe handen,
en eene keten aan uwen hals.

12. Desgelijks deed Ik een voorhoofd-
siersel aan uw aangezicht, en oor-

ringen aan uwe ooren, en eene kroon
der heerlijkheid op uw hoofd.

13. Zoo waart gij versierd met goud
en zilver, uwe kleeding was fijn linnen,

en zijde, en gestikt werk
;

gij at meel-

* Stat.-overz.: windelen. Dit beteekende in

de 17e eeuw Ituiers. Doeken is daarvoor eene
deftiger uitdrukking.

bloem, en honig, en olie ; en gij waart
gansch zeer schoon, en waart voor-
spoedig, dat gij een koninkrijk werdt.

14. Daartoe ging van u een naam
uit onder de heidenen om uwe schoon-
heid; want die was volmaakt door mijne
heerlijkheid, die Ik op u gelegd had,
spreekt de Heere HEERE.

15. Maar gij hebt vertrouwd op uwe
schoonheid, enhebtgehoereerd vanwege
uwen naam

;
ja hebt uwe hoererijen uit-

gestort aan een ieder, die voorbijging
;

voor hem was zij.

16. En gij hebt van uwe kleederen
genomen, en u gemaakt geplekte hoog-
ten, en hebt daarop gehoereerd

;
[zulks]

is niet gekomen, en zal niet geschieden.
17. Daartoe hebt gij genomen de va-

ten uws sieraads van mijn goud en van
mijn zilver, dat Ik u gegeven had, en
gij hebt u mansbeelden gemaakt, en gij

hebt met deze gehoereerd.
18. En gij hebt uwe gestikte klee-

deren genomen, en hebt ze bedekt;
en gij hebt mijne olie en mijn reuk-
werk voor hunne aangezichten gesteld.

19. En mijn brood, hetwelk Ik u gaf,

meelbloem, en olie, en honig, [waar-
mede] Ik u spijsde, dat hebt gij ook voor
hunne aangezichten gesteld tot eenen
liefelij ken reuk; zoo is het geschied,
spreekt de Heere HEERE.

20. Voorts hebt gij uwe zonen en
uwe dochteren, die gij Mij gebaard
hadt, genomen, en hebt ze hun geof-

ferd om te verteren. Is het wat kleins

van uwe hoererijen,

21. Dat gij mijne kinderen «geslacht

hebt, en hebt ze overgegeven, als gij

ze voor hen door [het vuur] hebt doen
gaan? a Jes. 57: 5.

22. Ook hebt gij bij alle uwe gruwe-
len en uwe hoererijen niet gedacht aan
de dagen uwer jonkheid, als gij naakt
en bloot waart, [als] gy vertreden waart
iu uw bloed.

23. Het is ook geschied, na al uwe
boosheid (wee, wee u ! spreekt de Hee-
re HEERE),

24. Dat gij u een verwelfsel gebouwd
hebt, en u eene hooge plaats gemaakt
hebt in elke straat.

25. Aan elk hoofd des wegs hebt
gij uwe hooge plaats gebouwd, en hebt
uwe schoonheid gruwelijk gemaakt, en
hebt uwe beenen [van malkanderen]
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'gespreid voor een ieder, die voorbij-

ging,, en hebt uwe hoererijen verme-
nigvuldigd.

26. Gij hebt ook gehoereerd met de
kinderen van Egypte, uwe naburen, die

. groot van vleesch zijn; en gij hebt
uwe hoererij vermenigvuldigd, om Mij

tot toorn te verwekken.
27. Zie, daarom strekte Ik mijne

hand over u uit, en verminderde uw
bescheiden deel ; en Ik gaf u over in

den lust dergenen, die u haten, der
dochteren «der Philistijnen, die van-
wege uwen schandelijken weg be-

schaamd waren, a 2 Kron. 28 : 18.

28. Voorts hebt gij gehoereerd met
de kinderen van A'ssur, omdat gij on-

verzadelijk waart
;
ja, als gy met hen

gehoereerd hebt, zijt gij ook niet ver-

zadigd geworden,
29. Maar gij hebt uwe hoererij ver-

menigvuldigd in het land vanKanaiin
tot in Chaldéa ; en daarmede ook zijt

gij niet verzadigd geworden.
30. Hoe zwak is uw hart (spreekt

de Heere HEERE), als gij alle deze
dingen doet, [zijnde] het werk van eene
heerschende hoerachtige vrouw !

31. Als gij uw verwelfsel bouwt aan
het hoofd van iederen weg, en uwe
hooge plaats maakt in elke straat, en
niet zijt geweest als eene hoer, het

hoerenloon beschimpende.
32. O die overspelige vrouw! Zij neemt

inplaats van haren man de vreemden aan.

33. Men geeft loon aan alle hoeren
;

maar gij geeft uw loon aan alle uwe
boelen, en gij beschenkt ze, opdat zij

tot u van rondom zouden ingaan om
uwe hoererijen.

34. Zoo geschiedt met u in uwe hoe-

rerijen het tegendeel van de vrouwen,
dewijl men u niet naloopt, om te hoe-

reeren ; want als gij hoerenloon geeft,

en het hoerenloon u niet gegeven
wordt, zoo zijt gij tot een tegendeel

geworden.
35. Daarom, o hoer, hoor des HEB-

REN woord.

36. Alzoo zegt de Heere HEERE: Om-
dat uw vergif uitgestort is, en uwe
schaamte door uwe hoererijen met uwe
boelen ondekt is, en met alle de drekgo-

den uwer gruwelen, en naar het bloed

« Stat.-overz.: gegerd, Een oud-VIaamsch
woord voor spreidt^n.

uwer kinderen, dat gij hun gegeven
hebt;

37. Daarom zie. Ik zal alle uwe boelen
vergaderen, met dewelke gijvermengd
zijt geweest, en allen, die gij liefgehad
hebt, met allen, die gij gehaat hebt;
en Ik zal ze van rondom vergaderen
tegen u, en Ik zal voor hen uwe naakt-
heid ontdekken, dat zij uwe gansche
naaktheid zien zullen.

38. Daartoe zal Ik u [naar] de rech-
ten der overspeelsters en der bloedver-
gietsters richten ; en Ik zal u overge-
ven aan het bloed der grimmigheid
en des ij vers.

39. En Ik zal u in hunne hand over-
geven, en zij zullen uw verwelfsel af-

breken, en uwe hooge plaatsen om-
werpen, en uwe kleederen u uittrek-
ken, en uwe sierlijke juweelen nemen,
en u naakt en bloot laten.

40. Daarna zullen zij tegen u eene
vergadering doen opkomen, en zullen
u met steenen steenigen, en u met hun-^

ne zwaarden doorsteken.
41. Zij zullen ook uwe huizen met

«vuur verbranden, en oordeelen tegen
u uitvoeren voor veler vrouwen oogen

;

en Ik zal u doen ophouden van eene
hoer te zijn, en gij zult ook niet meer
hoerenloon geven. a 2 Kon. 25:9.

Jer. 52; 1,3.

42. Zoo zal Ik mijne grimmigheid
op u doen rusten, en mijn ijver zal van u
afwijken ; en Ik zal stille zijn, en niet
meer toornig wezen.

43. Daarom dat gij niet gedacht hebt
aan de dagen uwer jonkheid, en Mij
tot beroering geweest zijt met dit alles,

zie, zoo zal Ik ook uwen weg o^p [uiven]

"kop geven, spreekt de Heere HEERE
;

en gij zult die schandelijke daad niet
doen boven alle uwe gruwelen.

a Ezech. 9: 10; 11: 21.

44. Zie, een ieder, die spreekwoor-
den gebruikt, zal van u een spreek-
woord gebruiken, zeggende : Zoo de
moeder is, is hare dochter.

45. Gij zijt de dochter uwer moeder,
die eene walg had van haren man en
van hare kinderen ; en gij zijt de zuster
uwer zusteren, dieeene walg gehad heb-
ben van hare mannen en van hare kinde-
ren; uwe moeder was eene Héthieti-
sche, en uw vader een A'moriet. •

46. Uwe groote zuster nu is Sama-
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via, zij en hare dochtercu, dewelke
woont aan uwe linkerhand ; maar uwe
zuster, die kleiner is dan gij, die tegen
uwe rechterhand woont, is Sódoni en
hare dochteren.

47. Doch gij hebt in haro wegen
niet gewandeld, noch naar hare gru-
welen gedaan ; het was wat gerings,

een verdriet ; maar gij hebt het meer
verdorven dan zij, in alle uwe wegen.

48. [Zoo waarachtig als] Ik leef,

spreekt de Heere HEERE, indien Só-

doni, uwe zuster, zij met hare dochte-
ren, gedaan heeft, gelijic gij gedaan
hebt, en uwe dochteren !

49. Zie, dit was de ongerechtigheid
uwer zuster Sódom: hoogmoed, zatheid
van brood en stille gerustheid had zy
en hare dochteren ; maar zij sterkte de
hand des armen en nooddruftigen niet.

50. En zij verhieven zich, en deden
gruwelijkheid voor mijn aangezichte

;

daarom «deed Ik ze weg, nadat Ik het
gezien had. «Gen. 19:21.

51. Samaria ook heeft naar de helft

uwer zonden niet gezondigd; en gij

hebt uwa gruwelen meer dan zij ver-

menigvuldigd, en hebt uwe zusters
gerechtvaardigd door alle uwe gruwe-
len, die gij gedaan hebt.

52. Draag |gij [dan] ook uwe schan-
de, gij die voor uwe zusteren geoor-
deeld hebt door uwe zonden, die gij

gruwelijker gemaakt hebt dan zij. Zij

zijn rechtvaardiger dan gij ; wees gij

dan ook beschaamd, en draag uwe
schande, omdat gij uwe zusters ge-

rechtvaardigd hebt.

53. Als Ik hare gevangenen weder-
brengen zal, [namelijk] de gevangenen
van Sódom en hare dochteren, en de
gevangenen van Samari'a en hare doch-
teren, dan [zal Ik ivederbrengen] de
gevangenen uwer gevangenis in het
midden van haar;

54. Opdat gij uwe schande draagt,

en te schande gemaakt wordt, om al

hetgene dat gij gedaan hebt, als gij

haar troosten zult.

55. Als uwe zusters, Sódom en hare
dochteren, zullen wederkeeren tot haren
vorigen staat, mitsgaders Samaria en
hare dochteren zullen wederkeeren tot

haren vorigen staat, zult gij ook en
uwe dochteren wederkeeren tot uwen
vorigen staat,

50, Ja uwe zuster Sódom. is in uwen
mond niet gehoord geweest, ten dage
uv/s groeten hoogmoeds,

57. Aleor uwe boosheid ontdekt was.
Als do tijd was der versmading van
de dochtoren van Syjië, en van alle

degenen, die daar rondom waren, de
dochteren der Philistijnen, die u ver-

achtten van rondom,
58. Hebt gij uwe schandelijke daden

en uwe gruwelen gedragen, spreekt de
HEERE.

59. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE : Ik zal u ook doen, gelijk als gü
gedaan hebt, die den eed «veracht
hebt, brekende het ^verbond.

a Jer. 2: 120. h bov. vers 8.

GO. Evenwel zal Ik gedachtig wezen
aan mijn verbond met u in de dagen
uwer jonkheid, en Ik zal met u een
eeuwig verbond oprichten.

Cl. Dan zult gij aan uwe wegen ge-

denken en beschaamd zijn, als gij uwe
zusteren, die grooter zijn dan gij, met
degenen, die kleiner zijn dan gij, aan-
nemen zult: want Ik zal u deze geven tot

«dochteren ; maar niet uit uw verbond.
a Gal. 4: 26.

62. Want Ik zal mijn verbond met
u oprichten; en gij zult weten, dat Ik
de HEERE ben;

63. Opdat gij het gedachtig zijt, en u

schaamt, en niet meer uwen mond opent
vanwege uwe schande, wanneer Ik voor u
verzoening doen zal overal hetgene dat gij

gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE.

HET XVII KAPITTEL.

lljn des HEEREN woord geschie'de
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, stel een raadsel
voor, en gebruik eene gelijkenis tot let
huis Israels,

3. En zeg: Alzoo zegt de Heere
HEERE: Een arend, die groot was,'

groot van vleugelen, lang van vlerken, :

vol van vederen, die verscheidene kleu-

ren had, kwam op den Libanon, en,

nam den oppersten tak van eenen ceder.

4. Hij plukte den top van zijne jonge
takskens af, en bracht hom in eenu
land van koophandel; hij zette hem:
eene stad van kooplieden.

5. Hij nam ook van het zaad de

lands, en leide het in eenen zaadakkeii
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hij nam het, hij zette het bij vele wa-
teren, met groote voorzichtigheid.

ü. En het sproot uit, en werd tot

eenen wehg uitloopenden wijnstok,
[doch] nederig van stam, ziende met
zijne takken naar hem, dewijl zijne

wortelen onder hem waren. Zoo werd
hij tot eenen wijnstok, die ranken
voortbracht en scheuten uitwierp.

7. Nog was er een groote arend,
groot van vleugelen en overvloedig van
vederen; en zie, deze wijnstok voegde
zijne wortelen naar dezen toe, en wierp
zijne takken tot hem uit, opdat hij hem
bevochtigen zoude naar de bedden zij-

ner planting toe.

8. Hij was in een goede landouwe bij

vele wateren geplant, om takken te

maken en vrucht te dragen, opdat hij tot

eenen heerlijken wijnstok worden mocht.
9. Zeg: Alzoo zegt de Heere HEEKE :

Zal hij gedijen? Zal hij niet zijne wor-
telen uitrukken, en zijne vrucht afsnij-

den, dat hij droog worde? Hij zal aan
ai de bladeren van zijn gewas verdro-

gen; en dat niet door eenen groeten
arm, noch door veel volks, om dien
van zijne wortelen weg te voeren.

10.- Ja zie, zal hij geplant zijnde ge-

dijen? Zal hij niet, als de oostenwind
heni aanroert, gansch verdrogen ? Op de
bedden van zijn gewas zal hij verdrogen.

11. Daarna geschiedde des HEERENj
v/oord tot mij, zeggende: !

12. Zeg nu tot dat wederspannig huis :

Weet gij niet, wat deze dingen zijn?

Zeg: Zie, de koning van Babel is [tot]

Jeruzalem gekomen, en heeft haren ko-

ning genomen, en hare vorsten, en
heeft zo tot zich gevoerd naar Babel.

13. Daartoe heeft hij van het konink-
lijk zaad genomen, en daarmede «een
verbond gemaakt, en heeft hem tot

eenen eed gebracht, en de machtigen
des lands heeft hij weggenomen;

a Jer. 34: 18.

14. Opdat het koninkrijk nederig zou-

de zijn, zich niet verheffende, [en] dnt het,

zi^jn verbond houdende, bestaan mocht.
15. Maar hij rebelleerde tegen hem,

zendende zijne boden naar Egypte, «op-

dat men hem paarden en veel volks

zoude doen toekomen. Zal hij gedijen ?

Zal hij ontkomen, die zulke dingen doet?
Ja zal hij het verbond breken en ont-

komen ? a Jer. 37 : 5.

16. [Zoo waarachtig als] Ik leef
spreekt de Heere HEERE, zoo hij niet
in de plaats des konings, die hem ko-
ning gemaakt heeft, wiens eed hij ver-
acht, en wiens verbond hij gebroken
heeft, bij hem in het midden van Babel
zal sterven!

17. Ook zal Pharaö, door een groot
heir en door menigte van [krijgs]Qzhix-
ren, met hem in oorlog aniet uitrich-
ten, als men eenen &wal zal opwerpen,
en als men cgterkten bouwen zal, om
vele zielen uit te roeien.

a Jer. 37: 7. h Ezech. 4: 2.

c 2 Kon. 25: 1. Jes. 29: 3. Ezech. 4: 2.

18. Want hij heeft den eed veracht,
brekende het verbond; daar hij, zie,

zijne hand gegeven had. Dewijl hij alle
deze dingen gedaan heeft, zal hij niet
ontkomen.

19. Daarom, alzoo zegt de Heere HEE-
RE : [Zoo ivaarachtig als] Ik leef, zoo
Ik mijnen eed", dien hij veracht heeft,
en mijn verbond, dat hij gebroken
heeft, dat niet op zijnen kop geve !

20. En Ik zal mijn «net over hem
uitspreiden, dat hij gegrepen zal wor-
den in mijn jacJitgaren ; en Ik zal hem
doen brengen naar Babel, en zal daar
met hem ''rechten [over] zijne overtre-
ding, waardoor hij tegen iVIij overtre-
den heeft. a Ezech. 12: 13; 32: 3.

h Jer. 4 : 12. Ezech. 38 : 22.

21. Daartoe zullen alle zijne vluchte-
lingen met alle zijne benden door het
"zwaard vallen, en de overgeblevenen
zullen in alle winden ^verstrooid wor-
den ; en gijlieden zult weten, dat Ik^

de HEERE, gesproken heb.
a Ezech. 16: 40. b Ezech. 5: 10, 12; 12: 14.

22. Alzoo. zegt de Heere HEERE: Ik
zal ook van den oppersten tak des hoo-
gen ceders [een steksken] neiaen , dat Ik
inzetten zal; van het opperste zijner

jonge takskens zal Ik eenen teederen
afplukken, denwelken Ik op eenen
hoogen en verhevenen berg planten zal.

23. Op den berg der hoogte van Is-

raël zal Ik hem planten; en hij zai

takken voortbrengen, en vrucht dragen,
en hij zal tot eenen heerlijken ceder
worden, dat onder hem wonen zal alle

gevogelte van allerlei vleugel; in de
schaduw zijner takken zullen zij wonen.

24. Zoo zullen alle boomen des velds
weten, dat Ik, de HEERE, den hoogen
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boom vernederd heb, den nederigen
boom verheven heb, den groenen boom
verdroogd, en den drogen boom bloeien-

de gemaakt heb. Ik, de HEERE, heb
het gesproken, en zal het doen.

HET XVIII KAPITTEL.

V oorts geschiedde des HEEREN woord
tot mij, zeggende:

2. Wat is ulieden, dat gij dit spreek-
woord gebruikt van het land Israels,

zeggende: De «vaders hebben onrijpe
druiven gegeten, en de tanden der
kinderen zijn stomp geworden ?

a Jer. 31 : 29.

3. [Zoo toaarachtig als] Ik leef, spreekt
de Heere HEERE, zoo het ulieden meer
gebeuren zal, dit spreekwoord in Israël
te gebruiken I,

4. Zie, alle zielen zijn mijne; gelijk

de ziele des vaders, alzoo ook de ziele

des zoons, zijn mijne: de ziele, die zon-
digt, die zal sterven.

5. Wanneer nu iemand rechtvaardig
is, en doet recht en gerechtigheid;

6. Niet eet op de «bergen, en zijne

oogen niet opheft tot de drekgoden van
het huis Israels; noch de huisvrouwe
zijns ^naasten verontreinigt, noch tot

de «afgezonderde vrouw nadert;
a Jes. 57: 7; 65: 7. 6 Lev. 18: 20. c Lev. 18:19.

7. En niemand «verdrukt, den schul-
denaar zijn ''pand wedergeeft, geenen
roof rooft, den hongerige zijn brood
cgeeft, en den naakte met kleeding be-

dekt; a Ex. 22: 21. Lev. 19: 13;
25: 14. b Ex. 22: 26. Deut. 24: 12.

c Deut. 15 : 7. Jes. 58 : 7. Matth. 25 : 35.

8. Xiet geeft op «woeker, noch over-
winst neemt, zijne hand' van onrecht
afkeert, waarachtig recht tusschen den
eenen en den anderen oefent;

a Ex. 22 : 25. Lev. 25 : 35, 36.

9. In mijne inzettingen wandelt, en
mijne rechten onderhoudt, om trouwe-
lijk te handelen; die rechtvaardige zal

ge wissel ijk leven, spreekt de Heere
HEERE.

10. Heeft hij nu eenen zoon gewon-
nen, die een inbreker is, die bloed ver-

giet; die zijnen broeder doet één van
deze dingen;

11. En die alle die dingen niet doet;
maar eet ook op de bergen, en veront
reinigt de huisvrouwe zijns naasten.

12. Verdrukt den ellendige en den
nooddruftige, rooft veel roois, geeft het
pand niet weder, en heft zijne oogen
op tot de drekgoden, doet gruwel,

13. Geeft op woeker, en neemt over-

winst; zoude die leven? Hij zal niet

leven; alle die gruwelen heeft hij ge-

daan ; hij zal voorzeker gedood worden
;

zijn bloed zal op hem zijn.

14. Zie' nu, heeft hij eenen zoon gv
wonnen, die alle de zonden zijns vaders,

die h;j doet, aanziet ; en toeziet, dat hij

dergelijke niet doet;
15. Niet eet op de bergen, noch zijne

oogen opheft tot de drekgoden van hec

huis Israels, de huisvrouwe zijns naas-

ten niet verontreinigt,

16. En niemand verdrukt, het pand
niet behoudt, en geenen roof roofc, zijn

brood den hongerige geeft, en den naak-
te met kleeding bedekt,

17. Zijne hand van den ellendige af-

houdt, geen woeker noch overwinst
neemt, mijne rechten doet, [ew] in mijne
inzettingen wandelt ; die zal niet ster-

ven om de ongerechtigheid zijns vaders,

hij zal gewisselijk leven.

18. Zijn vader, dewijl hij met onder-

drukking onderdrukt heelt, des broeders
goed geroofd heeft, en gedaan heeft

wat niet goed was in het midden zijnet'

volkeren; ziedaar, hij zal sterven in

zijne ongerechtigheid.
19. Maar gijlieden zegt : «Waarom ?

Draagt de zoon niet de ongerechtig-

heid des vaders? Immers zal de zoon,

[die] recht en gerechtigheid gedaan heelt,

[671] alle mijne inzettingen onderhou-
den en die gedaan heeft, gewisselijk

leven. a Deut. 24: 16.

2 Kon. 14: 6. 2 Kron. 25: 4.

20. De ziele, die zondigt, die zal ster-

ven; de zoon zal niet dragen de onge-

rechtigheid des vaders, en de vader zal

niet dragen de ongerechtig^heid des

zoons; de gerechtigheid des rechtvaar-

digen zal op hem zijn, en de goddeloos-

heid des goddeloozen zal op hem zijn.

21. Maar wanneer de goddelooze zich

bekeert van alle zijne zonden, die hij

gedaan heeft, en alle mijne inzettingen

onderhoudt, en doet recht en gerecli-

tiglieid, hij zal gewisselijk leven, !iij

zal niet sterven.

22. Alle zijne overtredingen, die hij'

gedaan heefi, zullen hem niet gedacht
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worden; in zijne gerechtigheid, die hij

gedaan heeft, zal hij leven.

2ö. «Zoude Ik eenigszins lust hebben
aan den dood des goddeloozen ? spreekt
de Heere HEERE. Is het niet, als hij

zich bekeert van zijne wegen dat hij

leve? a Ezech. 33: 11.

24. Maar als de rechtvaardige zich

afkeert van zijne gerechtigheid, en on-

recht doet, doende naar alle de gru-

welen, die de goddelooze doet, zoude
die leven ? Alle zijne gerechtigheden,
die hij gedaan heeft, zullen niet ge-

dacht worden ; in zijne overtreding,

waardoor hij overtreden heeft, en in

zijne zonde, die hij gezondigd heeft, in

die zal hij sterven.

25. Nog zegt gijlieden: «De weg des

Heeren is niet recht. Hoort nu, o huis

Israels, is myn weg niet recht? Zijn

niet uwe wegen onrecht?
a Ezech. 33: 17, 20.

26. Als de rechtvaardige zich afkeert

van zijne gerechtigheid, en onrecht doet,

en daarin sterft, hij zal in zijn onrecht,

dat hij gedaan heeft, sterven.

27. Maar als de goddelooze zich be-

keert van zijne goddeloosheid, die hij

gedaan heeft, en doet recht en gerech-

tigheid, die zal zijne ziele in het leven
behouden

;

28. Dewijl hij toeziet, en zich bekeert
van alle zijne overtredingen, die hij ge-

daan heeft, hij zal gewisselijk leven,

hij zal niet sterven.

29. Evenwel zegt het huis Israels

:

De weg des Heeren is niet recht. Zou-
den mijne wegen, o huis Israels, niet

recht zijn ? Zijn niet uwe wegen on-

recht ?

30. Daarom zal Ik u richten, o huis
Israels, een ieder naar zijne wegen,
spreekt de Heere HEERE. «Keert we-
der en bekeert u van alle uwe over-

tredingen, zoo zal de ongerechtigheid
u niet tot eenen aanstoot worden.

a Matth. 3 : 2.

81. Werpt van u weg alle uwe over-

tredingen, waardoor gij overtreden hebt,

en maakt u een «nieuw hart en eenen
nieuwen geest; want waarom zoudt gij

sterven, o huis Israels? a Jer. 32: 39.

Ezech. 11: 19; 36: 26.

32. AVant «Ik heb geenen lust aan
den dood des stervenden, spreekt de

Heere HEERE; daarom bekeert u en
leeft. a Ezech. 33: 11.

HET XIX KAPITTEL.

V oorts hef gij eene weeklage op over
de vorsten Israels,

2. En zeg: Wat was uwe moeder?
Eene leeuwin, onder de leeuwen neder-
liggende; zij bracht hare welpen op in
het midden der jonge leeuwen.

3. Zij toog nu één van hare welpen
op; het werd een jonge leeuw; die
leerde roof te rooven ; hij at menschen
op.

4. Dit hoorden de volkeren van hem
;

hij werd gegrepen in hunne groeve
;

en zij bracliten hem met haken naar
«Egypteland. a 2 Kon. 23: 33. Jer. 22: 11.

5. Zij nu ziende, dat zij in hope was
ge-vyeest, [doch] hare verwachting ver-

loren was, zoo nam zij een [ander] van
hare welpen, hetwelk zij [tot] eenen
jongen leeuw stelde.

6. Deze wandelde steeds onder de
leeuwen, werd eenjonge leeuw, en leer-

de roof te rooven; hij at menschen
op.

7. Hij bekende hunne weduwen, en
hij verwoestte hunne steden ; zoodat
het land en zijne volheid ontzet werd
van de stemme zijner brulling.

8. Toen begaven zich de volkeren
tegen hem rondom uit de landschappen,
en zij spreidden hun net over hem uit;

in hunne groeve werd hij gegrepen.
9. En zij stelden hem in geslotene

bewaring «met haken, opdat zij hem
brachten tot den koning van Babel;
zij brachten hem in vestingen, opdat
zijne stemme niet meer gehoord wier-
de op de bergen Israels, a 2 Kron. 36: 6.

10. Uwe moeder was als een wijn-
stok in uwe stilheid, geplant bij wate-
ren ; hij was vruchtbaar en vol ranken
vanwege vele wateren.

11. En hij had sterke roeden tot

schepteren der heerschers, en de stam
van elke [roede] werd hoog tusschen
de dichte takken; en hij werd gezien
door zijne hoogte, met de menigte zij-

ner takken.
12. Maar hij werd door grimmigheid

uitgerukt, [en] ter aarde geworpen, en
de oostenwind heeft zijne vrucht ver-

droogd; zijne sterke roeden zijn afge-
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broken, en zijn verdroogd; het vuur
heeft ze verteerd.

13. En nu is hij geplant in eene

woestijn, in een dor en dorstig land.

14. Daartoe is een vuur uitgegaan

uit eene roede zijner ranken, [dat] zijne

vrucht verteerd heeft; zoodat aan hem
geene sterke roede is, [tot] eenen schep-

ter, om te heerschen. Dit is eene wee-

klage, en is tot eene weeklage gewor-
den.

HET XX KAPITTEL.

Jlin het geschiedde in het zevende jaar,

in de vijfde [maand], op den tienden

dezer maand, dat er mannen uit de

oudsten Israels kwamen, om den HEE-
RE te «vragen ; en zij zaten neder voor

miin aangezicht. a Ezecb. 14: 3.

2. Toen geschiedde des HEEEEN
woord tot mij, zeggende:

3. Menschenkind, spreek tot de oud-

sten Israels, en zeg tot hen : Alzoo zegt

de Heere HEERE: Komt gij, om My
te vragen ? [Zoo waarachtig als] Ik leef,

zoo Ik van u gevraagd worde! spreekt

de Heere HEERE.
4. Zoudt gij hun «recht geven, zoudt

gij hun recht geven, o menschenkind ?

Maak hun de gruwelen hunner vade-

ren bekend; a Ezech. 22: 2; 23: 36.

5. En zeg tot hen: Alzoo zegt de

Heere HEERE : Ten dage als Ik Israël

verkoor, «zoo hief Ik mijne hand op

tot het zaad van het huis Jakobs, en

maakte Mij zeiven hun in Egypteland
^bekend; ja Ik hief mijne hand tot hen
op, zeggende: Ik ben de HEERE, uw
God. a Ex. 6 : 7. & Ex. 8 : 8; 4 : 31.

6. Ten zelven dage hief Ik mijne
hand tot hen op, dat Ik ze uit Egyp-
teland uitvoeren zoude, in een land,

dat Ik voor hen uitgespeurd had, vloei-

ende van melk en honig, hetwelk het

sieraad is van alle landen.

7. En Ik zeide tot hen: Een ieder

werpe de verfoeiselen zijner oogen weg,

en verontreinigt ulieden niet met de

drekgoden van Egypte; Ik de HEERE
ben uw God.

8. Maar zij waren wederspannig te-

gen Mij, en wilden naar Mij niet hooren
;

niemand wierp de verfoeiselen zijner

oogen weg, noch verliet de drekgoden
van Egypte; daarom zeide Ik, dat Ik

mijne grimmigheid over hen uitgieten
zoude, om mijnen toorn tegen hen te

volbrengen in het midden van Egypte-
land.

9. Doch Ik deed het om mijns naams
wille, opdat hij niet ontheiligd wierde
voor de oogen der heidenen, in welker
midden zij waren; aan welke Ik Mij,

voor de oogen van deze, bekend ge-

maakt heb, om hen uit Egypteland uit

te voeren.
10. En Ik voerde ze uit «Egypteland,

en bracht ze in de woestijn.
o Ex. 13: 18.

11. Daar gaf Ik hun mijne inzettin-

gen, en maakte hun mijne rechten be-

kend; «dewelke zoo ze een menscb
doet, zal [hij] door deze leven.

a Lev. 18 : 5. Rom. 10 : 5. Gal. 3 : 12.

12. Daartoe ook gaf Ik hun mijne
«Sabbathen, om een teeken te zijn

tusschen Mij en tusschen hen, opdat
zij zouden weten, dat Ik de HEERE
ben, die ze heilige. a Ex. 20 : 8;

31 : 13, enz. ; 35 : 2.

13. Maar het huis Israels werd we-
derspannig tegen Mij in de woestijn,
zij wandelden in mijne inzettingen niet,

en verwierpen mijne rechten, dewelke
zoo ze een mensch doet, zal [hij] door
deze leven; en zij «ontheiligden mijne
Sabbathen zeer; dat Ik zeide, mijne
grimmigheid te zullen uitgieten over
hen in de woestijn, om hen te verdoen.

a Ex. 16; 2S.

14. Maar Ik deed het om mijns naams j

wille, opdat die niet ontheiligd wierde
voor de oogen van die heidenen, voor
welker oogen Ik hen uitvoerde.

15. Evenwel hief Ik ook mijne hand
op tot hen in de woestijn, dat Ik ze ,

niet zoude brengen in het land, dat Ik

[hun] gegeven had, vloeiende van melk
,

en honig, hetwelk het sieraad is van ^

alle landen;
16. Daarom dat zij mijne rechten

verwierpen, en in mijne inzettingen

niet wandelden, en mijne Sabbathen
ontheiligden; want hun hart wandelde
hunne drekgoden na.

17. Doch mijn oog verschoonde ze,

dat Ik ze niet verdierf, en geene vol-

einding met hen maakte in de woes-

tijn.

18. Maar Ik zeide tot hunne kinde-

ren in de woestijn : Wandelt niet in de
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inzettingen uwer vaderen, en onder-

houdt hunne rechten niet, en veront-

reinigt u niet met hunne drekgoden.
19. Ik ben deHEERE uw God; wan-

delt in mijne inzettingen, en onder-

houdt mijne rechten, en doet ze.

20. En heihgt mijne Sabbathen; en

ziJ zullen tot een toeken zijn tusschen
Mij en tusschen ulieden, opdat gij weet,
dat Ik de HEERE uw God ben.

21. Maar die kinderen waren [ook]

wederspannig tegen Mij ; zij wandelden
niet in mijne inzettingen, en mijne
rechten namen zij niet waar, om die

te doen, dewelke zoo ze een mensch
doet, zal [hij] door deze leven ; zij ont-

heiligden mijne Sabbathen; datlkzei-
de mijne grimmigheid te zullen uit-

gieten over hen, volbi-engende mijnen
toorn tegen hen in de woestijn.

22. Doch Ik keerde mijne liand af,

en deed het om mijns naams wille,

opdat hij voor de oogen der heidenen
niet zoude ontheiligd worden, voor
welker oogen Ik hen uitgevoerd had.

23. Ik hief ook mijne hand tot hen
op in de woestijn, dat Ik ze verspreiden

zoude onder de heidenen, en ze ver-

strooien in de landen.

24. Omdat zij mijne rechten niet

gedaan hadden, maar mijne inzettin-

gen verworpen, en mijne Sabbathen
ontheiligd hadden, en hunne oogen
achter de drekgoden hunner vaderen
waren.

25. Daarom gafikhunook '^beschik-

kingen, die niet goed waren, en rech-

ten, waarbij zij niet leven zouden.
26. En Ik verontreinigde hen in hun-

ne giften, omdat zij [door het avimr]

deden doorgaan al wat de baarmoeder
opent; opdat Ik hen verwoesten zoude,

teneinde dat zij zouden weten, dat Ik

de HEERE ben. a Ezech. 16 : 21.

27. Daarom, menschenkind, spreek

tot het huis Israels, en zeg tot hen:
Alzoo zegt de Heere HEERE : Hiermede
nog hebben Mij uwe vaderen gesmaad,
dat zy door overtreding tegen Mij over-

treden hebben.
28. Als Ik hen in het land gebracht

had, over hetwelk Ik mijne hand op-

geheven had, om het hun te geven,

* Stat.-overz. : beslui tin gen. Thans on-

bruikbaar.

ZOO zagen zij naar allen hoogen heuvel
en alle dicht geboomte, en offerden
daar hunne offeren, en gaven daar
hunne tergende offeranden, en dciar

zetten zij hunnen liefelijken reuk, en
daar offerden zij hunne drankofiferen.

29. En Ik zeide tot hen: Wat is die
hoogte, waarhenen gij gaat? Nochtans
is de naam daarvan genoemd Hoogte,
tot op dezen dag toe.

30. Daarom zeg tot het huis Israels

:

Alzoo zegt de Heere HEERE : Zijt gij

verontreinigd geworden in den weg
uwer vaderen, en hoereert gij achter
hunne verfoeiselen ?

31. Ja met het offeren uwer gaven,
met uwe kinderen door het vuur té
doen doorgaan, zijt gij verontreinigd
aan alle uwe drekgoden tot op dezen
dag toe. En zoude Ik van u gevraagd
worden, o huis Israels ? [Zoo ivaarach-
tig als] Ik leef, spreekt de Heere HEE-
RE, zoo Ik van u gevraagd worde!

32. Daarom, wat in uwen geest op-
geklommen is, zal geenszins geschie-
den, dat gij zegt: Wij zullen als de
heidenen en als de geslachten 'der lan-

den zijn, dienende hout en steen.

33. [Zoo loaarachtig als] Ik leef,

spreekt de Heere HEERE : Zoo Ik niet

met eene sterke hand, en uitgestrek-

ten arm, en met eene uitgegotene
grimmigheid over u zal regeeren!

34. Want Ik zal u uit de volkeren
voeren, en u vergaderen uit de landen,
waarin gij verstrooid zijt, door eene
sterke hand, en door eenen uitgestrek-

ten arm, en door eene uitgegotene
grimmigheid.

35. Daartoe zal Ik u brengen in de
woestijn der volkeren, en Ik zal met
u aldaar rechten, aangezichte aan aan-
gezichte..

36. Gelijk als Ik gerecht heb met
uwe vaderen in de woestijn van Egyp-
teland, alzoo zal Ik met u rechten,
spreekt de Heere HEERE.

37. En Ik zal ulieden onder de roede
doen doorgaan, en Ik zal u brengen
onder den band des verbonds.

38. Daartoe zal Ik, die rebel zijn en
die tegen Mij overtreden, uit ulieden
uitzuiveren; Ik zal ze uit het land hun-
ner vreemdeüngschappen uitvoeren, en
zij zullen in het landschap Israels niet
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[iueder]komen; en gij zult weten, dat

Ik de HEERE ben.

39. En gijlieden, o huis Israels, alzoo

zegt de Heere HEERE: Gaat lienen,

dient een ieder zijne drekgoden, ook

hierna, dewijl gijlieden naar Mij niet

hoort. Doch ontheiligt niet meer mij-

nen heiligen naam, met uwe giften en

met uwe drekgoden.
40. Want op mijnen heiligen berg,

op den hoogen berg Israels, spreekt de

Heere HEERE, daar zal Mij het gan-

sche huis Israels in het land dienen,

zij allen ; daar zal Ik welgevallen aan
hen nemen, en daar zal Ik uwe hefof-

feren eischen, en de eerstelingen uwer
heffingen met alle uwe geheiligde din-

gen.
41. Ik zal een welgevallen aan ulie-

den nemen om den liefelijken reuk,

wanneer Ik u van de volkeren uitvoe-

ren, en u vergaderen zal uit de lan-

den, in dewelke gij zult verstrooid zijn,

en Ik zal in u geheiligd worden voor

de oogen der heidenen.

42. En gij zult weten, dat Ik de

HEERE. ben, als Ik u in het landschap
Israels gebracht zal hebben; in het

land, waarover Ik mijne hand opge-

heven heb, om het uwen vaderen te

geven.
43. Daar zult gij dan gedenken aan

uwe wegen, en aan alle uwe handelin-

gen, waarmede gij u verontreinigd hebt,

en gij zult van uzelven een e walging

hebben over alle uwe boosheden, die

gij gedaan hebt.

44. Zoo zult gli weten, dat Ik de

HEERE ben, als Ik met u gedaan zal

hebben, om mijns naams wille, niet

naar uwe booze wegen, noch naar uwe
verdorvene handelingen, o huis Israels,

spreekt de Heere HEERE.
45. Voorts geschiedde des HEEREN

woord tot mij, zeggende:

46. Menschenkind, zet uw aangezicht

naar den weg van het zuiden, en drup-

pel tegen het zuiden; en profeteer te-

gen het woud van het veld [in het]

zuiden.
47. En zeg tot het zuiderwoud: Hoor

des HEEREN woord: Alzoo zegt de

Heere HEERE: Zie, Ik zal een vuur in

u aansteken, hetwelk in u allen «groe-

nen boom en allen dorren boom ver-

teren zal ; de vlammende vlam zal niet

uitgebluscht worden, maar daardoor
zullen verbrand worden alle aangezich-

ten van het zuiden tot het noorden
toe; a Luc. 23: 31.

48. En alle vleesch zal zien, dat Ik

de HEERE dat aangestoken heb; het

zal niet uitgebluscht worden.
49. Enikzeide: Ach, Heere HEERE,

zij zeggen van mij : Is hij niet een ver-

dichter van gelijkenissen?

HET XXI KAPITTEL.

Bn des HEEREN woord geschiedde

tot mij, zeggende:
2. Menschenkind, zet uw aangezicht

tegen .Jeruzalem, en druppel tegen de

Heiligdommen, en profeteer tegen het

land van Israël.

3. En zeg tot het land van Israël :

Alzoo zegt^ de HEERE: Zie, Ik [wil]

aan u, en Ik zal mijn zwaard uit zijne

scheede trekken; en Ik zal van u uit-

roeien den rechtvaardige en den god-

delooze.

4. Omdat Ik [dan] van u uitroeien

zal den rechtvaardige en den godde-

looze, daarom zal mijn zwaard uit zijne

scheede uitgaan tegen alle vleesch, van
het zuiden [tot] het noorden.

5. En alle vleesch zal weten, dat Ik

de HEERE mijn zwaarduit zijne schee-

de getrokken heb; het zal niet meer
wederkeeren.

6. Maar gij, menschenkind, zucht;

zucht voor hunne oogen met verbre-

king der lendenen en met bitterheid.

7. En het zal geschieden, als zij tot

u zeggen zullen: Waarom zucht gij"?

dat gli zeggen zult: Om het gerucht;

want het komt; en alle hart zal «ver-

smelten, en alle handen zullen ^ver-

slappen, en alle geest zal ^inkrimpen,

en alle '^knieën [als] water henenvlie-

ten. Zie, het komt, en het zal geschie-

den, spreekt de Heere HEERE,
a Jer. 49: 23. b Jev. 6: 24.

Ezech. 7 : 17. c Ezech. 4 : 17. d Ezech. 7 : 17.

8. AVederom geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

9. Menschenkind, profeteer en zeg:

Alzoo zegt de HEERE: Zeg: Het zwaard,

het zwaard is gescherpt, en ook ge-

veegd.
10. Het is gescherpt, opdat het eene

slachting slachte; het is geveegd, op-.
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dat het eenen glinster hebbe. Of wij

[dan] zullen vroolijk zijn? Het is mijns
zoons roede, welke alle hout ver-

smaadt.
11. En Hij heeft het te vegen gege-

ven, opdat men het met de hand han-
teeren zoude; dat zwaard is gescherpt,
en dat is geveegd, om het in de hand
des doodslagers te geven.

12. Schreeuw en huil, o menschen-
kind, want dat zal zijn tegen mijn volk,

het zal zijn tegen alle de vorsten Israels

;

«^verschrikkingen zullen vanwege het
zwaard bij mijn volk zijn; daarom
^klop op de heupe.

a Ezech. 7: 27. b Ezech. 6: 11.

13. Als er beproeving «was, wat was
het toen ? Zoucle er dan ook geene ver-

smadende roede zijn ? spreekt de Heere
HEERE. [a Jes. 1 : 5. Jer. 6 : 28, enz.

14. Daarom gij, menschenkind, pro-

feteer, en sla hand tegen hand; want
het zwaard zal verdubbeld worden ten
derden male, het is het zwaard derge-

nen, die verslagen zullen worden; het
is het zwaard der groolen, die versla-

gen zullen worden, dat tot hen in de
binnenste kameren indringen zal.

15. Ik heb de punt des zwaards ge-

zet tegen alle hunne poorten, opdat het
hart versmelte, en de aanstooten ver-

menigvuldigen. Ach, «het is gereed, op-

dat het gunstere, het is ingewonden
om te slachten. a ond., vs. 28.

16. Houd u bijeen, [o zwaard], keer
u rechtsom, schik u, keer u linksom,
waarhenen uw aangezicht gesteld is.

17. En Ikzelf zal ook mijne hand
tegen mijne hand slaan, en mijne grim-
migheid doen rusten; Ik de HEERE
heb het gesproken.

18. AVederom geschiedde des HEE-
REN woord tot mij, zeggende:

19. Gij nu, menschenkind, stel u twee
wegen voor, waardoor het zwaard des
konings van Babel kome; uit één land
zullen zij beide voortkomen; en kies

eene zijde, kies ze aan het hoofd van
den weg der stad.

20. Gij zult eenen weg voorstellen,

waardoor het zwaard inkomen zal te-

gen Rabba der kinderen A'mmons, of
tegen Juda, tot de vaste [storf] Jeruza-

lem.
21. Want de koning van Babel zal

aan de wegscheiding staan, aan het

hoofd van de twee wegen, om waar-
zegging te gebruiken; hij zal zijne py-
lon slijpen, hij zal de Théraphim vra-
gen, hij zal de lever bezien.

22. De waarzegging zal aan zijne rech-
terhand zijn op Jeruzalem, om hoofd-
mannen te stellen, om den mond te
openen in het doodslaan, om de stem-
me op te heffen met gejuich, om storm-
rammen te stellen tegen de poorten, om.
«sterkten op te werpen, om bolwerken
te bouwen. « Ezech. 4: 2; 17: 17.

23. Dit zal hun in hunne oogen als
een ijdel waarzeggen zijn, [omdat zij]

met eeden beëedigd zijn onder hen;
maar hij zal der ongerechtigheid ge-
denken, opdat zij gegrepen worden.

24. Daarom zegt de Heere HEERE
alzoo: Omdat gijheden uwer ongerech-
tigheid doet gedenken, doordien uwe
overtredingen ontdekt worden, zoodat
uwe zonden gezien worden in alle uwe
handelingen; omdat uwer gedacht
wordt, zult gij met de hand gegrepen
worden.

25. En gij, o onheilig, goddeloos vorst
van Israël, wiens dag komen zal, ten
tijde der uiterste ongerechtigheid;

26. Alzoo zegt de Heere HEERE : Doe
dien hoed weg, en hef die kroon af.

Deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal
verhoogen dien, die nederig is, en ver-
nederen dien, die hoog is.

27. Ik zal die [kroon] omgekeerd, om-
gekeerd, omgekeerd stellen

;
ja zij zal

niet zijn, totdat hij kome, die [daartoe]
recht heeft, en [luien] Ik dat geven zal.

28. En gij, menschenkind,' profeteer
,en zeg: Alzoo zegt de Heere HEERE,
van de kinderen A'mmons en van hun-
ne smading; zoo zeg: Het zwaard, het
zwaard is uitgetrokken, het is ter slach-
ting geveegd om te verdoen, om te
glinsteren

;

29. Terwijl zij u ijdelheid zien, ter-

wijl zij u leugen voorzeggen, om u op
de halzen te stellen dergenen, die van
de goddeloozen verslagen zijn, welker
dag gekomen was ten tijd der uiterste
ongerechtigheid.

30. Keer [uw zivaard] weder in zijne
scheede. In de plaats, waar gij gescha-
pen zijt, in het land uwer woningen
zal Ik u richten.

31. En Ik zal over u mijne gram-
schap uitgieten. Ik zal tegen u door
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het vuur mijner verbolgenheid blazen
;

en Ik zal u overgeven in de hand van
ziedende menschen, smeders des ver-

derfs.

32. Het vuur zult gij tot spijze zijn
;

uw bloed zal zijn in het midden des
lands; uwer zal niet gedacht worden;
want Ik de HEERE heb het gespro-
ken.

HET XXII KAPITTEL.

V oorts geschiedde des HEEREN woord
tot mij, zeggende:

2. Gij nu, menschenkind, zoudt gij

der bloedstad recht geven? Zoudt gij

haar «recht geven? Ja maak haar be-

kend alle hare gruwelen;
a Ezech. 20: 4; 23: 36.

3. En zeg: Alzoo zegt de Heere HEE-
RE : O stad, die in haar midden bloed
vergiet, opdat haar tijd kome, en drek-

goden tegen zichzelve maakt, om zich

te verontreinigen
;

4. Door uw bloed, dat gij «vergoten
hebt, zijtgij schuldig geworden, en met
uwe drekgoden, die gij gemaakt hebt,

hebt gij u ^verontreinigd, en hebt uwe
dagen doen naderen, en zijt tot uwe
jaren gekomen. Daarom heb Ik u den
heidenen overgegeven [tot] eenen
csmaad, en allen landen [tot] eenen
spot. a 2 Kon. 21: 16.

[Ezech. 20: 30. 31. c Ezech. 5: 14.

5. Die nabij en verre van u zijn, zul-

len u bespotten, gij onreine van naam
en vol van onrust.

6. Zie, de vorsten Israels zijn in u
geweest, een ieder naar zijne kracht,

om bloed te vergieten.

7. Vader en moeder hebben zij in u
licht geacht ; met den vreem.deling heb-

ben zij in het midden van u door ver-

drukking gehandeld ; zij hebben in u
den wees en de weduwe verdrukt.

8. Mijne heilige dingen hebt gij ver-

acht, en mijne Sabbathen hebt gij ont-

heiligd.

9. Achterklappers zijn in u geweest
om bloed te vergieten, en in u hebben
zij op de «bergen gegeten ; zij hebben
schandelijkheid in het midden van u
gedaan. a Ezech. 18 : 6, 11.

10. Men heeft de schaamte des va-

ders in u «ontdekt; die ^onrein was

door afzondering, hebben zij in u ver-

kracht, a Lev. 18 : 8.

b Lev. 18: 19. Ezech. 18: 6.

11. Daartoe heeft de een «gruwel ge-

daan met zijns naasten %uisvrouwe,
en een ander heeft zyns czoons vrou-
we met schandelijkheid verontreinigd;
nog een ander heeft in u zijne zuster,
zijns «^vaders dochter, verkracht.

a Lev. 18: 20. b Jer. 5: S.

cLev. IS: 15. d Lev. 18: 9.

12. Zij hebben geschenken in u ge-

nomen, om bloed te vergieten ; woeker
en overwinst hebt gij genomen ; en gü
hebt geldgierigheid gepleegd aan uwen
naaste door verdrukking; maar gij hebt
Mijner vergeten, spreekt de Heere
HEERE.

13. Zie dan. Ik heb mijne hand «ge-

slagen, om uwe geldgierigheid, die gij

bedreven hebt, en om uw bloed; die

[beide] in het midden van u geweest
zijn. a Ezech. 21: 17.

14. Zal uw hart bestaan, zullen uwe
handen sterk zijn, in de dagen als Ik
met u handelen zal ? Ik de HEERE heb
het gesproken, en zal het «doen.

a Ezech. 17: 24.

15. Eh Ik zal u «verstrooien onder
de heidenen, en u verspreiden in de
landen, en uwe onreinigheid uit u ver-

teren. «Ezech. 12:14.15.

16. Zoo zult gij inu ontheiligd zijn voor
de oogen der heidenen ; en gij zult we-
ten, dat Ik de HEERE ben.

17. Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij zeggende:

18. Menschenkind, die van het huis

Israels zijn Mij tot «schuim geworden;
zij zijn allen koper, of tin, of ijzer, of

lood, in het midden des ovens ; zilver-

schuim zijn zij geworden. « jes. i: 22.

19. Daarom, alzoo zegt de Heere
HEERE : Omdat gijlieden allen tot

schuim geworden zijt, daarom ziet. Ik

zal u in het midden van Jeruzalem
vergaderen.

20. [G-elijk] zilver, of koper, of ijzer,

of lood, of tin in het midden eens
ovens vergaderd wordt, om het vuur
daarover op te blazen, opdat men het

smelte ; alzoo zal Ik ulieden vergade-

ren in mijnen toorn, en in mijne
grimmigheid daar laten, en smelten.

21. Ja, Ik zal u bijeenbrengen, en zal

op u blazen in het vuur mijner verbol-
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genheid, dat gij in het midden van
haar zult gesmolten worden.

22. Gelijk het zilver in het midden
des ovens gesmolten wordt, alzoozult
gijlieden in het midden van haar ge-

smolten worden ; en gij zult weten,
dat Ik de HEERE mijne grimmigheid
over u uitgegoten heb.

23. Voorts geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende :

24. Menschenkind, zeg tot haar : Gij

zijt een land, dat niet gereinigd is, [c^a^]

zijnen piasregen niet [heeft gehad] ten
dage der gramschap.

25. De verbintenis harer profeten is

in het midden van haar als een brul-

lende leeuw, die eenen loof rooft ; zij

eten de «zielen op, den schat en het

kostelijke nemen zij weg; hare wedu-
wen vermenigvuldigen zij in het mid-
den van haar. a Matth. 23: 14.

26. Hare priesters doen mijne wet
geweld aan, en zij ontheiligen mijne
heilige dingen ; tusschen het heilige

en het onheilige maken zij geen «on-

derscheid, en [het verschil] tusschen het

onreine en reine geven zij niet te ken-

nen ; daartoe verbergen zij hunne oogen
van mijne Sabbathen; ja Ik word in

het midden van hen ontheiligd.
a Lev. 10: 10. Ezech. 44: 23.

27. Hare «vorsten zijn in het mid-

den van haar als wolven die eenen
roof roeven, om bloed te vergieten, [en]

om zielen te verderven; opdat zij geld-

gierigheid zouden plegen. aMicha3:ii.
Zeph. 3: 3.

28. Hare profeten nu «pleisteren hen
niet looze kalk; ^ziende ijdelheid en

hun leugen voorzeggende, zeggende:
Alzoo zegt de Heere HEERE; en de

HEERE heeft niet gesproken.
a Ezech. 13: 10. b Ezech. 21: 29.

29. Het volk des lands pleegt enkel
verdrukking, en bedrijft enkel rooverij;

ook onderdrukken zij den ellendige en
nooddruftige, en den vreemdeling ver-

drukken zij zonder recht.

30. Ik zocht nu eenen man uit hen,

die den muur mocht toemuren, en voor
mijn aangezichte in de «bresse staan

voor het land, opdat Ik het niet mocht
verderven; maar Ik vond niemand.

a Ps. 106: 23.

31. Daarom heb Ik mijne gramschap
over hen uitgegoten; door het vuur

'mijner verbolgenheid heb Ik ze ver-

teerd; hunnen weg heb Ik op hunnen
«kop gegeven, spreekt de Heere HEERE

a Ezech. 9: 10; 11: 21; 16: 43.

HET XXIII KAPITTEL.

V^oorts geschiedde des HEEREN woord
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, daar waren twee
vrouwen, de dochteren van ééne moe-
der.

3. Deze hoereerden in «Egypte; in

hare jeugd hoereerden zij ; daar werden
hare borsten gedrukt, en daar werden
de tepelen haars maagdoms betast.

a Ezech. 20: 8.

4. Hare namen nu waren : Ohóla de
grootste, en Ohóliba hare zuster; en zij

werden mijne, en baarden zonen en
dochteren; dit waren hare namen : Sa-

maria is Ohóla, en Jeruzalem Ohóliba.

5. Ohóla nu hoereerde, zijnde onder
Mij ; en zij werd verliefd op hare boe-

len, op de Assyriörs, die nabij wa-
ren

;

6. Bekleed met hemelsblauw, vorsten
en overheden, altemaal gewenschte
jongelingen, ruiteren, rijdende op paar-

den.

7. Alzoo dreef zij hare hoererijen

met deze, die allen de keure der kin-

deren A'ssurs waren; en met allen, op
dewelke zij verliefd was, met alle hun-
ne drekgoden verontreinigde zij zich.

8. Zij verliet ook niet hare hoere-

rijen, [p'e&racAi!] uit Egypte; want zij had-
den bij haar in hare jeugd gelegen,

en zij hadden de tepelen haars maag-
doms betast, en zij hadden hunne hoe-
rerij over haar uitgestort.

9. Daarom gaf Ik haar in de hand
harer boelen over, in de hand der kin-

deren «A'ssurs, op dewelke zij verliefd

was. a 2 Kon. 17 en 18.

10. Deze ontdekten hare schaamte;
hare zonen en hare dochteren namen
zij weg, maar haar doodden zij met het
zwaard; en zij kreeg eenen naam on-
der de vrouwen, nadat men gerichten
over haar geoefend had.

11. Als hare zuster Ohóliba [dit] zag,

zoo verdierf deze hare minne nog meer
dan zy, en hare hoererijen meer dan
de hoererijen van hare zuster.

12. Zij werd verliefd op de kinderen
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aA'ssurs, de vorsten en overheden, die

nabij waren, bekleed met volkomen
sieraad, ruiteren, rijdende op paarden,

altemaal gev^enschte jongelingen.
a 2 Kon. 16: 7.

13. Toen zag Ik, dat zij verontrei-

nigd was; zij hadden beiden eenerlei

weg.
14. Ja zij deed tot hare hoererijen

nog meer toe; want toen zij geschil-

derde mannen aan den wand zag, de
beelden der Chaldéën, geschilderd met
menie,

15. G-egord met een gordel aan hun-
ne lendenen, hebbende overvloedig ge-

verfde [hoeden] op hunne hoofden, die

allen in het aanzien hoofdmannen wa-
ren, [naar] de gelijkenis der kinderen
van Bcibel, van Chaldéa, het land hun-
ner geboorte;

16. Zoo werd zij op deze verliefd met
het opzien harer oogen, en zij zond bo-

den tot hén, naar Chaldéa.

17. De kinderen van Biibel nu kwa-
men tot haar in tot het leger der min-
ne, en verontreinigden haar met hunne
hoererij; ook verontreinigde zij zich

met hen; daarna werd hare ziele van
hen afgetrokken.

18. Alzoo ontdekte zij hare hoererij-

en, en ontdekte hare schaamte. Toen
werd mijne ziele van haar afgetrokken,

gelijk als mijne ziele was afgetrokken
van hare zuster.

19. Doch zij vermenigvuldigde hare
hoererijen, gedenkende aan de dagen
haver jeugd, als zij gehoereerd had in

het land van Egypte.

20. En zij werd verliefd meer dan
hunne bij wijven; welker vleesch is [als]

het vleesch der ezelen, en welker vloed

is [als] de vloed der paarden,

21. Alzoo hebt gij weder opgehaald
de schandelijke daad uwer jeugd, als

die van Egypte uwe tepelen betastten,

vanwege de borsten uwer jeugd.

22. Daarom, o Ohóliba, alzoo zegt de

Heere HEERE; Zie, Ik zal uwe boelen,

van dewelke uwe ziele is afgetrokken,

tegen u verwekken, en Ik zal ze van
rondom tegen u aanbrengen:

23. De kinderen van Babel en alle

Chaldéën, Pékod, en Sóa, en Kóa, [en]

alle kinderen van A'ssur met hen
;
ge-

wonschte jongelingen, die allen vorsten
en overheden zijn, hoofdmannen en

vermaarde [lieden], die allen te paard
rijden.

24. Die zullen tegen u komen [mefl

karren, wagenen en wielen, en met
eene vergadering van volkeren, rondas-
sen, en schilden, en helmen ; zij zullen
zich rondom tegen u zetten ; en Ik zal

voor hun aangezicht het gericht stel-

len, en zij zullen u richten naar hunne
rechten.

25. En Ik zal mijnen yver tegen u
zetten, dat zij in grimmigheid met u
zullen handelen; zij zullen uwen neus
en uwe ooren afnemen, en hel laatste

van u zal door het zwaard vallen; zij

zullen uwe zonen en uwe dochteren
wegnemen, en het laatste van u zal

door het vuur verteerd worden.
26. Zij zullen u ook uwe kleederen

«uittrekken, en uw sieraadtuig wegne-
men, a Ezech. 16: 39.

27. Zoo zal Ik uwe schandelijkheid
van u doen ophouden, mitsgaders uwe
hoererij, [gebracht] uit Egypteland; en
gij zult uwe oogen naar hen niet op-

heffen, en aan Egypte niet meer geden-
ken.

23. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE: Zie, Ik zal u overgeven in de hand
dergenen, die gij haat, in de hand der-

\

genen, van dewelke uwe ziele is afge-

trokken.
29. Die zullen met u handelen uit

,

haat, en al uwen arbeid wegnemen, en
u «naakt en bloot laten, dat uwe hoe-

renschaamte ontdekt worde, mitsgaders-

uwe schandelijkheid en uwe hoererijen»
« Ezech. 16: 39.

30. Deze dingen zal men u doen, de-

wijl gij de heidenen nagehoereerd hebt,.

[en] omdat gij u met hunne drekgoden
verontreinigd hebt.

31. In den weg uwer zuster hebt gij

gewandeld; daarom zal Ik haren beker
in uwe hand geven.

32. Alzoo zegt de Heere HEERE : Gij

zult den beker uwer zuster drinken, die

diep en wijd is; gij zult tot belaching
en spot worden; [de beker] houdt veel

in.

33. Van dronkenschap en jammer
zult gij vol worden ; de beker van uw&
zuster Samaria is een beker der ver-

woesting en der eenzaamheid.
34. Gij zult hem drinken en uitzui-

gen, en zijne scherven zult gij verbrij-
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zelen, en uwe borsten zult gij afrukken
;

want Ik heb het gesproken, spreekt de
Heere HEERE.

35. Daarom, alzoo zegt de Heere
HEERE: Omdat gij Mijner «vergeten,
en Mij achter uwen rug geworpen hebt,

zoo draagt gij ook uwe schandelijkheid
en uwe hoererijen. a jer. 2: 32;

3: 21; 13: 25; 18: 15. Ezech. 22: 12.

36. En de HEERE zeide tot mij : Men-
schenkind, zoudt gij Ohóla en Óhóliba
«recht geven? Ja, vertoon haar hare
gruwelen. a Ezech. 20: 4; 22: 2.

37. Want zij hebben overspel gedaan,
en er is bloed in hare handen; en zij

hebben met hare drekgoden overspel
gedaan; daartoe hebben zij ook hare
kinderen, die zij Mij gebaard hadden,
voor hen «[cZoor het vuur] laten door-

gaan, tot spijze.
a Ezech. 16: 21; 20: 26. 31.

38. Nog hebben zij Mij dit gedaan:
zij hebben majn Heiligdom ten zelven
dage verontreinigd, en mijne «Sabba-
then ontheiligd. a Ezech. 22: 8.

39. Want als zij hare kinderen haren
drekgoden «geslacht hadden, zoo kwa-
men zij op dienzelven dag in mijn Hei-
ligdom, om dat te ontheiligen; en zie,

èalzoo hebben zij gedaan in het midden
van mijn Huis. a Ezech. 16: 21.

h 2 Kon. 21: 4, enz.

40. Dit is er ook, dat zij gezonden
hebben tot mannen, die van verre zou-

den komen; tot dewelke als eeue bode
gezonden was, zie, zoo kwamen zij,

voor dewelke gij u wiescht, uwe oogen
blankettet en u met sieraad versierdet;

41. En gij zat op een heerlijk bed,

voor hetwelk eene tafel toegelicht was,
«en op hetwelk gij mijn reukwerk en
mijne olie gezet hadt. a Spr. 7: n.

42. Als nu het geruisch der menigte
daarop stil was, zoo [zonden sij] tot

mannen uit de menigte der menschen,
[en] er werden wijnzuipers aangebracht
uit de woestijn; die deden armringen
aan hare handen, en eene sierlijke

kroon op hare hoofden.

48. Toen zeide Ik van deze, die [van]

overspelerijen verouderd was: Nu zul-

len zij hoereeren de hoererijen dezer

[hoer], en die [ook].

44. En men ging tot haar in, gelijk

men ingaat tot eene vrouw, die eene

hoer is; alzoo gingen zij in tot Ohóla

en tot Ohóliba, die schandelijke vrou-
wen,

45. Rechtvaardige mannen dan, die
zullen ze «richten [naar] het recht der
overspeelsiers, en [naar] het recht der
bloedvergietsters; want zij zijn over-
speelsters, en bloed is in hare handen.

a Ezech. 16: 38.

46. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE : Ik zal eene vergadering tegen haar
doen opkomen, en zal ze ter beroering
en ten roof overgeven.

47. En de vergadering zal ze met
«steenen steenigen, en ze met hunne
zwaarden nederhouwen; hare zonen en
hare dochteren zullen zij dooden, en
hare huizen met vuur ''verbranden.

a Ezech. 16: 38, 40. b Ezech. 16: 41.

48. Alzoo zal Ik de schandelijkheid
uit het land doen ophouden, opdat alle
vrouwen onderwezen worden, dat zij

naar uwe schandelijkheid niet doen.
49. Alzoo zullen zij uwe schandelijk-

heid op u leggen, en gij zult de zonden
uwer drekgoden dragen; en gv'heden
zult weten, dat Ik de Heere HEERE
ben,

HET XXIV KAPITTEL.

Wüclers geschiedde des HEEREN
woord tot mij, in het negende jaar, in
de tiende maand, op den tienden der
maand, zeggende:

2. Menschenkind, schrijf u den naam
van den dag op, even van dezen zelf-

den dag. De koning van Babel legt
zich voor Jeruzalem, even op dezen
zelfden dag.

3. En gebruik eene gelijkenis tot dat
wederspannig huis, en zeg tot hen:
Alzoo zegt de Heere HEERE : Zet eenen
«pot gereed, zet [hem] gereed, en giet
ook water daarin. « jer. i : i3.

4. Doe zijne stukken te zamen daarin,
alle goede stukken, de dij en den schou-
der; vul [hem] met de keur der been-
deren.

5. Neem de. keur van de kudde, en
stook ook eenen brandstapel van de
beenderen daaronder; doe hem wel
opzieden; ook zullen zijne beenderen
daarin gekookt worden.

6. Daarom, alzoo zegt de Heere HEE-
RE : Wee der «bloedstad, den pot, welks
schuim in hem is, en van welken zijn

29
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schuim niet is uitgegaan. Trek stuk

bij stuk daaruit, en laat het lot over

hem niet vallen. a Ezech. 22: 2.

7. Want haar bloed is in het midden
van haar; op eene gladde steenrots

heeft zij dat gelegd; zy heeft het op

de aarde niet uitgestort, om het met
stof te bedekken.

8. Opdat Ik de grimmigheid doe op-

gaan om wrake te oefenen, heb Ik

\ook] haar bloed op eene gladde steen-

rots gelegd, opdat het niet bedekt worde.

9. Daarom, alzoo zegt de Heere HEE-
EE: «Wee der bloedstad; Ik zal ook

den brandstapel groot maken.
a Nah. 3 : 1. Hab. 2 : 12.

10. Draag veel houts aan, steek het

vuur aan, verteer het vleesch, en kruid

[het] met specerijen, en laat de been-

deren verbranden.
11. Stel hem daarna ledig op zijne

kolen, opdat hij heet worde, en zijn

roest verbrande, en zijne onreinigheid

in het midden van hem versmelte,

zijn schuim verteerd worde.

12. [Met] ijdelheden heeft zij [Mij]

moede gemaakt; nog is haar overvloe-

dig schuim van haar niet uitgegaan;

haar schuim [moet] in het vuur.

13. In uwe onreinigheid is schande-

lijkheid; omdat Ik u gereinigd heb, en

gij niet gereinigd zijt, zoo zult gij van
uwe onreinigheid niet meer gereinigd

worden, totdat Ik mijne grimmigheid

op u zal hebben doen rusten.

14. Ik de HEEEE heb het gesproken,

het zal komen, en Ik zal het doen;

Ik zal er niet van wijken, en Ik zal

niet «verschoonen noch berouw heb-

ben; naar uwe wegen en naar uwe
handehngen zullen zij u ^richten,

spreekt de Heere HEERE.
a Ezech. 5 : 11. h Ezecli. 23 : 24.

15. Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

16. Menschenkind, zie, Ik zal den

lust uwer oogen van u wegnemen door

eene plage ; nochtans zult gij niet rouw-

klagen, noch weenen, en uwe tranen

zullen niet voortkomen.
17. Houd stil van kermen, gij zult

geen doodenrouw maken, bind uwen
hoed op u, en doe uwe schoenen aan
uwe voeten; en de bovenste lip zult

gij niet bewinden, en zult der lieden

brood niet eten.

18. Dit sprak ik tot het volk in den
morgenstond, en mijne huisvrouwe
stierf in den avond; en ik deed in den
morgenstond, gelijk mij geboden was.

19. En het volk zeide tot mij : Zult
gij ons niet te kennen geven, wat ons
deze dingen zijn, dat gij [a^dws] doet?

20. En ik zeide tot hen: Het woord
des HEEREN is tot mij geschied, zeg-

gende :

21. Zeg tot het huis Israels: Alzoo
zegt de Heere HEERE : Zie, Ik zal mijn
Heiligdom ontheiligen, de heerlijkheid

uwer sterkte, de begeerte uwer oogen
en de verschooning uwer ziele; en uwe
zonen en uwe dochteren, die gij ver-

laten hebt, zullen door het zwaard
vallen.

22. Dan zult gijlieden doen, gelijk

als ik gedaan heb: de bovenste lip

zult gij niet bewinden, en der lieden

brood zult gij niet eten.

23. En uwe hoeden zullen op uwe
hoofden zijn, en uwe schoenen aan
uwe voeten; gij zult niet rouwklagen,
noch weenen, maar gij zult in uwe
ongerechtigheden «versmachten, en,

een iegelijk tegen zijnen broeder, zuch-

ten, a Ezech. 4: 17.

24. Alzoo zal ulieden Ezechiël «tot

een wonderteeken zijn; naar alles,

wat hij gedaan heeft, zult gij doen;
als dit komt, dan zult gij weten, dat

Ik de Heere HEERE ben.
a Ezech. 12 : 6.

25. En gij, menschenkind, zal het

niet zijn, ten dage als Ik van hen zal

wegnemen hunne sterkte, de vreugde
huns sieraads, den lust hunner oogen
en het verlangen hunner zielen, hunne
zonen en hunne dochteren;

26. Dat ten zelven dage een ontko-

mene tot u zal komen, om [mve] ooren
[dat] te doen hooren?

27. Ten zelven dage zal uw mond
bij dien, die ontkomen is, opengedaan
worden, en gij zult spreken, en niet

meer stom zijn; alzoo zult gij hun tot

een wonderteeken zijn, en<'zij zuilen

weten, dat Ik de HEERE ben.

HET XXV KAPITTEL.

rjn des HEEREN woord geschiedde

tot mij, zeggende:
2. Menschenkind. «zet uw aangezicht
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tegen de kinderen A'nimons, en profe-

teer tegen hen. a Jer. 49: 1, enz.

3. En zeg tot de kinderen A'mmons:
Hoort des Heeren HEEREN woord:
Alzoo zegt de Heere HEERE: Omdat
gij gezegd hebt: Heah! over mijn Hei-
ligdom, als het ontheiligd werd, en
over het land Israels, als het verwoest
werd, en over het huis van Juda, als

zij in gevangenis gingen;
4. Daarom, zie, Ik zal u aan die van

het Oosten overgeven tot eene bezit-

ting, dat zij hunne burchten in u zet-

ten, en hunne woningen in u stellen
;

die zullen uwe vruchten eten, en die

zullen uwe melk drinken,
5. En Ik zal Rabba tot eenen kemel-

stal maken, en de kinderen A'mmons
tot e.ene schaapskooi; en gij zult we-
ten, dat Ik de HEERE ben.

6. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE: Omdat gij met de hand geklapt,
en met den voet gestampt hebt, en
van harte verblijd zijt geweest in al

uwe plundering, over het land Israels;

7. Daarom, zie. Ik zal mijne hand
tegen u uitstrekken, en u den heide-

nen ten buit geven, en zal u uit de
volkeren uitroeien, en u uit de landen
verdoen ; Ik zal u verdelgen; en gij zult

weten, dat Ik de HEERE ben.

8. Alzoo zegt de Heere HEERE : Om-
dat «Móab en Séïr zeggen : Zie, het
huis van Juda is gelijk alle de heide-

nen
; a Jer. 48 : 1, enz.

9. Daarom, zie, Ik zal de zijden van
Móab openen, van de steden af, van
zijne steden, [die] van zijne grenzen af
zyn, het sieraad des lands, Béth-Jési-

moth, Baal-Méon, en tot Kirjathaïm
toe;

10. Voor die van het Oosten, met
[het land] der kinderen A'mmons, het-

welk Ik ter bezitting zal overge-
ven; opdat aan de kinderen A'mmons
onder de heidenen niet [meer] «gedacht
worde. a Ezecb. 21 : 32.

11. Ik zal ook in Móab gerichten
oefenen; en zij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben.

12. Alzoo zegt de Heere HEERE:
Omdat E'dom met enkel wraakgierig-
heid gehandeld heeft tegen het huis
van Juda; en zij zich zeer schuldig
gemaakt hebben, dat zij zich aan hen
gewroken hebben;

13. Daarom, alzoo zegt de Heere
HEERE: Ik zal ook mijne hand uit-

strekken tegen E'dom, en Ik zal mensch
en beest uit haar uitroeien ; en zal haar
[tot] eene woestheid stellen van Thé-
man af; en zij zullen [tot] Dédan [toe]

door het zwaard vallen.

14. En Ik zal mijne wrake doen aan
E'dom, door de hand van mijn volk
Israël; en zij zullen tegen E'dom naar
mijnen toorn en naar mijne grimmig-
heid handelen; alzoo zullen zij mijne
wrake gewaar worden, spreekt de Hee-
re HEERE.

15. Alzoo zegt de Heere HEERE:
Omdat de Philistijnen door wrake ge-

handeld hebben, en van harte wrake
geoefend hebben door plundering, om
te vernielen [door] eene eeuwige vij-

andschap
;

16. Daarom, alzoo zegt de Heere
HEERE: Zie, Ik strek mijne hand uit

tegen de Philistijnen, en zal de Ché-
rethieten uitroeien, en het overblijfsel

van de zeehaven verdoen.
17. En Ik zal groote wrake met

grimmige straffingen onder hen doen
;

en zij zullen weten, dat Ik de HEERE
ben, als Ik mijne wrake aan hen ge-

daan zal hebben.

HET XXVI KAPITTEL.

E.n het gebeurde in het elfde jaar, op
den eersten der maand, [dat] des HEE-
REN woord tot mij geschiedde, zeg-
gende :

2. Menschenkind, daarom datTyrus
van Jeruzalem gezegd heeft: Heah!
zi.) is verbroken, depoort der volkeren;
zij is tot mij omgewend; ik zal ver-

vuld worden; zij is verwoest;
3. Daarom,' alzoo zegt de Heere HEE-

RE: Zie, Ik [wil] aan u, o Tyrus; en
Ik zal vele heidenen tegen u doen op-
komen, alsof Ik de zee met hare golven
deed opkomen.

4. Die zullen de muren van Tyrus
verderven, en hare torens afbreken;
ja Ik zal haar stof van haar wegva-
gen, en zal haar tot eene gladde steen-
rots maken.

5. Zij zal in het midden der zee zijn

[tot] uitspreiding van netten; want Ik
heb het gesproken, spreekt de Heere
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HEERE; en zij zal den heidenen ten

roof worden.

6. En hare dochteren, die in het veld

zijn, zullen met het zwaard gedood

worden; en zij zullen weten, dat Ik de

HEERE ben.

7. AVant alzoo zegt de Heere HEERE: '

Zie, Ik zal Nebucadrézar, den koning

van Biibel, den koning der koningen,

van het noorden tegen Tyrus brengen,

met paarden, en met wagenen, en met
ruiteren, en [krijgs]schsiren, en veel

volks.

8. Hij zal uwe dochteren op het veld

met het zwaard doeden; en hij zal

sterkten tegen u maken, en eenen wal
tegen u opwerpen, en rondassen tegen

u opheffen.

9. En hij zal muurbrekers tegen uwe
muren stellen, en uwe torens met zij-

ne zwaarden afbreken.

10. Vanwege de menigte zijner paar-

den zal u hun stof bedekken; uwe
muren zullen beven vanwege het ge-

druisch der ruiteren, en wielen, en

wagenen, als hij door uwe poorten zal

intrekken, gelijk [door] de ingangen

eener doorgebrokene stad.

11. Hij zal met de «hoeven zijner

paarden alle uwe straten vertreden;

uw volk zal hij met het zwaard doe-

den, en eikeene van de kolommen uwer
sterkte zal ter aame nederstorten.

a Jes. 5: 28. Jer. 47: 3.

12. En zij zullen uw vermogen roe-

ven, en uwe koopmanswaren plunde-

ren, en uwe muren afbreken, en uwe
kostelijke huizen omwerpen; en uwe
steenen, en uw hout, en uw stof zul-

len zij in het midden der wateren wer-

pen.

13. Zoo zal Ik het «gedeun uwer lie-

deren doen ophouden, en hetgeklank

uwer harpen zal niet meer gehoord

worden, a Jes. 24 : 7, 8. Jer. 7 34 ; 16 : 9.

14. Ja Ik zal u maken tot eene glad-

de steenrots; gij zult zijn [to;!] uitsprei-

ding der netten, gij zult niet meer ge-

bouwd worden; want Ik de HEERE
heb het gesproken, spreekt de Heere

HEERE.
15. Alzoo zegt de Heere HEERE tot

Tyrus : Zullen niet de eilanden van het

geluid uws vals beven, als de doode-

lijk verwonde zal kermen, wanneer

men in het midden van u schrikkelijk

zal moorden?
16. En alle vorsten der zee zullen

afdalen van hunne tronen, en hunne
mantels van zich doen, en hunne ge-

stikte kleederen uittrekken; met sid-

deringen zullen zü bekleed worden, op
de aarde zullen zij nederzitten, en elk

oogenblik sidderen, en over u ontzet
zijn;

17. En zij zullen een «klaaglied over
u opheffen, en tot u zeggen: Hoe zyt

gij uit de zeeën vergaan, gij welbe-

woonde, gij beroemde stad, die sterk

geweest is ter zee, zij en hare inwo-
ners; die hunlieder schrik gaven aan
allen, die in haar woonden!

a Openb. 18 : 9, enz.

18. Nu zullen de eilanden sidderen

ten dage uws vals; jade eilanden, die

in de zee zijn, zullen beroerd worden
vanwege uwen uitgang.

19. Want alzoo zegt de Heere HEE-
RE: Als Ik u zal stellen [tot] eene
verwoeste stad, gelijk de steden, die

niet bewoond worden; als Ik eenen
afgrond over u zal doen opkomen, en
de groote wateren u zullen overdekken ;

20. Dan zal Ik u doen nederdalen

met degenen die in den kuil nederda-

len tot het oude volk, en zal u doen
nederliggen in de onderste plaatsen

der aarde, in de woeste plaatsen, [die]

van ouds geweest zijn, met degenen
die in den kuil nederdalen, opdat gij

niet bewoond wordt; en Ik zal het

sieraad herstellen in het land der le-

venden.
21. [Maar] u zal Ik tot eenen groo-

ten schrik stellen, en glJ zult er niet

[meer] zijn; als gij gezocht wordt, zoo

zult gij niet meer gevonden worden in

eeuwigheid, spreekt de Heere HEERE.

HET XXVII KAPITTEL.

Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

2. Gij dan, menschenkind, hef een

klaaglied op over Tyrus;

3. En zeg tot Tyrus, die daar woont
aan de ingangen der zee, handelende

met de volken in vele eilanden: Zoo

zegt de Heere HEERE: O Tyrus, gij

zegt: Ik ben «volmaakt in schoonheid.
« Ezech. 28: 12.
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4. Uwe landpalen zijn in het hart

•der zeeën; uwe bouwers hebben uwe
schoonheid volkomen gemaakt.

5. Zij hebben alle uwe •"verdekken

[uit] dennenboomen van Sénirgebouwd ;

zij hebben cederen van den Libanon
gehaald, om masten voor u te maken.

6. Zij hebben uwe riemen [uit] «eiken

van Basan gemaakt; uwe banken heb-

ben zij gemaakt [van] weibetreden el-

penbeen, uit de eilanden der Chittie-

ten. a Jes. 2: 13.

7. Fijn linnen met stiksel uit Egypte
was uw uitbreidsel, dat het u tot een

zeil ware ; hemelsblauw en purper, uit

de eilanden van Elisa, was uw deksel.

8. De inwoners van Sidon en A'rvad
Avaren uwe roeiers; uwe wijzen, o Ty-

rus, [die] in u waren, die waren uwe
schippers.

9. De oudsten van Gébal en hare
wijzen waren in u, herstellende uwe
breuken ; alle schepen der zee en hun-

ne zeelieden waren in u, om ouderlin-

gen handel met u te drijven.

10. Perzen, en Lydiërs, en Putéërs

waren in uw heir, uwe krijgslieden;

schild en helm hingen zij in u op ; die

maakten uw sieraad.

11. De kinderen van A'rvad en uw
heir waren rondom op uwe muren, en
de Gammadieten waren op uwe torens;

hunne schilden hingen zij rondom aan
uwe muren; die maakten uwe schoon-

heid volkomen.
12. Tharsis dreef koophandel met u

vanwege de veelheid van allerlei goed
;

met zilver, ijzer, tin en lood handelden
zij [op] uwe markten.

13. Javan, Tübal en Mésech, die wg,-

ren uwe kooplieden ; met menschenzie-
len en koperen waren dreven zij ou-

derlingen handel met u.

14. Uit het huis van Thogarma le-

verden zij paarden, en ruiteren, en
muilezels [op] uwe markten.

15. De kinderen van Dédan waren
uwe kooplieden; vele eilanden waren
de koophandel uwer hand; hoornen
van elpenbeen en ebbenhout gaven zij

u weder [tot] eene vereering.

16. Syrië dreef koophandel met u,

vanwege de veelheid uwer werken;

* Stat.-overz.: denningen. Denne heette

oudtijds liet verdek op een klein vaartuig.

met smaragden, purper, en gestikt

werk, en zijde, en Ramoth, en Cadkod,
handelden zij op uwe markten.

17. Juda en het land Israels, die

waren uwe kooplieden; met tarwe van
Minnith en Pannag, en honig, en olie,

en balsem, dreven zij ouderlingen han-
del met u.

18. Damascus dreef koophandel met
u, om de veelheid uwer werken, van-
wege de veelheid van allerlei goed;
met wijn van Chélbon en witte wol.

19. Ook leverden Dan en Javan, de
omreizer, op uwe markten

;
glad ijzer,

kassie en kalmus was in uwen ouder-
lingen koophandel.

20. Dédan handelde mee u met kos-

telijke stoffe tot wagens.
21. Arabië en alle vorsten van Kédar,

die waren de kooplieden uwer hand;
met lammeren, en rammen, en bokken,
daarmede handelden zij met u.

22. De kooplieden van Schéba en
Rahraa, die waren uwe kooplieden;
met alle hoofdspecerij, en met alle

kostelijk gesteente en goud, handelden
zij [op] uwe markten.

23. Haraiig en Canne, en E'den, de
kooplieden van Schéba, A'ssur [en] Kil-

mad, handelden met u.

24. Die waren uwe kooplieden met
uitnemende sieradiën, met pakken van
hemelsblauw en gestikt v/erk, en met
schatkisten van schoone kleederen;
gebonden met koorden, en in ceder
gepakt, onder uwe koopmanschap.

25. De schepen van Tharsis zongen
van u, [vanwege] den onderlingen koop-
handel met u; en gij waart vervuld,

en zeer verheerlijkt in het hart der

zeeën.

26. Die u roeien, hebben u in groote
wateren gevoerd ; de «oostenwind heeft

u verbroken in het hart der zeeën.
a Ezech. 17: 10.

27. «Uw goed, en uwe marktwaren,
uw onderlinge koophandel, uwe zee-

lieden, en uwe schippers; die uwe
breuken herstellen, en die onderlingen
handel met u drijven, en alle uwe
krijgslieden, die in u zijn, zelfs met
uwe gansche gemeente, die in het mid-
den van u is, zullen vallen in het hart

der zeeën, ten dage van uwen val.

a Openb. 18: 9, enz.

28. Van het geluid des geschreeuws
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uwer schippers zullen de voorsteden

«beven. a Ezech. 26: 10, 15.

29. En allen, die den riem hantee-

ren, zeelieden, [en] alle schippers van
de zee, zullen uit hunne schepen af-

klimmen ; op het land zullen zij staan

blijven.

30. En zy zullen hunne stemme over
u laten hooren, en bitterlijk schreeu-

wen; en zij zullen stof op hunne hoof-

den werpen, zij zullen zich wentelen
in de asch.

31. En zij zullen zich over u gansch
«kaal maken, en zakken aangorden;
en zullen over u weenen met bitter-

heid der ziele, [en] bittere rouwklage.
a Jer. 48: 37.

32. En zij zullen in hun gekerm een
klaaglied over u opheffen, en over u
weeklagen, [zeggende:] Wie is geweest
als TjTus, als de uitgeroeide in het
midden der zee?

33. Als uwe marktwaren uit de zeeën
voortkwamen, hebt gij vele volken ver-

zadigd; met de veelheid uwer goede-

ren en uwen ouderlingen koophandel
hebt gij de koningen der aarde rijk

gemaakt.
34. Ten tijde, dat gij uit de zeeën

verbroken zijt in de diepten der wate-
ren, zijn uw onderlinge koophandel en
uwe gansche gemeente in het midden
van u gevallen.

35. Alle inwoners der eilanden zijn

over a ontzet, en hunnen koningen
staan de haren te berge, zij zijn ver-

baasd van aangezicht.

36. De handelaars onder de volken
fluiten u aan; gij zijt een groote «schrik
geworden, en zult er niet [meer] zijn

tot in eeuwigheid. a Ezech. 26: 21.

HET XXVIII KAPITTEL.

Voorts geschiedde des HEEREN woord
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, zeg tot den vorst

van Tyrus : Zoo zegt de Heere HEERE :

Omdat uw hart zich verheft, en zegt:

Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in

het hart der zeeën ; daar gij een «mensch
en geen God zijt, stelt gij nochtans
uw hart, als Gods hart. a Jes. 3i: 3.

3. Zie, gij zijt wijzer dan Daniël; zij

hebben niets toegeslotens voor u ver-

borgen.

4. Door uwe wijsheid en door uw
verstand hebt gij vermogen voor u ver-

kregen; ja gij hebt goud en zilver ver-

kregen in uwe schatten.
5. Door de grootheid uwer wysheid

in uwen koophandel hebt gij uw ver-

mogen vermeerderd; en uw hart ver-

heft zich vanwege uw vermogen.
6. Daarom zegt de Heere HEERE

alzoo : Omdat gij uw hart gesteld hebt
als Gods hart;

7. Daarom zie, Ik zal vreemden over
u brengen, de «tirannigste der heide-
nen; die zullen hunne zwaarden uit-

trekken over de schoonheid uwer wijs-

heid, en zullen uwen glans ontheiligen.
a Jer. 6 : 23.

8. Ter groeve zullen zij u doen ne-
derdalen; en gij zult sterven den dood
eens verslagenen in het hart der zeeën.

9. Zult gij [dan] eenigszins, voor het
aangezicht uws doodslagers, zeggen:
Ik ben God ; daar gij een mensch zijt,

en geen God, in de hand desgenen die

u verslaat?
10. Gij zult den dood der onbesne-

denen sterven, door de hand der vreera-

den; want Ik heb het gesproken,
spreekt de Heere HEERE.

11. Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

12. Menschenkind, hef een klaaglied

op over den koning van Tyrus, en zeg
tot hem : Zoo zegt de Heere HEERE :

Gij verzegelaar der som, vol van wijs-

heid en «volmaakt in schoonheid;
a Ezech. 27: 3.

13. Gij waart in E'den, Gods hof;

alle kostelijk gesteente was uw dek-

sel, Sardis-steenen, topazen en diaman-
ten, turkooizen, sardonyx-steenen en
jaspis-steenen, saffieren, robijnen en
smaragden, en goud; het werk uwer
trommelen en uwer pijpen was bij u;

ten dage als gy geschapen werdt, wa-
ren zij bereid.

14. Gij waart een gezalfde overdek-

kende Cherub; en Ik had u [alzoo]

gezet; gij waart op Gods heiligen berg;

gij wandeldet in het midden der vurige

steenen.

15. Gij waart volkomen in uwe we-

gen, van den dag af, dat gy geschapen
zijt, totdat er ongerechtigheid in ii

gevonden is.

16. Door de veelheid uws koophan
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dels hebben zij hel midden van u met
geweld vervuld, en gij hebt gezondigd

;

daarom zal Ik u ontheiligen van Gods
berg, en zal u, gij overdekkende Che-
rub, verdoen uit het midden der vurige
steenen.

17. Uw hart verheft zich over uwe
schoonheid; gij hebt uwe wijsheid be-

dorven, vanwege uwen glans; Ik heb
u op de aarde henengeworpen, Ik heb
u voor het aangezicht der koningen
gesteld, om op u te zien.

18. Vanwege de veelheid uwer onge-
rechtigheden, door het onrecht uws
koophandels, hebt gij uwe heiligdom-

men ontheiligd; daarom heb Ik een
vuur uit het midden van u doen voort-

komen, dat u heeft verteerd, en Ik heb
u gemaakt tot asch op de aarde, voor
de oogen van alle degenen die u zien.

19. Allen, die u kennen onder de vol-

ken, zijn over u ontzet
;

gij zijt een
groote schrik geworden, en zult er niet

[meer] zijn tot in eeuwigheid,
20. wijders geschiedde desHEEREN

woord tot mij, zeggende:
21. Menschenkind, zet uw aangezicht

tegen Sidon, en profeteer tegen haar
;

22. En zeg: Zoo zegt deHeereHEE-
RE: Zie, Ik [ivil] aan u, o Sidon, en zal

in het midden van u verheerlijkt wor-
den; en zij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik gerichten in haar
zal hebben geoefend, en in haar ge-

heiligd zal zijn.

23. Want Ik zal de pestilentie in

haar zenden, en bloed op hare straten,

en de verslagenen zullen vallen in het
midden van haar, en door het zwaard,
[dat] tegen haar zal zijn van rondom;
en zij zullen weten, dat Ik de HEERE
ben.

24. En het huis Israels zal geen
smartenden doorn noch wee doende
distel meer hebben, van allen, die rond-
om hen zijn, die henlieden berooven;
en zü zullen weten, dat Ik de Heere
HEERE ben.

25. Alzoo zegt de Heere HEERE : Als
Ik het huis Israels zal vergaderd heb-

ben uit de volken, onder dewelke zij

verstrooid zijn, en Ik onder hen voor
de oogen der heidenen zal geheiligd

zijn, dan zullen zij in hun land wonen,
dat Ik aan mijnen knecht, aan Jakob,"

gegeven heb.
|

26. En zij zullen daarin zeker wo-
nen, en huizen bouwen, en wijngaarden
«planten

;
ja zij zullen zeker wonen

;

als Ik gerichten zal hebben geoefend
tegen allen die henlieden beroofd heb-
ben, van degenen die rondom hen zijn

;

en zij zij zullen weten, dat Ik de HEE-
RE hunlieder God ben. aJer. 3i:5.

HET XXIX KAPITTEL.

In het tiende jaar, in de tiende [maand],
op den twaalfden der maand, geschied-
de des HEEREN woord tot mij, zeg-

gende :

2. Menschenkind, zet uav aangezicht
tegen Pharaö, den koning van Egypte,
en profeteer tegen' hem, en tegen het
gansche Egypte.

3. Spreek en zeg : Zoo zegt de Heere
HEERE; Zie, Ik [lüil] aan u, o Pharaö,
koning van Egypte; dien groeten «zee-

draak, die in het midden zijner rivieren

ligt ; die daar zegt : Mijne rivier is mijne,
en ik heb [die] voor mij gemaakt.

a Ps. 74: 13, 14. jes. 27: 1; 51: 9.

4. Maar Ik zal haken in uwe kaken
doen, en de visch uwer rivieren aan
uwe schubben doen kleven; en Ik zal

u uit het midden uwer rivieren optrek-
ken, en al de visch uwer rivieren zal

aan uwe schubben kleven.

5. En Ik zal u loslaten in de woes-
tijn, u en al de visch uwer rivieren

;

op het open veld zult gij vallen
;

gij

zult niet verzameld noch vergaderd
worden; aan het gedierte der aarde
en aan het gevogelte des hemels heb
Ik u ter spijze gegeven.

6. En alle de inwoners van Egypte
zullen weten, dat Ik de HEERE ben

;

omdat zij den huize Israels een «riet-

staf geweest zijn. «2Kon.lS: 21. Jes. 36:6.

7. Als zij u bij uwe hand grepen,
zoo werdt gij gebroken, en spleet hun
alle zijden; en als zij op u leunden,
zoo werdt gij verbroken, en liet alle

lendenen op zichzelven staan,

8. Daarom, zoo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal het zwaard over u brengen,
en Ik zal uit u mensch en beest uit-

roeien.

9. En Egypteland zal worden tot eene
wildernis en woestheid; en zij zullen
weten, dat Ik de HEERE ben. Omdat
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hij zegt: De rivier is mijne, en ik heb
[die] gemaakt

;

10. Daarom, zie, Ik [icil] iian u en
aan uwe rivier; en Ik zal Egypteland
stellen tot v^^oeste wilde eenzaamhe-
den, van den toren van Syéne af, tot

aan de landpale van Moorenland,
11. Geen menschenvoet zal daardoor

doorgaan, en beestenvoet zal daardoor
doorgaan, en het zal veertig jaar onbe-
v/oond zijn.

12. Want Ik zal Egypteland stellen

[tot] eene verwoesting in het midden
der verwoeste landen, en zijne steden
zullen eene woestheid zijn in het mid-
den der verwoeste steden, veertig

jaar; en Ik zal de Egyptenaars ver-

strooien onder de heidenen, en zal ze

verspreiden in de landen.

13. Maar zoo zegt de Heere HEERE:
Ten einde van veertig jaar zal Ik de
Egyptenaars vergaderen uit de volken,
waarhenen zij verstrooid zijn geworden.

14. En Ik zal de gevangenis der
Egyptenaren wenden, en hen weder-
brengen in het land van Pathros, in

het land huns koophandels; en aldaar
zullen zij een gering koninkrijk zijn.

15. En het zal geringer zijn dan de
[andere] koninkrijken, en zich niet meer
verheffen boven de heidenen ; want Ik
zal ze verminderen, dat zij niet zullen

heerschen over de heidenen.

16. En het zal den huize Israels niet

meer zijn tot een vertrouwen, dat der
ongerechtigheid doet gedenken,wanneer
zij naar henlieden «omzien, maar zij

zullen weten, dat Ik de Heere HEERÈ
ben. a Klaagl. 4 : 17.

17. Voorts gebeurde het in het zeven
en twintigste jaar, in de eerste [maand],
op den eersten der maand, [dat] het
woord des HEEREN tot mij geschied-

de, zeggende :

18. Menschenkind, Nebucadrézar, de
koning van Babel, heeft zijn heir eenen
groeten dienst doen dienen tegen Ty-
rus; alle hoofden zijn kaal geworden,
en alle zijden zijn uitgeplukt; en noch
hij, noch zijn heir heeft loon gehad van-
wege Tyrus, voor den dienst, dien hij te-

gen haar gediend heeft.

19. Daarom, zoo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik zal Nebucadrézar, den koning
van Babel, Egypteland geven ; en hij

zal de menigte daarvan wegvoeren, en

den buit daarvan buiten, en den roof
daarvan rooven, en het zal bet loon
zijn voor zijn heir.

20. [Tot] zijn arbeidsloon, omdat hij

tegen haar gediend heeft, heb Ik hem
Egypteland gegeven, omdat zij voor
Mij gearbeid hebben, spreekt de Heere
HEERE.

21. ïe dien dage zal Ik den hoorn
van het huis Israels doen uitspruiten,
en u opening des monds geven in het
midden van hen; en zij zullen weten,
dat Ik de HEERE ben.

HET XXX KAPITTEL.

Wiijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende :

2. Menschenkind, profeteer, en zeg:
Zoo zegt de Heere HEERE: Huilt:
Ach dien dag!

3. Want de dag is nabij, ja de dag
des HEEREN is nabij; een wolkige
dag; het zal der heidenen tijd zijn.

4. En het zwaard zal komen in Egyp-
te, en er zal groote smart zijn in

Moorenland, als de verslagenen zullen
vallen in Egypte; want zij zullen zijne

menigte wegnemen, en zijne fundamen-
ten zullen verbroken worden.

5. Moorenland, en Put, en Lud, en
al de gemengde hoop, en Cub, en de
kinderen van het land des verbonds,
zullen met hen vallen door het zwaard.

6. Zoo zegt de HEERE : Ja zij zullen

vallen, die Egypte ondersteunen, en
de hoovaardij zijner sterkte zal neder-
dalen; van den toren van Syéne af

zullen zij daarin door het zwaard vallen,

spreekt de Heere HEERE.
7. En zij zullen verwoest worden in

het midden der verwoeste landen ; en
zijne steden zullen zijn in het midden
der verwoeste steden.

8. En zij zullen weten, dat Ik de
HÉERE ben, als Ik een vuur in Egypte
zal hebben gelegd, en alle zijne helpers
zullen verbroken worden.

9. Te dien dage zullen er boden van
voor mijn aangezichte in schepen uit-

varen, om het zorgelooze Moorenland
te verschrikken ; en er zal groote smart
bij hen zijn, als in den dag van Egypte;
want zie, het komt aan.

10. Zoo zegt de Heere HEERE : Ja,

Ik zal de menigte van Egypte doen
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ophouden, door de hand van Nebucad-
rézar, den koning van Babel.

11. Hij, en zijn volk met hem, de
atirannigste der heidenen, zullen aan-
gevoerd worden, om het land te ver-

derven; en zij zullen hunne zwaarden
tegen Egypte uittrekken, en het land
met verslagenen vervallen.

a Ezech. 28: 7.

12. En Ik zal de rivieren [tot] droog-
te maken, en het land verkoopen in

de hand der boozen ; en Ik zal het
land, met zijne volheid, verwoesten
door de hand der vreemden; Ik de
HEERE heb het gesproken.

13. Zoo zegt de Heere HEERE : Ik
zal ook de drekgoden verdoen, en de
nietige afgoden doen ophouden uit

Noph; en er zal geen vorst meer zijn

uit Egypteland ; en Ik zal eene vreeze
in Egypteland stellen. i

14. En Ik zal Pathros verwoesten,
j

en een vuur leggen in Zoan ; en Ik zal
j

gerichten oefenen in No.
j

15. En Ik zal mijne grimmigheid
|

uitgieten over Sin, de sterkte van
\

Egypte ; en Ik zal de menigte van No
\

uitroeien.
|

16. En Ik zal een vuur in Egypte 1

leggen ; Sin zal zeer groote pijn hebben,
j

en No zal gespleten worden, en Noph
zal dagelijks zeer bang zijn.

17. De jongelingen van A'ven en
Pi-Béseth zullen door het zwaard val-

len, en de [dochters] zullen gaan in de
|

gevangenis.
j

18. En te Thachpanhes zal de dag
verduisterd worden, als Ik het juk van
Egypte aldaar zal verbreken, en de

hoovaardij zijner sterkte daarin zal

ophouden; eene wolk zal het bedekken,
en zijne dochters zullen gaan in de

gevangenis.

19. Alzoo zal ik gerichten oefenen in

Egypte; en zij zullen weten, dat Ik de

HEERE ben.

20. Ook gebeurde het in het elfde

jaar, in de eerste [nwand], op den ze-

venden der maand, [dat^ het woord des

HEEREN tot mij geschiedde, zeggende :

21. Menschenkind, Ik heb den arm
van. Pharaö, den koning van Egypte,

verbroken; en zie, hij zal niet verbonden
worden, met pleisters op te leggen, met
eenen windeldoék aan te doen, om dien

te verbinden, om dien te sterken, dat
hij het zwaard houde.

22. Daarom zegt de Heere HEERE
alzoo: Zie, Ik [imï\ aan Pharaö, den
koning van Egypte, en zal zijne ar-
men verbreken, [heide] den sterken en
den verbrokenen ; en Ik zal het zwaard
uit zijne hand doen vallen.

28. En Ik zal de Egyptenaars ver-
strooien onder de heidenen, en zal ze
verspreiden in de landen.

24. En Ik zal de armen deskonings van
Babel sterken, en mijn zwaard in zijne
hand geven; maar Pharaö's armen zal Ik
verbreken, dat hij voor zijn aangezicht
zal kermen, gelijk een doodelijk ver-
wonde kermt.

25. Ja, Ik zal de armen des konings
van Babel|sterken, maarjPharaö's armen
zullen daarhenen vallen ; en zij zullen
weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik
mijn zwaard in de hand des konings
van Babel zal hebben gegeven, en hij

dat over Egypteland zal hebben uitge-
strekt.

26. En Ik zal de Egyptenaars ver-
strooien onder de heidenen, en zal ze
verspreiden in de landen; alzoo zullen
zij weten, dat Ik de HEERE ben.

HET XXXI KAPITTEL.

liet gebeurde ook in het elfde jaar,
in de derde [maand], op den eersten
der maand, [dMt] des HEEREN woord
tot mij geschiedde, zeggende:

2. Menschenkind, zeg tot Pharaö,
den koning van Egypte, en tot zijne
menigte: Wien zijt gij gelijk in uwe
grootheid ?

3. Zie, A'ssur was een «ceder op den
Libanon, schoon van takken, schaduw-
achtig van loof, en hoog van stam,
en zijn top was tusschen dichte tak-
ken, a Dan. 4: 10, enz.

4. De wateren maakten hem groot,

de afgrond maakte hem hoog; die

ging met zijne stroomen rondom
zijne planting, en zond zijne waterlei-

dingen uit tot alle boomen des velds.

5. Daarom werd zijn stam hooger
dan alle boomen des velds; en zijne

takskens werden menigvuldig, en zijne

scheuten lang, vanwege de groote wa-
teren, als hij uitschoot.

6. Alle «vogelen des hemels nestei-

29*



JOG EZECHIËL XXXI, XXXII.

den op zijne takskens, en alle dieren

des velds teelden onder zijne scheuten,

en alle groote volken zaten onder zijne

schaduw. a Dan. 4: 12.

7. Alzoó was hij schoon in zijne groot-

heid, [en] in de lengte zijner takken,
omdat zijn wortel aan groote wateren
was.

8. De cederen in «Godes hof verduis-

terden hem niet, de denneboomen wa-
ren zijnen takken niet gelijk, en de
kastanjeboomen waren niet gelijk zijne

scheuten; geen boom in G-odes hof was
hem gelijk in zijne schoonheid.

a Gen. 2 : 8.

9. Ik had hem [zoo] schoon gemaakt
door de veelheid zijner takken, dat al-

le boomen van E'den, diein Godes hof
waren, hem benijdden.

10. Daarom, zoo zegt de Heere HEE-
KE: Omdat gij u verheven hebt over

[uiüen] stam: ja hij stak zijnen top op
boven het midden der dichte takken,

en zijn hart verhief zich over zijne

hoogte
;

11. Daarom gaf Ik hem in de hand
van den machtigste der heidenen, [dat]

die hem rechtschapen zoude behande-
len; Ik dreef hem uit om zijne godde-

loosheid.

12. De vreemden, de «tirannigste der

heidenen, roeiden hem uit, en verlieten

hem ; zijne takken vielen op de bergen
en in alle valleien, en zijne scheuten
werden verbroken bij alle stroomen des

lands; en alle volken der aarde gingen
af uit zijne schaduw, en verlieten hem.

a Ezech. 28 : 7 ; 30 : 11.

13. Alle vogelen des hemels woonden
op zijnen omgevallen stam, en alle

dieren des velds waren op zijne scheu-

ten.

14. Opdat zich geene waterrijke boo-

men verheffen over hunnen slam, en
hunnen top niet opsteken boven het

midden der dichte takken, en geene
[hoornen], die water drinken, op zich-

zelven staan vanwege hunne hoogte
;

want zij zijn allen overgegeven ter dood,

tot het onderste der aarde, in het mid-
den der menschenkinderen, tot dege-

nen die in den kuil nederdalen;
15. Zoo zegt de Heere HEERE : Ten

dage, als hij ter helle nederdaalde,
maakte Ik een treuren. Ik bedekte om
zijnentwille den afgrond, en weerde de

stroomen van dien, en de groote wate-
ren werden geschut; en Ik maakte den
Libanon om zijnentwille zwart, en al

het geboomte des velds was om zij-

nentwille bewonden.
/ 16. Van het geluid zijns vals deed
Ik de heidenen «beven, als Ik hem ter

helle deed nederdalen, met degenen die

in den kuil nederdalen; en alle boomen
van E'den^ de keur en het beste van
Libanon, alle [hoonien], die water drin-

ken, troostten zich in het onderste der
aarde. a Jes. 14 : 9.

17. Diezelve daalden ook met hem
neder ter helle, tot de verslagenen van
het zwaard; en die zijn arm geweest
waren, [die] onder zijne schaduw in

het midden der heidenen gezeten had-

den.

18. Wien zijt gij alzoo gelijk in heer-

lijkheid en grootheid, onder de boomen
van E'den? Ja gij zult nedergevoerd
worden met de boomen van E'den tot

het onderste der aarde; in het midden
der «onbesnedenen zult gij liggen, met
de verslagenen door het zwaard. Dat
is Pharaö, en zijne gansche menigte,
spreekt de Heere HEERE.

« Ezech. 28 : 10.

HET XXXII KAPITTEL.

Het gebeurde ook in het twaalfde jaar,

in de twaalfde maand, op den eersten

der maand, [dat] het woord des HEE-
REN tot mij geschiedde, zeggende:

2. Menschenkind, hef een klaaglied

op over Pharaö, den koning van Egyp-
te, en zeg tot hem: Gij waart eenen
jongen leeuw onder de heidenen gelijk;

en gij waart als een «zeedraak in de
zeeën, en braakt voort in uwe rivieren,

en beroerdet het water met uwe voe-

ten, en vermodderdet hunliederrivieren.
a Ezech. 29 : 3.

3. Alzoo zegt de Heere HEERE: Ik
zal daarom mijn «net over u uitsprei-

den door eene vergadering van vele

volken; die zullen u optrekken in mü'
garen. a Ezech. 12: 13; 17: 20.

4. Dan zal Ik u loslaten op het Land,

Ik zal u henenwerpen oj) -tiet open veld :

en Ik zal al het gevogelte des hemels
op u doen wonen, en het gedierte der
gansche aarde van u verzadigen.

5. En Ik zal uw vleesch henengeven
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op de bergen, en cle dalen met uwe
hoogheid vervullen.

6." En Ik zal het land, waarin gij

zwemt^ van uw bloed drenken tot aan
de bergen; en de stroomen zullen van
u vervuld worden.

7. En als Ik u zal uitblusschen, zal

Ik den «hemel bedekken, en zijne ster-

ren zwart maken; Ik zal de zon met
wolken bedekken, en de maan zal haar
licht niet laten lichten.

a Jes. 13 : 10. Joel 2 : 31.

8. Alle lichtende lichten aan den he-

mel, die zal Ik om uwentwille zwart
maken; en Ik zal eene duisternis over

uw land maken, spreekt de Heere HEE-
RE.

9. Daartoe zal Ik het hart van vele

volken verdrietig maken, als Ik uwe
verbreking onder de heidenen zal bren-

gen, in de landen, die gij niet gekend
hebt.

10. En Ik zal maken, dat zich vele

volken over u ontzetten, en hunnen
koningen zullen de haren over u te

berge staan, als Ik mijn zwaard zal

zwaaien voor hunne aangezichten; en
zij zullen elk oogenblik sidderen, een
ieder voor zijne ziel, ten dage uws vals.

11. Want zoo zegt de Heere HEERE :

Het zwaard des konings van Babel zal

Il overkomen.
12. Ik zal uwe menigte vellen door

de zwaarden der helden, die al te zamen
de «tirannigste der heidenen zijn; die

zullen de hoovaardij van Egypte ver-

storen, en zijne gansche '^menigte zal

verdelgd worden, a Ezech. 28: 7; 31: 12.

& Ezech. 31 : 2, 18 ; onder, vers 16.

13. En Ik zal alle zijne beesten ver-

"doen van bij de groote wateren; en
geen menschenvoet zal ze meer beroe-

ren, en geene beestenklauwen zullen

ze beroeren.

14. Dan zal Ik hunlieder wateren
doen zinken, en Ik zal hunlieder rivie-

ren doen sraan als olie, spreekt de Heere
HEERE;"

15. Als Ik Egypteland zal hebben ge-

steld [tot] eene verwoesting , en het land

van zijne volheid zal woest zijn gewor-

den, ais Ik geslagen zal hebben allen,

die daarin wonen. Alzoo zullen zij we-

ten, dat Ik de HEERE ben.

16. Dat is het klaaglied, en dat zul-

len zij klagelijk zingen; de dochteren

der heidenen zullen het klagelijk zin-
gen; zij zullen het klagelijk zingen over
Egypte en over zijne gansche menigte,
spreekt de Heere HEERE.

17. Voorts gebeurde het in het twaalf-
de jaar, op den vijftienden der maand,
[dat] het woord des HEEREN tot mij
geschiedde, zeggende:

18. Menschenkind, weeklaag over de
menigte van Egypte, en doe ze neder-
dalen (haar en de dochteren der prach-
tige heidenen) in de onderste plaatsen
der aarde, bij degenen, die in den kuil
zijn nedergedaald.

19. Boven wien zijt gij liefelijk ? Daal
neder, en leg u bij de onbesnedenen.

20. In het midden der verslagenen
van het zwaard zullen zij vallen; het
is aan het zwaard overgegeven; trek
het henen met alle zijne menigte.

21. De machtigste cïer helden zullen
hem, met zijne helpers, toespreken, uit

het midden der hel; zij zijn nederge-
daald, de onbesnedenen liggen er, ver-
slagen van het zwaard.

22. Daar is A'ssur met zijnen gan-
schen hoop; zijne graven zijn rondom
hem; zij zijn allen verslagen, gevallen
door het zwaard;

23. Welks graven gesteld zijn in de zij-

den des kuils, en zijn hoop is rondom
zijn graf; zij zijn allen verslagen, ge-

vallen door het zwaard, die eenen schrik
gaven in het land der levenden.

24. Daar is E'lam met zijne gansche
menigte rondom zijn graf; zij zijn allen
verslagen, de gevallenen door het
zwaard, die onbesneden zijn nederge-
daald tot de onderste plaatsen der aar-
de, die hunnen schrik hadden gegeven
in het land der levenden; nu dragen
zij hunne schande met degenen, die in

den kuil zijn nedergedaald.
25. In het midden der verslagenen

hebben zij het eene legerstede gesteld
onder zijne gansche menigte; rondom
hem zijn zijne graven; zij zijn allen on-
besneden, verslagenen van het zwaard,
omdat een schrik van hen gegeven is

in het land der levenden; nu dragen
zij hunne schande met degenen, die in
den kuil zijn nedergedaald; hij is ge-

legd in het midden der verslagenen.
26. Daar is Mésech [en] Tubal, met

zijne gansche menigte; rondom hem
zijn zijne graven; zij zijn allen onbe-
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sneden, verslagenen van het zwaard,
omdat zij hunnen schrik gegeven heb-

ben in het land der levenden.
27. Maar zij liggen niet met de hel-

den, die onder de onbesnedenen geval-

len zijn; die ter helle zijn nedergedaald
met himne krijgswapenen, en welker
zwaarden men gelegd heeft onder hun-
ne hoofden; welker ongerechtigheid
nochtans op hunne beenderen is, om-
dat der helden schrik in het land der
levenden geweest is.

28. Gij ook zult verbroken worden in

het midden der onbesnedenen, en zult

liggen met de verslagenen van het
zwaard.

29. Daar isE'dom, zijne koningen en
alle zijne vorsten, die met hunlieder
macht gelegd zijn bij de verslagenen
van het zwaard; die liggen met de
onbesnedenen, en met degenen, die in

den kuil zijn nedergedaald.
30. Daar zijn de geweldigen van het

Noorden, zij allen, en alle Sidóniërs, die

met de verslagenen zijn nedergedaald,
beschaamd zijnde vanwege hunnen
schrik, [die] uit hunne macht [voort-

kwam], en zij liggen onbesneden bij de
verslagenen van het zwaard, en dragen
hunne schande met degenen, die in den
kuil zijn nedergedaald.

31. Pharaö zal henlieden zien, en zich

troosten over zijne gansche menigte;
de verslagenen van het zwaard van
Pharaö en ziin gansche heir, spreekt
de Heere HEERE.

32. Want Ik heb [ook] mijnen schrik

gegeven in het land der levenden; dies

zal hij gelegd worden in het midden
der onbesnedenen bij de verslagenen
van het zwaard, Pharaö en zijne gan-

sche menigte, spreekt de Heere HEERE.

HET XXXIII KAPITTEL.

iiin des HEEREN woord geschiedde
tot mij, zeggende:

2. MensGhenkind, spreek tot de kin-

deren uws volks, en zeg tot hen : Wan-
neer Ik het zwaard over eenig land
breng, en het volk des lands eenen
man uit hwnne einden neemt, en dien
voor zich tot eenen wachter stelt;

3. En hij het zwaard ziet komen over
het land, en blaast met de bazuin, en
waarschuwt het volk;

4. En een, die het geluld der bazuin
hoort, [wel] hoort, maar zich niet laat
waarschuwen ; en het zwaard komt, en
neemt hem weg, diens bloed is op zijn

hoofd.

5. Hij hoorde het geluid der bazuin,
maar liet zich niet waarschuwen, zijn

bloed is op hem; maar hij, die zich laat
waarschuwen, behoudt zijne ziel.

6. Wanneer daarentegen de wachter
het zwaard ziet komen, en blaast niet
met de bazuin, zoodat het volk niet is

gewaarschuwd; en het zwaard komt,
en neemt eene ziel uit hen weg; die
is [wel] in zijne ongerechtigheid weg-
genomen, maar zijn bloed zal Ik van
de hand des wachters eischen.

7. Gij nu, o menschenkind, Ik heb
u tot eenen. «wachter gesteld over het
huis Israels; zoo zult gij het woord uit

mijnen mond hooren, en hen van mij-
nentwege waarschuwen.

a Ezech. 3 : 17, enz.^

8. Als Ik tot den goddeloozezeg: O
goddelooze, gij zult den dood sterven;
en gij spreekt niet, om den goddeloo-
ze van zijnen weg af te manen; die

goddelooze zal in zijne ongerechtigheid
sterven, maar zijn bloed zal Ik van
uwe hand eischen.

9. Maar als gij den goddelooze van
zijnen weg afmaant, dat hij zich van
dien bekeere, en hij zich van zijnen
weg niet bekeert, zoo zal hij in zijne

ongerechtigheid sterven; maar gij hebt
uwe ziele bevrijd.

10. Daarom, gij menschenkind, zeg
tot het huis Israels: Gijlieden spreekt
aldus, zeggende: Dewijl onze overtre-

dingen en onze zonden op ons zijn, en
wij daarin «versmachten, hoe zouden
wij dan leven ? a Ezech. 24 : 23.

11. Zeg 'tot hen: a[Zoo waarachtig
als] Ik leef, spreekt de Heere HEERE,
zoo Ik lust heb in den dood des god-

deloozen! Maar dtiMin [heb Ik lust], dat
de goddelooze zich bekeere van zijnen

weg en leve. Bekeert u, bekeert u van
uwe booze wegen ; want waarom zoudt
gij sterven, o huis Israels?

a Ezech. 18 : 23, 32.

12. Gij dan, o menschenkind, zeg tot

de kinderen uws volks: «De gerechtig-

heid des rechtvaardigen zal hem niet

redden ten dage ztjner overtreding ; en
aangaande de goddeloosheid des god-
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deloozen, hij zal om haar niet vallen,

ten dage als hij zich van zijne godde-
loosheid bekeert; en de rechtvaardige
zal niet kunnen leven door deze [zijne

gerechtigheid], ten dage als hij zondigt.
a Ezech. 18 : 24.

13. Als Ik tot den rechtvaardige zeg,

dat hij zekerlijk leven zal, en hij op
zijne gerechtigheid vertrouwten onrecht
doet, zoo zullen alle zijne gerechtighe-

den niet gedacht worden, maar in zijn

onrecht, dat hij doet, daarin zal hij

sterven.

14. Als Ik ook tot den goddelooze

24. Menschenkind, de inwoners van
die woeste plaatsen in het land Israels
spreken, zeggende: Abraham was een
eenig [man], en bezat dit land erfelijk;
maar onzer zijn velen ; het land is ons
gegeven tot eene erfelijke bezitting.

25. Daarom zeg tot hen: Zoo zegt de
Heere HEERE: Gij eet [yfeesc/?] met het
«bloed, en heft uwe oogen op tot uwe
drekgoden, en vergiet bloed; en zoudt
gij het land erfelijk bezitten?

a Gen. 9: 4. Lev. 3: 17, ens.

26. Gij staat op ulieder zwaard, gij

^.. ,, , A 1 ^ U--
doet gruwel, en verontreinigt, een ieder

zeg: Gij zult den dood sterven; en hij de huisvrouwe zijns naasten en zoudt
zich van zijne zonde bekeert, en recht I

gjj het land erfeïiik bezitten?
en gerechtigheid doet;

15. Geeft de goddelooze het pand we-
der, betaalt hij het geroofde, wandelt
hij in de inzettingen des levens, zoodat
hij geen onrecht doet; hij zal zekerlijk

leven, hij zal niet sterven.

16. Alle zijne zonden, die hij gezon-
digd heeft, zullen hem niet gedacht
worden ; hij heeft recht en gerechtigheid
gedaan, hij zal zekerlijk leven.

17. Nog zeggen de kinderen uws
volks: «De weg des Heeren is niet

recht; daar toch hun eigen weg niet

recht is. a Ezech. 18: 25,29; onder, vers 20.

18. Als de rechtvaardige afkeert van
zijne gerechtigheid, en doet onrecht,

zoo zal hij daarin sterven.

19. En als de goddelooze zich bekeert
van zijne goddeloosheid, en doet recht
en gerechtigheid, zoo zal hij daarin le-

ven.

20. Nog zegt gij : De weg des Hèeren
is niet recht. Ik zal ulieden richten,

éen ieder naar zijne wegen, o huis Is-

raels.

21. En het geschiedde in het twaalfde
jaar onzer gevankelijke wegvoering, in

de tiende [maand], op den vijfden der
maand, [dat] er een tot mij kwam, «die

van Jeruzalem ontkomen was, zeggen-
de: ^De stad is geslagen.

a Ezech. 24: 26. b 2 Kon. 25.

22. Nu was de hand des HEEREN
op mij geweest des avonds, eer die

ontkomene kwam, en'had mijnen mond
opengedaan, totdat hij des morgens tot

mij kwam. Alzoo werd mijn mond open-
gedaan, en ik was niet meer stom.

23. Toen geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

gij het land erfelijk bezitten?

27. Alzoo zult gij tot hen zeggen:
De Heere HEERE zegt alzoo: [Zoo
ivaarachtig als] Ik leef, indien niet, die
in die woeste plaatsen zijn, door het-
zwaard zullen vallen, en [zoo] Ik [niet]

dien, die in het open veld is, het wild
gedierte overgeve, dat het hem vrete,
en die in de vestingen en in de spe-
lonken zijn, door de pestilentie zullen
sterven !

28. Want Ik zal het land [tot] eene
verwoesting en eenen schrik stellen,
en de hoovaardij zijner sterkte zal op-
houden; en de bergen Israels zullen
woest zijn, dat er niemand overga.

29. Dan zullen zij weten, dat Ik de
HEERE ben, als Ik het land [tot] eene
verwoesting en eenen schrik zal ge-
steld hebben, om al hunne gruwelen,
die zij gedaan hebben.

30. En gij, o menschenkind, de kin-
deren uws volks die sproken steeds
van u bij de wanden en in de deuren
der huizen; en de een spreekt met den
ander, een iegelijk met zijnen broeder,
zeggende: Komt toch en hoort wat het
woord zij, dat van den HEERE voort-
komt.

31. En zij «komen tot u, gelijk het
volk pleegt te komen, en zitten voor
uw aangezicht [als] mijn volk, en hoo-
ren uwe woorden, maar zij doen ze
niet; want zij maken liefkoozingen
met hunnen mond, [maar] hun hart
wandelt hunne geldgierigheid na.

a Ezech. 14: 1, enz. 20: 1, enz.

32. En zie, gij zljt hun als een lied

der minne, [als] een, die schoon van
stemme is, of dio wel speelt; daarom
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hooren zij uwe woorden, maar zij doen
ze niet.

33. Maar als dat komt (zie, het zal

komen), dan zullen zij weten, dat er

een profeet in het midden van hen ge-

weest is.

HET XXXIV KAPITTEL.

iijn des HEEREN woord geschiedde
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, profeteer tegen de
«herders van Israël; profeteer en zeg

tot hen, tot de herders: Alzoo zegt de
Heere HEERE: Wee den herderen Is-

raels, die zichzelven weiden; zullen

niet de herders de schapen weiden ?

a Jer. 23: 1.

8. Gij eet het vette, en bekleedt u
met de wol, gij slacht het gemeste,
[maar] de schapen weidt gij niet.

4. De zwakke sterkt gij niet, en het
kranke heelt gij niet, en het gebrokene
verbindt gij niet, en het weggedrevene
brengt gij niet weder, en het verlorene

zoekt gij niet; maar gij heerscht over
hen t^met strengheid en met hardig-

heid. a 1 Petr. 5: 3.

5. Alzoo zijn zij verstrooid, omdat
er geen herder is; en zij zijn al het

wild gedierte des velds tot spijze ge-

worden, dewijl zij verstrooid waren.
6. Mijne schapen dolen op alle ber-

gen en op allen hoogen heuvel, ja mij-

ne schapen zijn verstrooid opdengan-
schen aardbodem; en er is niemand,
die er naar vraagt, en niemand, die ze

zoekt.

7. Daarom, gij herders, hoort des
HEEREN woord.''

8. [Zoo loaarachtig als] Ik leef, spreekt
de *Heere HEERE, zoo [Ik] niet! Om-
dat mijne schapen geworden zijn tot

eenen roof, en mijne schapen al het

wild gedierte des velds tot spijze ge-

worden zijn, omdat er geen herder is,

en mijne herders naar mijne schapen
niet vragen; en de herders weiden zich-

zelven, maar mijne schapen weiden
zij niet.

9. Daarom, gij herders, hoort des
HEEREN woord.

10. Alzoo zegt de Heere HEERE : Zie,

Ik [lüil] aan de herders, en zal mijne

* In de Staten-overz. is dit eerste Heere
door eene drukfout uitgevallen.

schapen van hunne hand eischen, erv

zal ze van het weiden der schapen doen
ophouden, zoodat de herders zichzel-
ven niet meer zullen weiden ; en Ik zal
mijne schapen uit hunnen mond ruk-
ken, zoodat zij hun. niet [meer] tot
spijze zullen zijn.

11. Want zoo zegt de Heere HEERE :

Zie, Ik, ja Ik zal naar mijne schapen
vragen, en zal ze opzoeken.

12. Gelijk een herder zi.jne kudde op-
zoekt, ten dage als hij in het midden zij-

ner verspreide schapen is, alzoo zal Ik
mijne schapen opzoeken; en Ik zal ze
redden uit alle de plaatsen, waarhenen
zij verstrooid zijn, ten dage der wolk
en der donkerheid.

18. En Ik zal ze uitvoeren van de
volken, en zal ze «vergaderen uit de
landen, en brengen ze in hun land; en
Ik zal ze weiden op de bergen Israels,
bij de stroomen en in alle bewoonbare
plaatsen des lands. a Ezech. 28: 25.

14. Op eene goede weide zal Ik ze
weiden, en op de hooge bergen Israels
zal hunne kooi zijn. Aldaar zullen zij

nederliggen in eene goede kooi, en zul-

len weiden [in] eene vette weide, op
de bergen Israels.

15. Ik zal mijne schapen weiden, en
Ik zal ze legeren, spreekt de Heere
HEERE.

16. Het verlorene zal Ik zoeken, en
het weggedrevene zal Ik wederbrengen,
en het gebrokene zal Ik verbinden, en
het kranke zal Ik sterken; maar het
vette en het sterke zal Ik verdelgen,
Ik zal ze weiden met oordeel.

17. Want gij, o mijne schapen, de
Heere HEERE zegt alzoo: Ziet, Ik zal

richten tusschen klein vee en klein
vee, tusschen de rammen en de bok-
ken.

18. Is het u te weinig, dat gij de
goede weide afweidt? Zult gij nog het
overige uwer weiden met uwe voeten
vertreden? En zult gij de gezonkene
wateren drinken, en de overgelatene
met uwe voeten vermodderen?

19. Mijne schapen dan, zullen zij af-

weiden wat met uwe voeten vertreden

is, en drinken wat met uwe voeten
vermodderd is?

20. Daarom zegt de Heere HEERE.
alzoo tot hen: Ziet, Ik, ja- Ik zal rich-



EZECHIÈL XXXIV, XXXV. 911

ten tusschen het vette klein vee, en
tusschen het magere klein vee.

21. Omdat gij alle de zwakken met
de zijde en met den schouder verdringt,

en met uwe hoornen stoot, totdat gij ze

naar buiten toe verstrooid hebt;

22. Daarom zal Ik mijne schapen
verlossen, dat zij niet meer tot eenen
roof zullen zijn; en Ik zal richten tus-

schen klein vee en klein vee.

23. En Ik zal eenen eenigen «herder

over hen verwekken, en hij zal hen
weiden, [^lamelijk] mijnen ^knecht ^Da-

vid ; die zal ze weiden, en die zal hun
tot eenen herder zijn.

a Jes. 40: 11; Joh. 10: 11. b Jes.

42: 1; 50: 10; 52: 13; 53: 11. c. Jer. 30: 9.

24. En Ik, de HEERE, zal hun tot

eenen God zijn; en mijn knecht David
zal «Vorst zijn in het midden van
hen; Ik de HËERE heb het gesproken.

a Jes. 55 : 4.

25. Eu Ik zal een verbond des vre-

des met hen maken, en zal het boos
gedierte uit het land doen ophouden;
en zij zullen zeker wonen in de woes-
tijn, en slapen in de wouden.
"26. Want Ik zal deze, en de plaatsen

rondom mijnen heuvel, stellen [tot]

eenen zegen; en Ik zal den piasregen

doen nederdalen op zijnen tijd
;
pias-

regens van zegen zullen er zijn.

27. En het geboomte des velds zal

zijne vrucht geven,
^
en het land zal

zijne inkomst geven, en zij zullen zeker

zijn in hun land; en zullen weten, dat

Ik de HEERE ben, als Ik de disselboo-

men huns juks zal hebben verbroken,

en hen gerukt uit de hand dergenen,

die zich van hen deden dienen.

28. En zij zullen den heidenen niet

meer ten roof zijn, en het wild gedier-

te der aarde zal ze niet [meer] vreten
;

maar zij zullen zeker wonen, en er zal

niemand zijn, die ze verschrikke.

29. En Ik zal hun eene Plante van
naam verwekken; en zij zullen niet meer
weggeraapt worden door honger in het

land, en «den smaad der heidenen niet

meer dragen. a Ezech. 36: 6. enz.

30. Maar zij zullen weten, dat Ik, de

HEERE hun G-od. met hen ben, en dat

zij mijn volk zijn. het huis Israels,

spreekt de Heere HEERE.
31. Gij mh o «mijne schapen, schapen

ujijutr welde, gij zijt menschen; [maar]

Ik ben uw God, spreekt de Heere HEE-
RE. a Joh. 10: 11, enz.

Wi
HET XXXV KAPITTEL.

ijders geschiede des HEEREX woord
tot mij, zeggende:

2. Menschenkind, zet uw aangezicht
tegen het gebergte Séïr, en profeteer
daartegen,

3. En zeg tot hetzelve: Alzoo zegt
de Heere HEERE: Zie, Ik [uil] aan u.

o gebergte Séïr; en Ik zal mijne hand
tegen u uitstrekken, en zal u stellen

[tot] eene verwoesting en eenen schrik.

4. Ik zal uwe steden stellen [tot]

eenzaamheid, en gij zult eene verwoes-
tins: worden ; en zult weten, dat Ik de
HEERE ben.

5. Omdat gij eene eeuwige «vijand-

schap hebt, en hebt de kinderen Israels

doen wegvloeien door het geweld des
zwaards, ten tijde huns verderfs. ten
tijde der uiterste ongerechtigheid;

a Ezech. 25 : 15.

6. Daarom, [zoo ivaarachtig als] Ik
leef, spreekt de Heere HEERE, Ik zal

u voorzeker ten bloede bereiden, en het
bloed zal ii vervolgen; alzoo gij het
bloed niet hebt gehaat, zal u het JDloed

ook vervolgen.

7. En Ik zal het gebergte Séïr tot

de uiterste verwoesting stellen; en Ik
zal daaruit uitroeien dien die er door-

gaat, en dien die wederkeert.
8. En Ik zal zijne bergen met zijne

verslagenen vervullen; uwe heuvelen, en
uwe dalen, en alle uwe stroomen, in deze
zullen de verslagenen van het zwaard
liggen.

9. [Tot] eeuwige verwoestingen zal

Ik u stellen, en uwe steden zullen niet

bewoond worden; alzoo zult gij weten,
dat Ik de HEERE ben.

10. Omdat gij zegt: Die twee volken
en die twee landen zullen mij geworden,
«en wij zullen ze erfelijk bezitten, schoon
ook de HEERE daar ware;

a Ps. 83: 13.

11. Daarom, [zoo ivaarachfig als] Ik
leef, spreekt de Heere HEERE, Ik zal

ook handelen naar uwen toorn en naar
uwe nijdigheid, die gij uit uwen haat
tegen hen hebt te werk gesteld; en Ik
zal bij hen bekend worden, wanneer Ik u
zal gericht hebben.

12. En gij zult weten, dat Ik de HEE-



912 EZECHIËL XXXV, XXXVI.

EE alle uwe lasteringen gehoord heb,

die gij tegen de bergen Israels gespro-

ken hebt, zeggende: Zij zijn verwoest,
zij zijn ons ter spijze gegeven.

13. Alzoo hebt gij ii met uwen mond te-

gen Mij groot gemaakt, en uwe woorden
tegen Mij vermenigvuldigd ; Ik heb het
gehoord.

14. Alzoo zegt de Heere HEERE:
Gelijk het gansche land verblijd is, [«^
zoo] zal Ik u de verwoesting aandoen.

15. Gelijk gij u verblijd hebt over de
erfenis van het huis Israels, omdat zij

verwoest is, alzoo zal Ik aan u doen;
het gebergte van Séïr, en gansch E'-

dom, zal geheel eene verwoesting wor-
den ; en zij zullen weten, dat ik de HEE-
RE ben.

HET XXXVI KAPITTEL.

En gij, menschenkind, profeteer tot

de «bergen Israels, en zeg: Gij bergen
Israels, hoort des HEEREN woord.

a Ezech. G: 2.

2. Alzoo zegt de Heere HEERE: Om-
dat de vijand van u zegt: Heah ! zelfs

de eeuwige hoogten zijn ons ten «erve
geworden; a Ezech. 35: 10.

8. Daarom profeteer en zeg: Zoo zegt

de Heere HEERE: Daarom, omdat men u
van rondom verwoesten opgeslokt heeft,

opdat gij voor het overblijfsel der hei-

denen ten erve zoudt zijn, en gij ge-

bracht zijt op de klapachtige lip en [in]

opspraak des volks;
4. Daarom, gij bergen Israels, hoort

het woord des Heeren HEEREN: Zoo
zegt de Heere HEERE tot de bergen
en tot de heuvelen, tot de stroomen
en tot de dalen, tot de verwoeste een-

zame plaatsen en tot de verlatene ste-

den, die tot eenen roof en tot een en
spot geworden zijn voor het overblijfsel

der heidenen, die rondom zijn;

5. Daarom, zoo zegt de Heere HEE-
RE: Zoo Ik niet in het vuur mijns
ijvers gesproken heb tegen het over-

blijfsel der heidenen, en tegen het gan-

sche E'dom; die mijn land zichzelven

ten erve gegeven hebben, met blijd-

schap des ganschen harten, met be-

geerige plundering, opdat de landerij

daarvan ten roove zoude zijn!

6. Daarom profeteer van het land
Israels, en zeg tot de bergen en tot de

heuvelen, tot de stroomen en tot de
dalen: Zoo zegt de Heere HEERE : Ziet,

Ik heb in mijnen ijver en in myne
grimmigheid gesproken; omdat gij- den
«smaad der heidenen gedragen hebt;

a Ezech. 34: 29.

7. Daarom, zoo zegt de Heere HEE-
RE: Ik heb mijne hand opgeheven:
Zoo niet de heidenen, die rondom u
zijn, zelven hunne schande zullen dra-

gen!
8. Maar gij, o bergen Israels, gij zult

weder [uive] takken geven, en uwe
vrucht voor mijn volk Israël dragen;
want zij naderen te komen.

9. Want ziet. Ik ben bij u, en Ik zal

u aanzien, en gij zult gebouwd en be-

zaaid worden.
10. En Ik zal menschen op u ver-

menigvuldigen, het gansche huis Israels,

[ja] dat geheel; en de steden zullen

bewoond, en de eenzame plaatsen be-

bouwd worden.
11. Ja Ik zal menschen en beesten

op u vermenigvuldigen, en zij zullen

vermenigvuldigd worden en vruchtbaar
zijn; en Ik zal u doen bewonen, als

in uwe vorige tijden, ja Ik zal het be-

ter maken dan in uwe eerste tijden;

en gij zult weten, dat Ik de HÉERE
ben.

12. En Ik zal menschen op u doen
wandelen, [namelijk] mijn volk Israël;

die zullen u erfelijk bezitten, en gij zult

hun ter erfenis zijn, en gij zult ze

voortaan niet meer berooven.

13. Zoo zegt de Heere HEERE: Om-
dat zij tot u zeggen : Gij zijt [een land],

dat menschen opeet, en gij zijt [een

land], dat uwe volken berooft;

14. Daarom zult gij niet meer men-
schen opeten, en uwe] volken niet

meer doen struikelen, spreekt de Heere
HEERE.

15. En' Ik zal maken, dat men den
schimp der heidenen niet meer overu
hoore, en gij zult den smaad der natiën

niet meer dragen ; en gij zult uwe vol-

ken niet meer doen struikelen, spreekt

de Heere HEERE.
16. Wijders geschiedde des HEEREN

woord tot mij, zeggende:
17. Menschenkind, het huis Israels,

als zij in hun land woonden, toen ver-

ontreinigden zij dat met hunnen weg
en met hunne handelingen, hun weg
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was voor mijn aangezichte als de on-

reinigheid eener afgezonderde [vroiav].

18. Daarom goot Ik mijne grimmig-
heid over hen uit, om des bloeds wille,

I
dat zij in het land vergoten hadden,
en om hunne drekgoden, [ivaarmede]

zij dat verontreinigd hadden.
19. En Ik verstrooide ze onder de

heidenen, en zij werden verspreid in

de landen ; Ik oordeelde ze naar hunnen
weg en naar hunne handelingen.

20. Als zij nu tot de heidenen kwa-
men, waarhenen zij getogen waren,
«ontheiligden zij mijnen heiligen naam,
omdat men van hen zeide: Deze zijn

het volk des HEEREN, en^ zijn uit zijn

land uitgegaan. « Jes. 52: 5^ Rom.2: 24.

21. Maar Ik verschoonde [hen] om
mijnen heiligen naam, dien het huis

Israels ontheiligde onder de heidenen,
waarhenen zij gekomen w^aren.

22. Daarom zeg tot het huis Israels:

Zoo zegt de Heere HEERE : Ik doe het
niet om uwentwille, gij huis Israels,

maar om mijnen heiligen naam, dien
gijlieden ontheiligd hebt onder de hei-

denen, waarhenen gij gekomen zijt.

28. Want Ik zal mijnen grooten naam
heihgen, die onder de heidenen ontheiligd
is, dien gij in het midden van hen ont-

heiligd hebt; en de heidenen zullen we-
ten, dat Ik de HEERE ben, spreekt
de Heere HEERE, als Ik aan u voor
hunne oogen zal geheiligd zijn.

24. Want Ik zal u uit de heidenen
halen, en zal u uit alle de landen ver-

gaderen; en Ik zal u in uw land brengen.
25. Dan zal Ik rein water op u spren-

gen, en gij zult rein worden ; van alle

uwe onreinigheden en van alle uwe
drekgoden zal Ik u reinigen.

26. En Ik zal u een «nieuw hart ge-

ven, en zal eenen nieuwen ^geest geven
in het binnenste van u ; en Ik zal het
steenen hart uit uw vleesch wegnemen,
en zal u een vleeschen hart geven.
a Jer. 32: 39. Ezech. 11 : 20. h Ezech. 11: 19.

27. En Ik zal mijnen Geest geven in

het binnenste van u; en Ik zal maken,
dat gij in mijne inzettingen zult wan-
delen, en mijne rechten zult bewaren
en doen.

28. En gij zult wonen in het land,

dat Ik uwen vaderen gegeven heb, en
gij zult Mij tot een volk zijn, en Ik zal

u tot eenen God zijn.

29. En Ik zal u verlossen van alle
uwe onreinigheden; en Ik zal roepen
tot het koren, en zal dat vermenigvul-
digen, en Ik zal geenen «honger op u
leggen. „ Ezech. 34: 29.

30. En Ik zal de vrucht van het ge-
boomte en de inkomst des velds ver-
menigvuldigen; opdat gij desmaadheid
des hongers niet meer ontvangt onder
de heidenen.

31. Dan zult gij «gedenken aan uwe
booze wegen en uwe handelingen, die
niet goed waren; en gij zult eene
z-walging van uzelven hebben over uwe
ongerechtigheden en over uwe gruwelen.
a Ezech. 16: 61, 63. b Ezech. 6: 9; 20: 43.
32. Ik doe het niet om uwentwille

spreekt de Heere HEERE
; het zij u

bekend. Schaamt u en wordt schaam-
rood van uwe wegen, gij huis Israels.

33. Alzoo zegt de Heere HEERE : Ten
dage, als Ik u reinigen zal van alle uwe
ongerechtigheden, dan zal Ik de steden
doen bewonen, en de eenzame plaat-
sen zullen bebouwd worden.

34. En het verwoeste land zal be-
bouwd worden, in plaats dat het eene
verwoesting was, voor de oogen van
een ieder die er doorging.

35. En zij zullen zeggen: Dit land,
dat verwoest was, is geworden als een
hof van «E'den; en de eenzame, en de
verwoeste, en verstoorde steden zijn
vast [en] bewoond.

a Jes. 51 : 3. Ezech. 28 : 13.
^

36. Dan zullen de heidenen, die in
de plaatsen rondom ii zullen overge-
laten zijn, weten, dat Ik de HEERE de
verstoorde plaatsen bebouw, [en] het
verwoeste beplant. «Ik de HEERE heb
het gesproken en zal het doen.

a Ezech. 17: 24; 22: 14; 37: 14.

37. Alzoo zegt de Heere HEERE:
Daarenboven zal Ik hierom van het huis
Israels verzocht worden, dat Ik het hun
doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van
menschen, als schapen.

38. Gelijk de geheiligde schapen, ge-
lijk de schapen van .Jeruzalem op zijne
gezette hoogtijden, alzoo zullen de een-
zame steden vol zijn van menschenkud-
den ; en zij zullen weten, dat Ik de
HEERE ben.

HET XXXVII KAPITTEL.

De hand des HEEREN was op mij, en
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de HEERE voerde mij uit, in den geest,

en zette mij neder in het midden eener

vallei; deze' nu was vol beenderen.

2. En Hij deed mij bij die voo]-bij-

gaan geheel rondom; en zie, er waren
zeer vele op den grond der vallei, en

zie, zij waren zeer dor.

3. En Hij zeide tot mij: Menschen-
kind, zullen deze beenderen levend wor-

den ? En ik zeide ; Heere HEERE Gij

weet [het].

4. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer

over deze beenderen, en zeg tot hen :

Gij dorre beenderen, hoort des HEEREN
woord.

5. Alzoo zegt de Heere HEERE tot

deze beenderen: Zie, Ik zal den geest

in u brengen, en gij zult levend wor-

den.

6. En Ik zal zenuwen op u leggen,

en vleesch op u doen opkomen, en

eene huid over u trekken, en den geest

in u geven, en gij zult levend worden;
en gij zult weten, 'dat Ik de HEERE ben.

7. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevo-

len was, en er werd een geluid, als ik

profeteerde, en zie, eene beroering; en
de beenderen naderden, [elk] been tot

zijn been.

8. En Ik zag, en zie, er werden ze-

nuwen op hen, en er kwam vleescii

op; en Hij trok eene huid boven over
hen, maar er was geen geest in hen.

9. En Hij zeide tot mij : Profeteer tot

den geest, profeteer, menschenkind, en
zeg tot den geest : Zoo zegt de Heere
HEERE : Gij geest, kom aan van de

vier winden, en blaas in deze gedoo-

den, opdat zij levend worden.
10. En ik profeteerde, gelijk als Hij

mij bevolen had. Toen kwam de geest

in hen, en zij werden levend en ston-

den op hunne voeten, een gansch zeer

groot heir.

11. Toen zeide Hij tot mij : Menschen-
kind, deze beenderen die zijn het gan-

sche huis Israels. Zie, zij zeggen : On-
ze beenderen zijn verdord, en onze ver-

wachting is verloren, wij zijn afgesne-

den.
12. Daarom profeteer en zeg tot hen :

Zoo zegt de Heere HEERE : Ziet, Ik zal

uwe graven openen, en zal ulieden uit

uwe graven doen opkomen, o mijn
volk; en Ik zal u brengen in het land
Israels.

13. En gij zult weten, dat Ik de HEE-
RE ben, als Ik uwe graven zal hebben
geopend, en als Ik u uit uwe graven
zal hebben doen opkomen, o mijn volk.

14. En Ik zal mijnen Geest in u ge-

ven, en gij zult leven, en Ik zal u in

uw land zetten; en gij zult weten, dat

Ik de HEERE [dit] gesproken en gedaan
heb, spreekt de HEERE.

15. Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende:

16. Gij nu, menschenkind, neem u
een hout, en schrijf daarop : Voor JÜDA,
en voor de kinderen Israels, zijne

metgezellen; en neem een ander hout,

en schrijf daarop: Voor JOZEF, het

hout van Ephraïm, en van het gan-

sche huis Israels, zijne metgezellen.

17. Doe gij ze dan naderen, het een
tot het ander, tot een eenig hout; en
zij zullen tot één worden in uwe hand,

18. En wanneer de kinderen uws
volks tot u zullen spreken, zeggende:
Zult gij ons niet te kennen geven, wat
u deze dingen zijn ?

19. Zoo spreek tot hen : Alzoo zegt

de Heere HEERE": Zie, Ik zal het hout
van Jozef, dat in Ephraïms hand ge-

weest is, en van de stammen Israels,

zijne metgezellen, nemen, en Ik zal deze

met hem voegen tot het hout van Juda,

en zal ze maken tot een eenig hout;

en zij zullen één worden in mijne hand.
20. De houten nu, op dewelke gij zult

geschreven hebben, zullen in uwe hand
zijn voor hunlieder oogen.
'21. Spreek dan tot hen: Zoo zegt de

Heere HEERE : Zie, Ik zal de kinderen

Israels halen uit het midden der hei-

denen, waarhenen zij getogen zijn, en
zal ze vergaderen van rondom, en bren-

gen ze in hun land.

22. En Ik zal ze maken tot een eenig

volk in het land, op de bergen Israels;

en zij zullen allen te zamen «eenen
eenigen Koning tot koning hebben; en
zij zullen niet meer tot twee volken

zijn, noch voortaan meer in twee ko-

ninkrijken verdeeld zijn, « joi». lO: I6.

23. En zij zullen zich niet mieer ver-

ontreinigen met hunne drekgoden, en
met hunne verfoeiselen, en met alle

hunne overtredingen ; en Ik zal ze ver-

lossen uit alle hunne woonplaatsen, in

dewelke zij gezondigd hebben, en zal

ze reinigen. Zoo zullen zij Mij tot een
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volk zijn, pn Ik zal hun tot eenen God
zyn.

24. En «mijn knecht David zal koning
over hen zijn; en zij zullen allen te

zamen éénen Herder hebben; en zij

zullen in mijne rechten w^andelen, en
mijne inzettingen bewaren en die doen.

a Jes. 40: 11. Jer. 30: 9. Ezech. 34: 23.

/ 25. En zij zullen wonen in het land,

dat Ik mijnen knecht Jakob gegeven
heb, waarin uwe vaders gewoond heb-

ben
;
ja daarin zullen zij wonen, zij, en

hunne kinderen, en hunne kindskinde-

ren tot in eeuwigheid, en mijn knecht
David zal hunlieder vorst zijn tot in

eeuwigheid.
26. En Ik zal een «verbond des vre-

des met hen maken, het zal een eeuwig
verbond met hen zijn ; en Ik zal ze

inzetten, en zal ze vermenigvuldigen;

en Ik zal mijn ^Heiligdom in het mid-

den van hen zetten tot in eeuwigheid.
a Ps. 89: 4. Ezech. 34: 25, b 2 Cor. 6: 16.

27. En mijn Tabernakel zal bij hen
zijn, en Ik zal hun tot eenen «God zijn,

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Ca Ezech. 11: 20; 14: 11.

28. En de heidenen zullen weten, dat

Ik de HEERE ben, die Israël heilige,

als mijn Heiligdom in het midden van
hen zal zijn tot in eeuwigheid.

HET XXXVIII KAPITTEL.

Wijders geschiedde des HEEREN
woord tot mij, zeggende :

2. Menschenkind, zet uw aangezicht

tegen «Gog, het land van Magog, den
hoofdvorst van Mésech en Tubal ; en
profeteer tegen hem, a Openb. 20 : 8.

3. En zeg: Zoo zegt de Heere HEE-
RE : Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij hoofd-

vorst van Mésech en Tubal.

4. En Ik zal u omwenden, en «ha-

ken in uwe kaken leggen, en Ik zal u
uitvoeren, mitsgaders uw gansche heir,

paarden en ruiteren, die altemaal vol-

komen wel gekleed zijn, eene groote

vergadering, [met] rondas en schild, die

altemaal zwaardon hanteeren;
a Ezech. 29: 4; 39: 2.

5. Perzen, Mooren en Putéërs m.et

hen, die altemaal schild en helm [voe-

ren];

6. Gómer en alle zijne benden, het

huis van Tógarma, [aan] de zijden van

het noorden, en alle zijne benden; vele
volken met u.

7. Wees bereid en maak u gereed,
gij, en uwe gansche vergadering, die
tot u vergaderd zijn ; en wees gij hun
tot eene wacht.

8. Na vele dagen zult gij bezocht wor-
den

; in het laatste der dagen zult gij

komen in het land, dat wedergebracht
is van het zwaard, dat vergaderd is uit

vele volken, op de bergen Israels, die
steeds tot verwoesting geweest zijn

;

als dat [land] uit de volken zal uitge-

voerd zijn, en zij altemaal zeker zullen
wonen.

9. Dan zult gij optrekken, gij zult

aankomen als eene onstuimige ver-

woesting, gij zult zijn als eene «wolk,
om het land te bedekken, gij, en alle

uwe benden, en vele volken met u.
a Ezech. 30: 18. '

10. Alzoo zegt de Heere "HEERE: Te
dien dage zal het ook geschieden, dat
er raad slagen in uw hart zullen op-

komen, en gij zult eene kwade gedach-
te denken,

11. En zult zeggen : Ik zal optrekken
naar [dat] dorpenland, ik zal komen
tot degenen, die in ruste zijn, die ze-

ker wonen ; die altemaal wonen zon-

der muur, en geenen grendel noch deu-

ren hebben;
12. Om buit te buiten, en om roof

te rooven ; om uwe hand te wenden
tegen de woeste plaatsen, die [nu] be-

woond zijn, en tegen een volk, dat uit

de heidenen verzameld is, dat vee en
have verkregen heeft, wonende in het
midden des lands.

13. Schéba, en Dédan, en de kooplie-

den van Tharsis, en alle zijne jonge
leeuwen, zullen tot u zeggen: Komt gij,

om buit te buiten? Hebt gij uwe ver-

gadering vergaderd, om roof te rooven?
Om zilver en goud weg te voeren, om
vee en have weg te nemen, om eenen
groeten buit te buiten?

14. Daarom profeteer, o menschen-
kind. en zeg tot Gog: Zoo zegt de Heere
HEERE : Zult gij het, te dien dage, als

mijn volk Israël zeker woont, niet ge-

waar worden?
15. Gij zult dan komen uit uwe plaats,

uit de zijden van het noorden, gij en
vele volken met u; die altemaal op
paarden zullen rijden, eene groote
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vergadering, en een machtig heir;

16. En gij zult optrekken tegen mijn
volk Israël, als eene wolk, om het land
te bedekken. In het laatste der dagen
zal het geschieden, dan zal Ik u aan-
brengen tegen mijn land, opdat de hei-

denen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog,
voor hunne oogen zal geheiligd wor-
den.

17. Zoo zegt de Heere HEERE: Zijt

gij die, [van] welken Ik in verledene
dagen gesproken heb, door den dienst
mijner knechten, de profeten Israels,

die in die dagen geprofeteerd hebben,
jaren [lang], dat Ik u tegen hen zoude
aanbrengen ?

18. Maar het zal geschieden te dien
dage, ten dage als Gog tegen het land
Israels zal aankomen, spreekt de Heere
HEERE, dat mijne grimmigheid in mij-

nen neus zal opkomen.
19. Want Ik heb gesproken in mijnen

«ijver, in het vuur mijner verboigen-
heid : Zoo er niet, te dien dage, een
groot beven zal zijn in het land Isra-

els! a Ezech. 36: 5, 6.

20. Zoodat van mijn aangezichte be-

ven zullen de visschen der zee, en het
gevogelte des hemels, en het gedierte
des velds, en al het kruipende gedierte,

dat op het aardrijk kruipt, en alle

menschen, die op den aardbodem zijn
;

en de bergen zullen nedergeworpen
worden, en de steile plaatsen zullen
nedervallen, en alle muren zullen ter

aarde nedervallen.
21. Want Ik zal het zwaard over hem

roepen op alle mijne bergen, spreekt
de Heere HEERE ; het zwaard van een
ieder zal tegen zijnen broeder zijn,

22. En Ik zal met hem rechten, door
pestilentie en door bloed ; en Ik zal
eenen overstelpenden plB^regen, en
groote hagelsteenen, vuur en zwavel,
regenen op hem, en op zijne benden,
en op vele volken, die met herh zullen
zijn.

23. Alzoo zal Ik Mij groot maken, en
Mij heiligen, en bekend worden voor
de oogen veler heidenen ; en zij zullen
weten, dat Ik de HEBRE ben.

HET XXXIX KAPITTEL.

V oorts, gy menschenkind, profeteer
tegen Gog, en zeg: Zoo zegt de Heere

HEERE: Zie, Ik [iml] aan u, o Gog,
hoofdvorst van Mésech en Tubal.

2. En Ik zal u omwenden, eneenen
«zeshaak in u slaan, en u optrekken
uit de zijden van het noorden, en Ik
zal u brengen op de bergen Israels.

a Ezech. 38: 4.

3. Maar Ik zal uwen boog uit uwe
linkerhand slaan, en Ik zal uwe pijlen '

uit uwe rechterhand doen vallen.

4. Op de bergen Israels zult gij val-

len, gij, en alle uwe benden, en de
volken, die met u zijn; Ik heb u aan
de roofvogelen, aan het gevogelte van
allen vleugel, en aan het gedierte des
velds «ter spijze gegeven.

a Ezech. 33: 27. '

5. Op het open veld zult gij vallen;
want Ik heb het gesproken, spreekt de
Heere HEERE.

6. En Ik zal een vuur zenden in
Magog, en onder degenen die in de eilan-

den zeker wonen; en zy zullen weten,
dat Ik de HEERE ben.

7. En Ik zal mijnen heiligen naam
in het midden van mijn volk Israël

bekend maken, en zal mijnen heiligen

naam niet meer laten ontheiligen; en
de heidenen zullen weten, dat Ik de
HEERE ben, de Heilige in Israël.

8. Zie, het komt en zal geschieden,
spreekt de Heere HEERE ; dit is de
dag, [van] welken Ik gesproken heb,

9. En de inwoners der steden Israels

zullen uitgaan, en [vuur] stoken en bran-
den van de wapenen, zoo [van] schil-

den als rondassen, van bogen en van
pijlen, zoo van handstokken als van
spiesen ; en zij zullen daarvan vuur
stoken zeven jaren

;

10. Zoodat zij geen hout uit het veld
zullen dragen, noch uit de wouden hou-

wen, maar van de wapenen vuur sto-

ken ; en zij zullen berooven degenen
die hen beroofd hadden, en plunderen
die hen geplunderd hadden, spreekt de
Heere HEERE.

11. En het zal te dien dage geschie-

den, dat Ik aan Gog aldaar eene graf-

stede in Israël zal geven, het dal der
doorgangers naar het oosten der zee;

en dat zal den doorgangers ^den wetts]

stoppen; en aldaar zullen zy begraven
Gog en zijne gansche menigte, en zul-

len het noemen: Het dal van Gogs
'

m nijte.

i
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12. Het huis Israels nu zal ze begra-

ven, om het land te reinigen, zeven
maanden [lang].

13. Ja al het volk des lands zal be-

graven, en het zal hun tot eenen naam
zijn, ten dage als Ik zal verheerlijkt

zijn, spreekt de Heere HEERE.
14. Ook zullen zij mannen uitschei-

den, die gestadig door het land door-

gaan, [en] doodgravers met de door-

gangers, [om te begraven] degenen die

op den aardbodem zijn overgelaten, om
dien te reinigen; ten einde van zeven
maanden zullen zij onderzoek doen.

15. En deze doorgangers zullen door
het land doorgaan, en [als iemand] een
menschenbeen ziet, zoo zal hij een
merkteeken daarbij oprichten; totdat

de doodgravers het zullen hebben be-

graven in het dal van Gogs menigte.

16. Ook zoo zal de naam der stad

Hamóna zijn. Alzoo zullen zij het land

reinigen.

17. Gij dan, menschenkind, zoo zegt

de Heere HEERE: Zeg tot het gevo-

gelte van allen vleugel, en tot al het

gedierte des velds: Vergadert u en komt
aan, verzamelt u van rondom, tot mijn
slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb,

een groot slachtoffer, op de bergen Is-

raels; en eet vleesch, en drinkt bloed.

18. Het vleesch der helden zult gij

eten, en het bloed van de vorsten der

aarde drinken; der rammen, der lam-
meren, en bokken, [en] varren, die al-

temaal gemeste van Basan zijn.

19. En gij zult het vette eten tot ver-

zadiging toe, en bloed drinken tot dron-

kenschap toe: van mijn slachtoffer, dat

Ik voor u geslacht heb.

20. En gij zult verzadigd worden aan
mijne tafel van [rijpaarden en wagen-
[paarden], van helden en alle krijgslie-

deU; spreekt de Heere HEERE.
21. En Ik zal mijne eere zetten on-

der de heidenen; en alle heidenen zul-

len mijn oordeel zien, dat Ik gedaan
heb, en mijne hand, die Ik aan hen
gelegd heb.

22. En die van het huis Israels zul-

len weten, dat Ik de HEERE hunlieder

God ben, van dien dag af en voort-

aan.
23. En de heidenen zullen weten, dat

die van het huis Israels gevankelijk

zijn weggevoerd om hunne ongerech-

tigheid, omdat zij tegen Mij hadden
overtreden, en dat Ik mijn aangezichte
voor hen verborgen heb, en heb ze
overgegeven in de hand hunner weder-
partijders, zoodat zij altemaal door het
zwaard gevallen zijn.

24. Naar hunne onreinigheid en naar .
hunne overtredingen heb Ik met hen
gehandeld, en Ik heb mijn aangezichte
voor hen verborgen.

25. Daarom zoo zegt de Heere HEE-
RE : Nu zal Ik Jakobs gevangenen we-
derbrengen, en zal Mij ontfermen over
het gansche huis Israels, en Ik zal ijve-

ren over mijnen heiligen naam;
26. Als zij hunne schande zullen gedra-

gen hebben, en alle hunne overtreding,
[m,et] dewelke zij tegen Mij hebben over-
treden, toen zij in hun land zeker woon-
den, en er niemand was, die hen ver-
schrikte.

27. Als Ik hen zal hebben wederge-
bracht uit de volken, en hen vergaderd
zal hebben uit de landen hunner vijan-
den, en Ik aan hen geheiligd zal zijn

voor de oogen van vele heidenen;
28. Dan zullen zij weten, dat Ik, de

HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik
ze gevankelijk heb doen wegvoeren on-
der de heidenen, maar heb ze [iveder]

verzameld in hun land, en heb aldaar
niemand van hen meer overgelaten..

29. En Ik zal mijn aangezichte voor
hen niet meer verbergen, wanneer Ik
mijnen «Geest over het huis Israels zal

hebben uitgegoten, spreekt de Heere
HEERE. a Joel 2: 28. Hand. 2: 17.

HET XL KAPITTEL

In het vijf en twintigste jaar onzer
gevankelijke wegvoering, in het begin
des jaars, op den tienden der maand,
in het veertiende jaar, nadat de stad
«geslagen was; even op dienzelfden dag,
was de hand des HEEREN op mij, en
Hij bracht mij derwaarts.

Ezech. 33: 21.

2. In de gezichten Gods bracht Hij

mij in het land Israels, en Hij zette

mij op eenen zeer hoogen berg; en daar-

aan was als een gebouw eener stad
tegen het zuiden.

3. Als Hij mij daarhenen gebracht
had, zie, zoo was er een Man, wiens
gedaante was als de gedaante van ko-
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per; en in zijne hand was een linnen

snoer, en een meetriet; en hij stond in

de poort.

4. En die Man sprak tot mij : Men-
schenkind, zie met uwe oogen, en hoor
met uwe ooren, en zet uw hart op alles,

wat ik u zal doen zien; want opdat ik

u zoude doen zien, zijt gij herwaarts
gebracht; verkondig [daarna] den huize

Israels alles wat gij ziet.

5. En zie, er was een muur buiten

aan het huis, rondom henen, en in des

Mans liand was een meetriet van zes

ellen, [elke el] van eene el en eene hand-
breed; en hij mat de breedte des ge-

bouws, één riet, en de hoogte, één riet.

6. Toen kwam hij tot de roo.'t, welke
uitzag *in de richting naar he!: oosten,

en hij ging bij hare trappen op, en mat
den dorpel der poort, één riet de breedte,

en den anderen dorpel, één riet de
breedte.

7. En [elk] kamerken, één riet de

lengte, en één riet de breedte; en tus-

schen de kamerkens, vijf ellen; enden
dorpel der poort, bij het voorhuis der

poort van binnen, één^ riet.

8. Ook mat hij het voorhuis der poort

van binnen, één riet.

9. Toen mat hij het [andere] voor-

huis der poort, acht ellen, en hare pos-

ten twee ellen; en het voorhuis der

poort was van binnen.

10. En de kamerkens der poort, in

.de richting naar het oosten, waren drie

van deze, en drie van gene zijde; die

drie hadden eenerlei maat; ook hadden
de posten, van deze en van gene zijde,

eenerlei maat.
11. Voorts mat hij de wijdte der deur

van de poort, tien ellen; de lengte der

poort, dertien ellen.

12. En er was een ruim vooraan de

kamerkens, van ééne el [van deze], en
een ruim van ééne el van gene zijde;

en [elk] kamerken zes ellen van deze,

en zes ellen van gene zijde.

13. Toen mat hij de poort, van het

dak van een kamerken af tot aan het

dak van eenander; de breedte was vijf

en twintig ellen; deur was tegenover
deur.

* Stat.-overz.: des weegs; waarbij in deze
gansclie besckrijving. Kapp. 41—44, het woord
weg telkens den zin heeft van richting, en
daarom door dit woord vervangen is.

14. Ook maakte hij posten van zestig

ellen; namelijk tot den post des voor-

hofs, rondom de poort henen.
15. En van het voorste deel der poort

des ingangs, tot aan het voorste deel
van het voorhuis van de binnenpooit,
waren vijftig ellen.

16. En er waren geslotene vensters
aan de kamerkens, en aan hunne pos-

ten binnenwaarts in de poort rondom
henen; alzoo ook aan de voorhuizen;
de vensters nu waren rondom henen
binnenwaarts, en aan de posten waren
palmboomen.

17. Voorts bracht hij mij in het bui-

tenste voorhof, en zie, er waren ka-

meren, en een plaveisel, dat gemaakt
was in het voorhof rondom henen;
dertig kameren waren er op het pla-

veisel.

18. Het plaveisel nu was aan de zijde

van de poorten, tegenover de lengte

van de poorten
;

[dit] was het beneden-
ste plaveisel.

19. En hij mat de breedte, van het
voorste deel der benedenste poort, af,

vooraan het binnenste voorhof, van
buiten, honderd ellen, oostwaarts en
noordwaarts.

20. Aangaande de poort nu, die in de
richting naar het noorden uitzag, aan
het buitenste voorhof, hij mat hare leng-

te en hare breedte.

21. En hare kamerkens, drie van deze
en drie van gene zijde, en hare posten,

en hare voorhuizen, waren naar de
maat der eerste poort; vijftig ellen hare
lengte, en de breedte van vijfentwin-

tig ellen.

22. En hare vensters, en hare voor-

huizen, en hare palmboomen, waren
naar de maat der poort, die in de rich-

ting naar het oosten uitzag; en men
ging daarin op met zeven trappen, en
hare voorhuizen waren vooraan deze.

23. De poort nu van het binnenste
voorhof was tegenover de poort van
het noorden en van het oosten; en hij

mat van poort tot poort honderd el-

len.

24. Daarna voerde hij mij in de rich-

ting naar het zuiden; en zie, er was
eene poort in de richting naar het zui-

den; en hij mat hare posten en hare
voorhuizen, naar deze maten.

25. En zij had vensteren, ook aan
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hare voorhuizen, rondom henen, gelijk

deze venstcren; de lengte was vijftig

ellen, en de breedte vijf en twintig el-

len.

26. En hare opgangen waren van
zeven trappen, en hare voorhuizen wa-
ren vooraan deze ; en zij had palmboo-
men, éénen van deze, en éénen van
gene zijde aan hare posten.

27. Ook was er eene poort in het
binnenste voorhof, in de richting naar
het zuiden; en hij mat van poort tot

poort, in de richting naar het zuiden,

honderd ellen.

28. Voorts bracht hij mij door de
zuiderpoort tot het binnenvoorhof; en
hij mat de zuiderpoort, naar deze ma-
ten.

29. En hare kamerkens, en hare pos-

ten, en hare voorhuizen, waren naar
deze maten; en zij had vensteren, ook
in hare voorhuizen, rondom henen; de

lengte was vijftig ellen, en de breedte

vijf en twintig ellen.

30. En er waren voorhuizen rondom
henen; de lengte was vijf en twintig

ellen, en de breedte vijf ellen.

31. En hare voorhuizen waren aan
het buitenste voorhof; ook waren er

palmboomen aan hare posten ; en hare
opgangen waren van acht trappen.

32. Daarna bracht hij mij tot het

binnenste voorhof, in de richting naar
het oosten; en hij mat de poort, naar
deze maten;

• 38. Ook hare kamerkens, en hare
posten, en hare voorhuizen, naar deze

maten; en zij had vensteren ook aan
hare voorhuizen, rondom henen; de

lengte was vijftig ellen, en de breedte
vijf en twintig ellen.

34. En hare voorhuizen waren aan
'het buitenste voorhof; ook waren er

palmboomen aan hare posten, van deze

en van gene zijde; en hare opgangen
waren van acht trappen.

35. Daarna bracht hij mij tot de noor-

derpoort; en hij mat naar deze ma-
ten,

30. Hare kamerkens, hare posten en
hare voorhuizen ; ook had zij vensteren

rondom henen; de lengte was vijftig

ellen, en de breedte vijf en twintig el-

len.

37. En hare posten waren aan het

buitenste voorhof; ook waren er palm-

boomen aan hare posten, van deze en
van gene zijde; en hare opgangen wa-
ren van acht trappen.

38. Hare kameren nu en hare deuren
waren bij de posten der poorten ; aldaar
wiesch men het brandoffer.

39. En in het voorhuis der poort wa-
ren twee tafelen van deze, en twee
tafelen van gene zijde, om daarop te
slachten het brandoffer, en het zondof-
fer, en het schuldoffer.

40. Ook waren er aan de zijde, van
buiten, des opgangs, aan de deur der
noorderpoort, twee tafelen ; en aan de
andere zijde, die aan het voorhuis der
poort was, twee tafelen.

41. Vier tafelen van ' deze, en vier
tafelen van gene zijde, aan de zijde

der poort; acht tafelen, waarop men
slachtte.

42. Maar de vier tafelen voor het
brandoffer waren van gebouwene stee-

nen, de lengte ééne el en eene halve,
en de breedte ééne el en eene halve,
en de hoogte ééne el ; op deze nu legde
men het gereedschap neder, waarme-
de men he.t brandoffer en slachtoffer

slachtte.

43. De haardsteenen nu v/aren eene
handbreed [dik], ordelijk geschikt in het
huis rondom henen; en op de tafelen
was het offervleesch.

44. En van buiten aan de binnenste
poort waren de kameren der zangers,
in het binnenste voorhof, dat aan dé
zijde van de noorderpoort was; en het
voorste deel van deze was in de rich-

ting naar het zuiden; ééne was er aan
de zijde van de oosterpoort, uitziende
in de richting naar het noorden.

45. En hij sprak tot mij: Deze ka-
mer, welker voorste deel in de rich-

ting naar het zuiden is, is voor de
priesteren, die de wacht des huizes
waarnemen.

46. Maar de kamer, welker voorste
deel in de richting naar het noorden
is, is voor de priesteren, die de wacht
des altaars waarnemen

; dat zijn de kin-
deren Zadoks, die uit de kinderen van
Levi tot den HEERE naderen, om Hem
te dienen.

47. En hij mat het voorhof, de lengte
honderd ellen, en de breedte honderd
ellen, vierkant; en het altaar was voor-
aan het Huis.
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48. Toen bracht hij mij tot het voor-

huis des Huizes; en hij mat [eiken] post

van het voorhuis, vyf ellen van deze,

en vijf ellen van gene zijde; en de
breedte der poort, drie ellen van deze,

en drie ellen van gene zijde;

49. De lengte van het voorhuis twin-
tig ellen, en de breedte elf ellen; en
het was met trappen, [bij] dewelke men
daarin opging; ook waren er pilaren
aan de posten, ééne van deze, en ééne
van gene zijde.

HET XLI KAPITTEL.

V.oorts bracht hij mij tot den Tempel;
en hij mat de posten, zes ellen de
breedte van deze, en zes ellen de breed -

te van gene zijde, de breedte der Tente
;

2. En de breedte der deur tien ellen,

en de zijden der deur, vijf ellen van
deze, en vijf ellen van genezyde; ook
mat hij de lengte daarvan, veertig ellen,

en de breedte twintig ellen.

8. Daarna ging hij in naar binnen,
en mat den post der deur, twee ellen;

en de deur zes ellen, en de breedte der
deur zeven ellen.

4. Ook mat hi,j de lengte daarvan,
twintig ellen, en de breedte twintig el-

len, vooraan den Tempel; en hij zeide

tot mij : Dit is de Heiligheid der hei-

ligheden.

5. En hij mat den wand des Huizes,
zes ellen ; en de breedte van [elke] zij-

kamer, vier ellen, rondom het Huis
henen rondom.

6. De zijkameren nu waren zijkamer
boven zijkamer, drie, en dat dertig ma-
len, en zij kwamen in den wand, die

aan het Huis was, tot die zijkamers,

rondom henen, opdat zij vastgehouden
mochten worden, want zij werden niet

vastgehouden in den wand des Huizes.

7. En het was voor de zijkameren op-

waarts naar boven al wijder, en het liep

rondom; want het Huis was ombouwd
opwaarts naar boven, rondom het

Huis henen; daarom was de breedte

des Huizes naar boven; en alzoo ging

het onderste op naar het bovenste
door het middelste.

8. En ik zag de hoogte des Huizes
rondom henen. De fondamenten der zij-

kameren waren van een vol met, zes el-

len, [de ('/] tot den o\se\ toe [fjenomen].

9. De breedte van den wand, die tot de
zijkameren was naar buiten, was vijf

ellen; en wat ledig gelaten was, was
de plaats der zijkameren, die aan het
Huis waren.

10. En tusschen de kameren was
eene breedte van twintig ellen, rondom
het Huis, rondom henen.

11. De deuren nu van de zijkameren
waren naar het ledig gelaten e toe, de
ééne deur in de richting naar het noor-

den, en de andere deur naar hetzuiden;
en de breedte van de ledig gelatene

plaats was vijf ellen rondom henen.
12. Voorts [van] het gebouw, dat

vooraan de afgesnedene plaats was [in]

den hoek der richting naar het wes-
ten, was de breedte zeventig ellen, en
[van] den wand des gebouws was de
breedte vijf ellen rondom henen; en
de lengte daarvan negentig ellen.

13. Voorts mat hij het Huis, de leng-

te honderd ellen; ook de afgesnedene
plaats en het gebouw, en de wanden
daarvan, de lengte honderd ellen.

14. En de breedte van het voorste
deel des Huizes, en der afgesnedene
plaats tegen het oosten, honderd ellen.

15. Ooiv mat hij de lengte des ge-

bouws vooraan de afgesnedene plaats,

wat achter deze was, en hare gale-

rijen van deze en van gene zijde, honderd
ellen; met den binnensten Tempel, en
de voorhuizen des voorhofs.

16. De dorpelen, en de geslotene

vensters, en de galerijen rondom die

drie, tegenover den dorpel, waren be-

schoten met hout rondom henen,
en [van] de aarde tot aan de vensteren

;

en de vensteren waren bedekt;

17. Tot hetgene boven de deur was,
en tot het binnenste en buitenste huis

toe, en aan den ganschen wand ron-

dom henen in het binnenste en bui-

tenste, [al bij] maten.
18. En het was gemaakt [met] Che-

rubim en palmboomen, zoodat er een
palmboom was tusschen Cherub en
Cherub; en [elke] Cherub had twee
aangezichten ;

19. Namelijji, eens menschen aange-

zicht tegen den palmboom van deze,

en eens jongen leeuws aangezicht te-

gen den palmboom van gene zijde;

gemaakt in het gansche Huis rondom
henen.
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20. "Van de aarde af tot boven de
deur waren de Cherubim en de palm
boomen gemaakt ; ook [aan] den wand
des Tempels.

21. De posten des Tempels waren
vierkant; en aangaande liet voorste
deel des Heiligdoms, de [ééne] gedaan-
te was als de [andere] gedaante.

22. De hoogte des houten altaars

was drie ellen, en zijne lengte twee
«llen, en het had zijne hoeken; en
zijne lengte en zijne wanden waren
van hout ; en hy sprak tot mij : Dit
is de tafel, die voor des HEEREN aan-
gezichte zal zijn.

23. De. Tempel nu en het Heiligdom
hadden [beide] twee deuren.

24. En er waren twee bladen aan
de deuren

;
[te iveten] twee bladen, die

men omdraaien kon; twee aan de
ééne deur, en twee bladen aan de an-

dere.

25. En aan deze, [namelijk] aan de
deuren des Tempels, waren Cherubim
en palmboomen gemaakt, gelijk als

er aan de wanden gemaakt waren ; en
het hout aan het voorste deel van het
voorhuis van buiten was dik.

26. En [aan] de geslotene vensteren
waren ook palmboomen van deze en
van gene zijde, aan de zijden van het
voorhuis ; en [aan] de zijkameren van
het Huis, en [aan] de dikke planken.

HET XLH KAPITTEL.

D='aarna bracht hij mij uit tot het bui-

tenste voorhof, in de richting naar
den weg van het noorden ; en hij bracht
mij tot de kameren, die tegenover de
afgesnedene plaats, en die tegenover
het gebouw tegen het noorden waren;

2. Vooraan de lengte van de honderd
ellen [naar] de deur van het noorden;
en de breedte was vijftig ellen;

3. Tegenover de twintig [ellen], die

het binnenste voorhof had, en tegen-

over het plaveisel, dat het buitenste

voorhof had, [loas] galerij tegen galerij,

in drie [rijen];

4. En voor de kameren was eene
wandeling van tien ellen de breedte,

naar binnen toe, [en] een weg van
ééne el; en de deuren van deze waren
tegen het noorden.

5. De bovenste kameren nu waren

nauwer (omdat de galerijen hooger
waren dan deze), dan de onderste en
dan de middelste des gebouws;

6. Want zij waren wel van drie
[rijen], maar hadden geene pilaren ge-
lijk de pilaren der voorhoven; daarom
waren zij benauwder dan de onderste
en dan de middelste van de aarde af.

7. De muur nu, die naar buiten te-

genover de kameren was, in de rich-
ting naar het buitenste voorhof, voor-
aan de kameren, de lengte van dien
was vijftig ellen.

8. Want de lengte der kameren, die
het buitenste voorhof had, was vijftig

ellen
; en zie, vooraan den Tempel

waren honderd ellen.

9. Van onder deze kameren nu, was
de ingang van het oosten, als iemand
tot haar ingaat, uit het buitenste voor-
hof.

10. Aan de breedte van den muur
des voorhofs, in de richting naar het
oosten, vooraan de afgesnedene plaats,

en vooraan het gebouw, waren kameren.
11. En de weg voor deze henen was

als de gedaante der kameren, die in
de richting naar het noorden waren;
naar hare lengte, alzoo [naa^r] hare
breedte; en alle hare uitgangen waren
ook naar hare wijzen en naar hare
deuren.

12. En gelijk de deuren der kameren,
die in de richting naar het zuiden wa-
ren, was er eene deur in het hoofd
van den weg, in de richting vooraan
den rechten muur, in de richting naar
het oosten, als men daar ingaat.

13. Toen zeide hij tot mij: De ka-
meren van het noorden, [en] de kame-
ren van het zuiden, die vooraan de
afgesnedene plaats zijn, dat zijn heili-

ge kameren, waarin de priesters, die

tot den HEERE naderen, de allerhei-

ligste dingen zullen eten : aldaar zullen
zij de allerheiligste dingen benenleggen,
en het spijsoffer, en het zondoffer, en
het schuldoffer; want de plaats is

heilig.

14. Als de priesters ingegaan zullen

zijn, zoo zullen zij uit het Heiligdom
niet [weder] uitgaan in het buitenste
voorhof, maar aldaar hunne kleederen
benenleggen, in dewelke zij gediend
hebben, want die zijn eene heiligheid

;
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en zij zullen andere kleederen aan-

trekken, en naderen tot hetgene dat

voor het volk is.

15. Als hij nu de maten van het

binnenste huis geëindigd had, zoo bracht
hij my uit, in de richting naar de
poort, die in de richting naar het oos-

ten uitzag, en hij mat ze rondom he-

nen.

16. Hij mat de oostzijde met het

meetriet, vijf honderd rieten, met het
meetriet, rondom.

17. Hij mat de noordzijde, vijf hon-
derd rieten, met het meetriet, rondom.

18. De zuidzijde mat hij, vijf honderd
rieten, met het meetriet.

19. Hij ging om naar de westzijde,

[en] hij mat vijf honderd rieten, met
het meetriet.

20. Hij mat het aan de vier zijden
;

het had eenen muur rondom henen,
do lengte was vijf honderd [rieten], en
de breedte vijf honderd, om onderscheid
te maken tusschen het heilige en on-

heihge.

HET XLHI KAPITTEL.

loen leidde hij mij tot de poort, de
poort, die in de richting naar het oos-

ten uitzag.

2. En zie de heerlijkheid van den
God Israels kwam van de zijde naar
het oosten; en zijne stemme was als

het «geruisch van vele wateren, en de
aarde werd verlicht van zijne heer-

lijkheid, a Ezech. 1:24.

3. En alzoo was de gedaante van het

gezicht, dat ik zag, gelijk het «gezicht,

dat ik gezien had, toen ik kwam om
de stad te verderven; en het waren
gezichten, als het gezicht, dat ik ge-

zien had aan de rivier Chébar; en ik

viel op mijn aangezicht. « Ezech. l : 4; 8: 4.

4. En de heerlijkheid des HEEREN
kwam in het Huis, [door] den weg der

poort, die in de richting naar het oos-

ten uitzag.

5. En de Geest nam mij op, en bracht
mij in het binnenste voorhof; en zie,

de heerlijkheid des HEEREN had het

Huis vervuld.
6. En ik hoorde eenen, die met mij

sprak uit het Huis; en de man was
bij mij staande.

7. Èn Hii zeide tot mij : Menschen-

kind, [dit] is de plaatse mijns troons,
en de plaatse der zolen mijner voeten,
alwaar Ik wonen zal in het midden
der kinderen Israels, in eeuwigheid; en
die van het huis Israels zullen mijnen
heiligen naam niet meer verontreini-
gen, zij noch hunne koningen, met
hunne hoererij en met de «doode
lichamen hunner koningen, [op] hunne
hoogten; a Jer. 16: 18.

8. Als zij hunnen dorpel stelden aan
mijnen dorpel, en hunnen post nevens
mijnen post, dat [er maar] een wand
tusschen Mij en tusschen hen was, en
verontreinigden mijnen heiligen naam
met hunne gruwelen, die zij deden;
waarom Ik ze verteerd heb in mijnen
toorn.

9. Nu zullen zij hunne hoererij en
de doode lichamen hunner koningen
verre van Mij wegdoen ; en Ik zal in het
midden van hen wonen in eeuwigheid.

10. Gij, menschenkind, wijs den huize
Israels dit Huis, opdat zij schaamrood
worden vanwege hunne ongerechtighe-
den, en laat ze de afteekening nameten.

11. En indien zij schaamrood worden
vanwege alles wat zij gedaan hebben,
zoo maak hun bekend den vorm van het
Huis, en zijne gestaltenis, en zijne uit-

gangen, en zijne ingangen, en alle zijne

vormen, en alle zijne ordonnantiën, ja
alle zijne vormen en alle zijne wetten;
en schrijf het voor hunne oogen, opdat
zij zijnen ganschen vorm en alle zijne

ordonnantiën bewaren en deze doen.
12. Dit is de wet van het Huis: Op

de hoogte des bergs zal zijne gansche
grens, rondom henen, eene heiligheid

der heiligheden zijn. Zie, dit is de wet
van het^Huis.

13. En dit zijn de maten des altaars

naar de ellen, zijnde de el eene el en
eene handbreed: de boezem van eene
el, en eene el de breedte ; en zijn einde
aan zijnen rand rondom, ééne spanne;
en dit is de rug des altaars;

14. Van den boezem nu [op] de aarde
tot aan het onderste afzetsel, twee el-

len; en de breedte ééne el; en van
het kleinste afzetsel tot aan het groot-

te afzetsel, vier ellen; en de breedte
eene el;

15. En de Harel, vier ellen; en van
den A'riël voorts opwaarts, de vier

hoornen ;
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16. De A'riël nu, twaalf [ellen] de
lengte, met twaalf [ellen] breedte ; vier-

kant aan zijne vier zijden;

17. En het afzetsei, veertien [ellen]

de lengte, met veertien [ellen] breedte,

aan zijne vier zijden; en de rand er

rondom, de helft eener el ; en de boe-

zem daaraan, eene el rondom; en zij-

ne trappen ziende naar het oosten.

18. En Hij zeide tot mij : Menschen-
klnd, zoo zegt de Heere HEERE: Dit

zijn de bepalingen des altaars, ten dage
als men het zal maken, om brandoffer

daarop te offeren, en om bloed daarop
te sprengen.

19. En gij zult aan de Levietische

priesteren, dewelke uit het- zaad van
Zadok zijn, die tot Mij naderen (spreekt

de Heere HEERE j om Mij te dienen,

geven eenen var, een jong rund, ten

zondoffer.

20. En gij zult van zijn bloed nemen,
en doen het aan zijne vier hoornen,
en aan de vier hoeken des afzetsels,

en aan den rand rondom; alzoo zult

gij het ontzondigen, en het verzoenen.
21. Daarna zult gij den var des zond-

offers nemen; en^hij zal hem verbranden
in eene [daartoe] bestemde plaats van
het Huis, buiten het Heiligdom.

22. En op den tweeden dag zult gij

eenen volkomenen geitebok offeren ten

zondoffer ; en zij zullen het altaar ont-

zondigen, gelijk als zij [dat] ontzondigd
hebben met den var.

23. Als gij een einde zult gemaakt
hebben van het ontzondigen, [dan] zult

gij eenen var, een volkomen jong
rund, offeren, en eenen volkomenen
ram van de kudde.

24. En gij zult offeren voor het aan-

gezichte des HEEREX; en de priesteren

zullen zout daarop werpen, en zullen

ze offeren [ten] brandoffer den HEERE.
25. Zeven dagen zult gy dagelijks

eenen bok des zondoffers bereiden; ook
zullen zij eenen var, een jong rund,

en eenen ram van de kudde, [beide]

volkomen, bereiden.

26. Zeven dagen zullen zij het altaar

verzoenen, en het reinigen, en zijne

handen vullen.

27. Als zij nu deze dagen zullen vol-

eind hebben, dan zal het den achtsten

dag en voortaan geschieden, dat de

Driesters uwe brandoff'eren enuwedank-

offeren op het altaar zullen bereiden;
en Ik zal een welgevallen aan ulieden
hebteen, spreekt de Heere HEERE.

HET XLIV KAPITTEL.

loen deed hij mij wederkeeren den
weg [naar] de poort van het buitenste
Heiligdom, die naar het oosten zag; en
die was toegesloten.

2. En de HEERE zeide tot mij : Deze
poort zal toegesloten zijn, zij zal niet
geopend worden, noch iemand door
haar ingaan, omdat de HEERE, de God
Israels, door deze is ingegaan; daarom
zal zij toegesloten zijn.

3. De Vorst, de Vorst, die zal daarin
zitten, om brood te eten voor het aan-
gezichte des HEEREN; door den weg
van het voorhuis der poort zal hij in-

gaan, en door den weg er van zal hij

uitgaan.

4. Daarna bracht hij mij aan de zijde
der noorderpoort, vooraan het Huis ; en
ik zag, en zie, de heerlijkheid des HEE-
REN 'had het Huis des HEEREN ver-
vuld ; toen viel ik op mijn aangezicht.

5. En de HEERE zeide tot mij : Men-
schenkind, zet er uw hart op, en zie

met uwe oogen, en hoor met uwe
ooren, alles wat Ik met u spreken zal,

van alle inzettingen van het huis des
HEEREN, en van alle zijne wetten ; en
zet uw hart op den ingang van het
Huis, met alle uitgangen van het Heilig-
dom.

6. En zeg tot die wederspannigen,
tot het huis Israels: Zoo zegt de Heere
HEERE : Het is u te veel voor ulieden,
vanwege alle uwe gruwelen, o huis
Israels.

7. Dewijl gijlieden vreemden hebt
ingebracht, onbesnedenen van hart en
onbesnedenen van vleesch, om in mijn
Heiligdom te zijn, om dat te ontheili-

gen, [te weten] mijn Huis; als gij mijn
brood, het vette en het bloed offerdet,

en zij mijn verbond verbraken, nevens
alle uwe gruwelen.

8. En gijlieden hebt de wacht van
mijne heilige dingen niet waargenomen;
maar gij hebt uzelven [eenigen] tot

wachters mijner wacht gesteld in mijn
Heiligdom.

9. Alzoo zegt de Heere HEERE:
Geen vreemde, onbesneden van hart



924 EZECHIËL XLIV

en onbesneden van vleesch, zal in mijn
Heiligdom ingaan; van eenigen vreem-
de, die in het midden der kinderen Is-

raels is.

10. Maar de Levieten, die verre van
Mij geweken zijn, als Israel ging dolen,

die van Mij zijn afgedwaald, hunne
drekgoden achterna, zullen wel hunne
ongerechtigheid dragen

;

11. Nochtans zullen zij in mijn Hei-

ligdom bedienaars zyn, [in] de ambten
aan de poorten van het Huis, en zij

zullen het Huis bedienen; zij zullen

het brandoffer en het slachtoffer voor
het volk slachten, en zullen voor hun
aangezicht staan om hen te dienen,

12. Omdat zij henlieden gediend heb-

ben voor het aangezicht hunner drek-

goden, en den huize Israels tot eenen
aanstoot der ongerechtigheid geweest
zijn, daarom heb Ik mijne hand tegen
hen opgeheven, spreekt de Heere HEB-
RE, dat zij hunne ongerechtigheid zul-

len dragen.
13. En zij zullen tot Mij niet nade-

ren, om Mij het priesterambt te bedie-

nen, en om te naderen tot alle mijne
heilige dingen, tot de allerheiligste din-

gen; maar zullen hunne schande dra-

gen, en hunne gruwelen, die zij ge-

daan hebben.
14. Daarom zal Ik ze stellen [tot]

wachters van de wacht des Huizes,
aan al zijnen dienst, en aan alles wat
daarin zal gedaan worden.

15. Maar de Levietische priesters, de
kinderen Zadoks, die de wacht mijns
Heiligdoms hebben waargenomen, als

de kinderen Israels van Mij afdwaalden,
die zullen tot Mij naderen om Mij te

dienen, en zullen voor mijnaangezich-
te staan, om Mij het vette en het bloed

te offeren, spreekt de Heere HEERE.
16. Die zullen in mijn Heiligdom in-

gaan, en die zullen tot mijne tafel na-

deren om Mij te dienen, en zy zullen

mijne wacht waarnemen.
17. En het zal geschieden, als zij tot

de poorten van het binnenste voorhof
zullen ingaan, dat zij linnen kleederen
zullen aantrekken; maar wol zal op
hen niet komen, als zij dienen in de
poorten van het binnenste voorhof, en
binnen.

18. Linnen huiven zullen op hun
hoofd zijn, en linnen onderbroeken zul-

len op hunne lendenen zijn; zij zullen
zich niet gorden in het zweet.

19. En als zij uitgaan tot het buiten-
ste voorhof, [namelijk] tot het buiten-
ste voorhof tot het volk, zullen zij

hunne kleederen, in dewelke zij gediend
hebben, uittrekken, en die benenleggen
in de heilige kameren, en zullen
andere kleederen aantrekken, opdat zy
het volk niet heiligen met hunne klee-

deren,

20. En zij zullen hun hoofd niet glad
afscheren, ook de lokken niet lang la-

ten wassen ; behoorlijk zullen zij hunne
hoofden bescheren.

21. Ook zal geen priester wijn drin-

ken, als zij in het binnenste voorhof
zullen ingaan.

22. Ook zullen zij zich geene «wedu-
we of verstootene tot vrouwen nemen;
maar jonge dochters van het zaad van
het huis Israels, of eene weduwe, die

eene weduwe zal geweest zijn van
eenen priester, zullen zij nemen,

a Lev. 21: 13, 14.

23. En zij zullen mijn volk [onder- •

scheid] leeren tusschen het heilige en
|

onheilige, en hun bekend maken [het ^

onderscheid] tusschen het onreine en
reine.

24. En over eene twistzaak zullen zij

staan om te richten; naar mijne rech-
j

ten zullen zij haar richten; en zij zul-
]

len mijne wetten en mijne inzettingen

op alle mijne gezette hoogtijden hou-
den, en mijne Sabbathen heiligen.

25. Ook zal geen van hen tot eenen
dooden mensch ingaan, dat hij onrein
worde; maar om eenen vader, of om
eene moeder, of om eenen zoon, of om
een© dochter, om eenen broeder, of om
eene zuster, die geens mans geweest
is, zullen zij zich mogen verontreini-

gen.

26. En na zijne reiniging zullen zy

hem zeven dagen tellen.

27. En ten dage, als hij in het Hei-

lige zal ingaan, in het binnenste voor-

hof, om in het Heilige te dienen, zal

hij zijn zondoffer offeren, spreekt de
Heere HEERE.

28. Dit [nu] zal hun tot eene erfenis

zijn: «Ik ben hunne erfenis; daarom
zult gij hunlieden geene bezitting geven*

!in Israël; Ik ben hunne bezitting.
a JSum. IS: 20. Deut. 18: 1.'
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29. Het spijsoffer, en het zondoffer,

en het schuldoffer, die zullen zij eten;

ook zal al het verbannene in Israël het

hunne zijn.

30. En «de eerstelingen van alle eer-

ste vruchten van alles, en alle hefoffer

van alles, van alle uwe hefofferen, zul-

len der priesteren zijn; ook zult gij de

eerstelingen van uw deeg den priester

geven, om den zegen op uw huis te

doen rusten. a Ex. 13: 2;
22: 29, 30. Num. 18: 11.

31. «Geen aas, noch wat verscheurd

is van het gevogelte of van het vee,

zullen de priesters eten. a Lev. 22: 8.

HET XLV KAPITTEL.

Als giilieden nu het land zult doen
vallen in erfenis, zoo zult gij een hef-

offer den HEERE offeren, [tot] eene
heilige plaatse, van het land ; de lengte

zal zijn de lengte van vijf en twintig

duizend [meetrieten], en de breedte tien

duizend; dat zal in zijne geheele grens

rondom heilig zijn.

2. Hiervan zullen tot het Heiligdom
zijn vijf honderd met vijf honderd, vier-

kant rondom; en het zal vijftig ellen

hebben [tot] een buitenruim rondom.
3. Alzoo zult gij meten van deze

maat, de lengte van vijf en twintig

duizend, en de breedte van tien dui-

zend; en daarin zal het Heiligdom zijn

[met] het Heilige der heiligen.

4. Dat zal eene heilige plaats zijn

van het land ; zij zal zijn voor de prieste-

ren, die het Heiligdom bedienen, die

naderen om den HEERE te dienen ; en
het zal hun eene plaats zijn tot huizen,

en eene heilige plaats voor het Heilig-

dom.
5. Voorts zullen de Levieten, de die-

naars des Huizes, ook de lengte hebben
van vijf en twintig duizend, en de

breedte van tien duizend, hunlieden

tot eene bezitting, [voor] twintig ka-

meren.
6. En [tot] bezitting van de stad zult

gij geven de breedte van vijf duizend,

en de lengte van vijf en twintig dui-

zend, tegenover het heilig hefoffer;

voor het gansche huis Israels zal het

zyn.

7. De Vorst nu zal [zijn deel] hobhen

van deze en van gene zijde des heiligen

hefoffers en der bezitting der stad, voor-
aan het heihg hefoffer en vooraan de
bezitting der stad ; van den westerhoek
westwaarts, en van den oosterhoek
oostwaarts; en de lengte zal zijn tegen-
over een der deelen, van de wester-
grens tot de oostergrens toe.

8. Dit land aangaande, het zal hem
tot eene bezitting zijn in Israël; en
mijne vorsten zullen mijn volk niet
meer verdrukken, maar den huize Is-

raels het land laten, naar hunne stam-
men.

9. Alzoo zegt de Heere HEERE : Het
is te veel voor u, gij vorsten Israels.

Doet geweld en verstoring weg, en
doet recht en gerechtigheid; neemt uwe
uitstootingen weg van mijn volk. spreekt
de Heere HEERE.

10. Eene rechte «waag, en eene rechte
E'pha, en eenen rechten Bath zult gij-

lieden hebben. a Lev. 19: 35, 36.

11. Eene E'pha en een Bath zullen
van eenerlei maat zijn, dat een Bath
het tiende deel van eenen Hómer bou-
de; ook eene E'pha het tiende deel van
eenen Hómer; de mate daarvan zal zijn

naar den Hómer.
12. En de «Sikkel zal zijn van twin-

tig Géra; twintig Sikkelen, vijf en twin-
tig Sikkelen, en vijftien Sikkelen, zal
ulieden een pond zijn. a Ex. 30 : ia.

Lev. 27: 25. Num. 3: 47.

13. Dit is het hefoffer, dat gijlieden
offeren zult: het zesde deel van eene
E'pha van eenen Hómer tarwe; ook
zult gij het zesde deel van eene E'pha
geven van eenen Hómer gerst.

14. Aangaande de inzetting van olie,

van een Bath olie : [gij zult offeren] het
tiende deel van een Bath uit een Cor,
[Mtioelk] is een Hómer van tien Bath;
want tien Bath zijn een Hómer.

15. Voorts één lam uit de kudde, uit

de twee honderd, uit het waterrijke
land van Israël, tot spijsoffer, en tot
brandoffer, en tot dankofferen, om ver-

zoening over hen te doen, spreekt de
Heere HEERE.

16. Al het volk des lands zal in dit

hefoffer zijn, voor den Vorst in Israël.

17. En het zal den Vorst opgelegd
zijn [te offeren] de brandofferen, en het
spijsoffer, en het drankoffer, op de fees-

ten, ,en op de nieuwe maanden, en op
de Sabbathen, op alle gezette hoogtij-
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den van het huis Israels; hij zal het

zondoffer, en het spijsoffer, en het brand-

offer, en de dankofferen doen, om ver-

zoening te doen voor het huis Israels.

18. Alzoo zegt de Heere HEERE: In

de eerste [maand], op den eersten der

maand, zult gij eenen volkomenen var,

een jong rund, nemen, en gij zult het

Heiligdom ontzondigen.
19. En de priester zal van het bloed

des zondoffers nemen, en doen het aan
de posten des Huizes, en aan de vier'

hoeken van het afzetsel des altaars, en
aan de posten van de poorten des bin-

nensten voorhofs.

20. Alzoo zult gij ook doen op den
zevenden in die maand; vanwege den
afdwalende, en vanwege den onbedacht-
zame; alzoo zult gijlieden het Huis ver-

zoenen.
21. «In de eerste [maand], op den

veertienden dag der maand, zal ulieden

het Paschen zijn; een feest van zeven
dagen; ongezuurde brooden zal men
eten. a Ex. 12 : 3; 23: 15. Lev. 23: 5.

Num. 9: 3; 28 : 16, 17. Deut. 16: 1.

22. En de Vorst zal op denzelfden
dag, voor zichzelven en voor al het

volk des lands, bereiden eenen var des

zondoffers.

23. En de zeven dagen van het feest

zal hij een brandoffer den HEERE be-

reiden, van zeven varren en zeven ram-
men, [die] volkomen zijn, dagelijks, de

zeven dagen [lang], en een zondoffer

van eenen geitebok, dagelijks.

24. Ook zal hij een 'spijsoffer berei-

den, eene E'pha tot eenen var, en eene
E'pha tot eenen ram ; en een Hin olie

tot eene E'pha.

25. «In de zevende [maand], op den
vijftienden dag der maand, zal hij op
het Feest desgelijks doen, zeven dagen
[lang]; gelijk het zondoffer, gelijk het

brandoffer, -en gelijk het spijsoffer, en
gelijk de olie. a Lev. 23: 33.

Num. 29: 12. Deut. 16: 13.

A
HET XLVI KAPITTEL

Izoo zegt de Heere HEERE : De poort
van het binnenste voorhof, die naar het

oosten ziet, zal de zes werkdagen ge-

sloten zijn; maar op den Sabbathdag
zal zij geopend worden; ook zal zij ge-

opend worden op den dag van de nieu-

we maand.

2. En de Vorst zal ingaan [door] den
weg van het voorhuis dezer poort van
buiten, en zal staan aan den post van
de poort; en de priesters zullen zijn

brandoffer en zijne dankofferen berei-

den; en hij zal aanbidden aan den dor-

pel der poort, en [daarna] uitgaan; doch
de poort zal niet gesloten worden tot

op den avond,

3. Ook zal het volk des lands aan-
bidden [voor] de deur dezer poort, op
de Sabbathen en op de nieuwe maan-
den, voor het aangezichte des HEE-
REN.

4. Het brandoffer nu, dat de Vorst
den HEERE zal offeren, zal op den
Sabbathdag zijn : zes volkomene lam-
meren, en een volkomen ram;

5. En het spijsoffer: eene E'pha tot

den ram; maar tot de lammeren zal

het spijsoffer eene gave zijner hand zijn;

en olie, een Hin tot eene E'pha.

6. Maar op den dag van de nieuwe
maand: een var, een jong rund, van de
volkomene, en zes lammeren, en een
ram; volkomen zullen zij zijn;

7. En [ten] spijsoffer zal hij bereiden
eene E'pha tot den var, en eene
E'pha tot den ram; maar tot de lam-
meren, zoo als zijne hand bekomen zal;

en een Hin olie tot eene E'pha.

8. En als de Vorst ingaat, zal hij

[door] den weg van het voorhuis der
poort ingaan, en door zijnen weg [ive-

der] uitgaan,

9. Maar als het volk des lands voor
het aangezichte des HEEREN komt,
op de gezette hoogtijden: wie [door]

den weg van de noorderpoort ingaat om
te aanbidden, zal [door] den weg van
de zuiderpoort [-wede}-] uitgaan; en wie
[door] den weg van de zuiderpoort in-

gaat, zal [door] den weg van do noor-

derpoort [loeder] uitgaan; hy zal niet

wederkeeren [door] den weg der poort,

door dewelke hij is ingegaan, maar i

recht voor zich henen uitgaan.

10. De Vorst nu zal in het midden
van hen ingaan,' als zij ingaan; en ^

als zij uitgaan, zullen zij [samen] uit-
'

gaan.

11. Voorts op de feesten, en op de

gezette hoogtijden, zal het spysoffer
]

zijn: eene E'pha tot eenen var, eneene
E'pha tnt eenen ram; maar tot de lam-



EZECHIËL XLVI, XLVII. 927

meren, eene gave zijner hand; en olie,

een Hin tot eene E'pha.

12. En als de Vorst een vrijwillig

offer zal doen, een brandoffer ofdank-

offeren [tot] een vrijwillig offer den

HEERE, zoo zal men hem de poort

openen, die naar het oosten ziet; en

hij zal zijn brandolïer en zijne dank-

offeren doen, gelijk als hij zal gedaan

hebben op den Sabbathdag; en als hij

[weder] uitgaat, zal men de poort slui-

ten, nadat hij uitgegaan zal zijn.

13. Wijders zult gij een volkomen ja-

rig lam dagelijks bereiden [ten] brand-

offer den HEÈRE ; alle morgens zult

gy dat bereiden.

14. En gij zult [ten] spijsoffer daarop

doen, alle morgens een zesde deel van

eene E'pha, en olie een derde deel van

een Hin, om de meelbloem te bedrui-

pen; [tot] een spijsoffer den HEERE,
[tot] eeuwige inzettingen,; gestadiglijk.

15. Zij zullen dan het lam, en het

spijsoffer, en de olie alle morgens berei-

den, [tot] een bestendig brandoffar.

16. Alzoo zegt de Heere HEERE :

Wanneer de Vorst aan iemand van zijne

zonen een geschenk zal geven [van] zij-

ne erfenis, dat zullen zijne zonen hebben;

het zal hunne bezitting zijn in erfe-

nis.

17. Maar wanneer hij van zijne erfe-

nis een geschenk zal geven aan eenen
van zijne knechten, die zal dat hebben
tot het vrijjaar toe ; dan zal het tot

den Vorst wederkeeren ; het is immers
zijne erfenis; zijne zonen, die zullen

het hebben.

18. En de Vorst zal niets nemen van
de erfenis des volks, om hen van hun-

ne bezitting te berooven ; van zijne be-

zitting zal hij zijnen zonen erf nalaten,

opdat niet mijn volk, een iegelijk uit

zijne erfenis, verstrooid worde.

19. Daarna bracht hij mij door den
ingang, die aan de zijde der poort was,

tot de heilige kameren, den priesteren

\o%[he}ioorende], die naar het noorden
zagen; en zie, aldaar was eene plaats

aan beide zijden, naar het westen.

20. En hij zeide tot mij: Dit is de

plaats, alwaar de priesters het schuld-

offer en het zondoffer zullen koken
;

[en] waar zij het spijsoffer zullen bak-

ken, opdat zij het niet uitbrengen in

het buitenste voorhof, om het volk te

heiligen.

21. Toen bracht hy mij uit in het
buitenste voorhof, en voerde mij om in
de vier hoeken des voorhofs; en zie, in
eiken hoek des voorhofs was een ander
voorhofken.

22. In de vier hoeken des voorhofs
waren voorhofkens met schoorsteenen,
van veertig [ellen] de lengte, en dertig
de breedte; deze vier hoekhofkens had-
den eenerlei maat.

23. En er was rondom in deze een
ringmuur, rondom deze vier; en er
waren keukens gemaakt beneden [aan]
de ringmuren rondom.

24. En hij zeide tot mij : Dit zijn de
keukens, alwaar de dienaars des Huizes
het slachtoffer des volks zullen koken.

HET XLVII KAPITTEL.

JJaarna bracht hij mij weder tot de
deur van het Huis, en zie, er vloten
wateren uit, van onder den dorpel des
Huizes naar het oosten ; want het voor-
ste deel van het Hiiis was [in] het oos-
ten ; en de wateren daalden af van on-
deren, uit de rechterzijde des Huizes,
van het zuiden des altaars.

2. En hij bracht mij uit [door] den
weg van de noorderpoort, en voerde
mij om [door] den weg van buiten, tot

de buitenpoort, den weg, die naar het
oosten ziet ; en zie, de wateren spron-
gen uit de rechterzijde.

3. Als [nu] die man [naar] het oos-

ten uitging, zoo was er een meetsnoer
in zijne hand ; en hij mat duizend el-

len, en deed mij door de wateren door-
gaan, [en] de wateren raakten tot aan
de enkelen.

4. Toen mat hij [nog] duizend [ellen\

en deed mij door de wateren doorgaan,
[en] de wateren raakten tot aan de knie-
ën ; en hij mat [nog] duizend, en deed
mij doorgaan, [en] de wateren raakten
tot aan de lendenen.

5. Voorts mat hij [nog] duizend, [en\

het was eene beek, waar ik niet kon
doorgaan ; want de wateren waren hoog,
wateren waar men door zwemmen
moest, eene beek waar men niet kon
doorgaan.

6. En hij zeide tot my : Hebt gij het
gezien, menschenkind ? Toen voerde
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hij mij, en bracht mij weder tot den
oever der beek.

7. Als ik wederkeerde, zie, zoo was
er aan den oever der beek zeer veel

«geboomte, van deze en van gene zijde.

a Openb. 22: 2.

8. Toen zeide hij tot mij: Deze wa-
teren vlieten uit naar het voorste Ga-

liléa, en dalen af in het vlakke veld
;

daarna komen zij in de zee; in de zee

uitgebracht zijnde, zoo worden de wa-
teren gezond.

9. Ja het zal geschieden, [dat] alle

levende ziel, die er wemelt, overal waar-
henen eene der twee beken zal komen,
leven zal, en er zal zeer veel visch zijn,

omdat deze wateren daarhenen zullen

gekomen zijn, en zij zullen gezond wor-
den, en het zal leven, alles waarhenen
deze beek zal komen.

10. Ook zal het geschieden, dat er

visschers aan haar zullen staan, van
E'n-gedi aan tot E'n-eglaï-m toe; er zullen

[2)laatsen] zijn [tot] uitspreiding der net-

ten ; hun visch zal naar zijnen aard
wezen als de visch van de Groote Zee,

zeer menigvuldig.
11. Doch hare modderige plaatsen en

hare moerassen zullen niet gezond wor-
den ; zij zijn tot zout overgegeven.

12. Aan de beek nu, aan haren oever,

zal van deze en van gene zijde opgaan
allerlei spijsgeboomte, welks blad niet

zal afvallen, noch de vrucht daarvan
vergaan ; in zijne maanden zal het

nieuwe vruchten voortbrengen; want
zijne wateren die vlieten uit het Heilig-

dom ; en zijne vrucht zal zijn tot spijze,

en zijn blad tot "heeling.
a Openb. 22 : 2.

13. Alzoo zegt de Heere HEERE : Dit

zal de landpale zijn, [naar] dewelke gij

het land ten erve zult nemen, naar de
twaalf stammen Israels: Jozef [tivee]

snoeren.
14. En gij zult dat erven, de een zoo-

wel als de ander; a[ove7'] hetwelk Ik

mijne hand heb opgeheven, dat Ik het

uwen vaderen zoude geven; en dit-

zelfde land zal ulieden in erfenis val-

len, a Gen. 12: 7; 17: 8; 26: 3; 28: 13.

15. Dit nu zal de landpale des lands
zijn: aan den noorderhoek, van de
Groote Zee af, den weg van Héthlon,
waar men komt te Zédad;

16. Hamath, Berótha, Sibraïm, dat

tusschen de landpale van Damascus en
tusschen de landpale van Hamath is;

Hazer Hattichon, dat aan de landpale
van Havran is.

17. Alzoo zal de landpale van de zee
af zijn, Hazar-E'non, de landpale van
Damascus, en het noorden noordwaarts,
en de landpale van Hamath; en [dat]

zal de noorderhoek zijn.

18. Den oosterhoek nu zult gylie-

den meten van tusschen Havran en
van tusschen Damascus, en van tus-

schen Gilead, en van tusschen het land
Israels aan den Jordaan, van de land-

pale af tot de Oostzee toe ; en [dat]

zal de oosterhoek zijn.

19. En den zuiderhoek zuidwaarts,

van Thamar af tot aan het twistvvater

van Kades, [vootis] naar de beek henen,
tot aan de Groote Zee; en [dat] zal de
zuiderhoek zuidwaarts zijn.

20. En den westerhoek, de Groote
Zee, van de landpale af tot waar men
recht tegenover Hamath komt; dat zal

de westerhoek zijn.

21. Dit land nu zult gij ulieden uit-

deden onder de stammen Israels.

22. Maar het zal geschieden, dat gij

het zult doen vallen in erfenis voor
ulieden, en voor de vreemdelingen, die

in het midden van u verkeeren, die

kinderen in het midden van u zullen

gewonnen hebben; en zij zullen ulie- .

den zijn, als een inboorling onder de
kinderen Israels; zij zullen met ulieden

in erfenis vallen, in het midden der '

stammen Israels.

23. Ook zal het geschieden, in den
stam, bij denwelken de vreemdeling
verkeert, aldaar zult gij [hem] zijne er-

^

fenis geven, spreekt de Heere HEERE.. i

HET XLVIII KAPITTEL.

Jjit nu zijn de namen der stammen: ,

Van het einde noordwaarts, aan de j

zijde des wegs van Héthlon, waar men
]

komt te Hamath, Hazar-E'nan, de land-

pale van Damascus, noordwaarts aan
de zijde van Hamath (ook zal hij den
ooster- [en] westerhoek hebben), [zal}

Dan één [snoer hebhen].

2. En aan de landpale van Dan. van
den oosterhoek tot den westerhoek toe,

Aser één.

3. En aan de landpale van Aser, van
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den oosterhoek af tot den westerhoek
toe, Naphthali één.

4. En aan de landpale van Naphthali,
van den oosterhoek tot den westerhoek
toe, Manasse één.

5. En aan de landpale van Manasse,
van den oosterhoektot den westerhoek
toe, Ephraïm één.

6. En aan de landpale van Ephraïm,
van den oosterhoek af tot den wester-
hoek toe, Kuben één.

7. En aan de landpale van Paiben,

van den oosterhoek tot den westerhoek
toe, Juda één.

8. Aan de landpale nu van Juda, van
den oosterhoek tot den westerhoek toe.

zal het hefoffer zijn, dat gijlieden'zult

offeren, vyf en twintig duizend [meet-

neten] in breedte, en de lengte, als van
een der [andere] deelen, van den oos-

terhoek tot den westerhoek toe; en
het Heiligdom zal in het midden daar-

van zijn.

9. Het hefoffer, dat gijlieden den
HEERE zult offeren, zal wezen de lengte
van vijf en twintig duizend, en de
breedte van tien duizend.

10. En daarin zal het heilig hefoffer

zijn voor de priesteren, noordwaarts
[de lengte] van vijf en twintigduizend,
en westwaarts de breedte van tien dui-

zend, en oostwaarts de breedte van
tien duizend, en zuidwaarts de lengte

van vijf en twintig duizend; en het
Heiligdom des HEEREN zal in het mid-
den daarvan zijn.

11. Het zal zijn voor de priesteren,

die geheiligd zijn uit de kinderen Za-

doks, die mijne wacht hebben waarge-
nomen; die niet gedwaald hebben, als

de kinderen Israels dwaalden; gelijk

als de [andere] Levieten gedwaald heb-

ben.

12. En het geofferde van het hefoffer

des lands zal hunlieden eene heiligheid

der heiligheden zijn, aan de landpale
der Levieten.

13. Voorts zullen de Levieten tegen-

over de landpale der priesteren hebben
de lengte van vijf en twintig duizend,

en de breedte van tien duizend; de
gansche lengte zal zijn vijf en twintig
duizend, en de breedte tien duizend.

14. En zij zullen daarvan niet ver-

koopen, en de eerstelingen des lands
niet verwisselen, noch overdragen ; want

het is eene heiligheid den HEERE.
15. Maar de vijf duizend, [dat is] hetge-

ne overgelaten is in de breedte, vooraan
de vijf en twintig duizend, dat zal on-
heilig zijn, voor de stad, tot bewoning
en tot voorsteden; en de stad zal in
het midden daarvan zijn.

16. En dit zullen hare mate-n zijn:
De noorderhoek, vier duizend en vijf
honderd [meetrieten] ; en de zuiderhoek
vier duizend en vijf honderd; en van
den oosterhoek vier duizend en vijf
honderd

;
en de westerhoek vier duizend

en vijf honderd.
17. De voorsteden nu der stad zullen

zijn, noordwaarts twee honderd en vijf-

tig, en zuidwaarts twee honderd en
vijftig, en oostwaarts twee honderd en
vijftig, en westwaarts tweehonderden
vijftig.

18. En het overgelatene in de lengte,
tegenover het heilig hefoffer, zal zijn

tien duizend oostwaarts, en tien dui-

zend westwaarts; en het zal tegenover
het heilig hefoffer zijn; en de inkomst
daarvan zal wezen tot onderhoud voor
degenen, die de stad dienen.

19. En die de stad dienen, zullen haar
dienen uit alle stammen Israels.

20. Het gansche hefoffer zal zijn van
vijf en twintig duizend [meetrieten], met
vijf en twintig duizend; vierkant zult
gijlieden het heilig hefoffer offeren, met
de bezitting der stad.

21. En het overgelatene zal voor den
Vorst zijn, van deze en van gene zijde

van het heilig hefoffer en van de be-

zitting der stad, vooraan de vijf en
twintig duizend [meetrieten] des hefof-

fers, tot aan de ooster en wester land-

pale, vooraan de vijf en twintig duizend
aan de wester landpale, tegenover de
[andere] deelen, [dat] zal voor den Vorst
zijn; en het heilig hefoffer, en het Hei-

hgdora des huizes, zal in het midden
daarvan zijn.

22. Van de bezitting nu der Levieten
en van de bezitting der stad af, zijnde

in het midden van hetgene dat des
Vorsten zal zijn: [loat] tusschen de land-

pale van Juda en tusschen de landpa-

le van Benjamin is, zal des Vorsten
zijn.

23. Aangaande voorts het overige der
stammen : Van den oosterhoek tot den
westerhoek toe. Benjamin één [snoer].

30
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24. En aan de landpale van Benja-

min, van den oosterhoek tot den wes-
terhoek toe, Simeon één.

25. En aan de landpale van Simeon,
van den oosterhoek tot den westerhoek
toe, Issaschar één.

26. En aan de landpale van Issaschar,

van den oosterhoek tot den westerhoek
toe, Zebulon één.

27. En aan de landpale van Zebulon,
van den oosterhoek tot den westerhoek
toe. Gad één.

28. Aan de landpale nu van Gad,
aan den zuiderhoek zuidwaarts, daar
zal de landpale zijn van Thamar af

[naar] het twistwater van Kades, [voorts]

naar de beek henen, tot aan de Groote
Zee.

29. Dit is het land, dat gijlieden zult

doen vallen in erfenis, voor de stam-
men Israels, en dit zullen hunne dee-

len zijn, spreekt de Heere HEERE.
30. Voorts zullen dit de uitgangen

der stad zijn: Van den noorderhoek,
vier duizend en vijf honderd maten.

31. En de poorten der stad zullen
zijn naar de namen der stammen Is-

raels; drie poorten noordwaarts: ééne
poort van Ruben, ééne poort van Juda,
ééne poort van Levi.

82. En aan den oosterhoek, vier dui-

zend en vijf honderd [j}7iaten], en drie

poorten : namelijk, ééne poort van Jozef,

ééne poort van Benjamin, ééne poort
van Dan.

33. De zuiderhoek ook vier duizend
en vijf honderd maten, en drie poor-
ten : ééne poort van Simeon, ééne poort
van Issaschar, ééne poort van Zebulon.

34. De westerhoek, vier duizend en
vijfhonderd; hunne poorten drie: ééne
poort van Gad, ééne poort van Aser,
ééne poort van Naphthali.

35. Rondom achttien duizend; en de
naam der stad zal van [dien] dag af

zijn: DE HEERE IS ALDAAR,

DE PROFEET

DANIËL,

HET I KAPITTEL.

In het derde jaar des koninkrijks van
Jójakim. den koning van Juda, «kwam
Nebucad'nézar, de koning van Babel,

te Jeruzalem, en belegerde het.

a 2 Kon. 24 : 2, 3. 2 Kron. 36 : 6.

2. En de Heere gaf Jójakim, den

koning van Juda, in zijne hand, en

een deel der vaten van het Huis Gods;

en hij bracht ze [m] het land van Si-

near, [in] het huis zijns gods; en de

vaten bracht hij in het schathuis zijns

gods.

3. En de koning zeide tot A'spenaz,

den overste zijner kamerlingen, dat hij

voorbrengen zoude [eenigen] uit de kin-

deren Israels, te weten, uit het konink-

lijke zaad, en uit de prinsen;

4. Jongelingen, aan dewelke geen

gebrek ware, maar schoon van aan-

zicht, en vernuftig in alle wijsheid, en

ervaren in wetenschap, en kloek van

verstand, en in dewelke bekwaamheid
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ware, om te staan in des konings pa-

leis; en dat men ze onderweze in de

boeken en spraak der Ciialdéën.

5. En de koning verordineerde hun,

wat men hun dag bij dag geven zoude
van de stukken der spijze des konings,

en van den wijn zijns dranks, en dat
men ze drie jaren [alzoo] opvoedde, en
dat zij ten einde van deze zouden staan
voor het aangezicht des konings.

6. Onder deze nu waren uit de kin-

deren van Juda, Daniel, Hananja, Mi-

'saël en Azarja.

7. En de overste der kamerlingen
gaf hun [andere] namen, en Daniël
noemde hij Béltsazar, en Hananja Sa-

drach, en Misaël Mésach, en Azarja
Abed-Négo.

8. Daniël nu nam voor in zijn hart,

dat hij zich niet zoude ontreinigen met
de stukken der spijze des koningfe, noch
met den wijn zijns dranks; daarom
verzocht hij van den overste der ka-

merlingen, dat hij zich niet mocht ont-

reinigen.

9. En God gaf Daniël genade en barm-
hartigheid voor het aangezicht van den
overste der kamerlingen.

10. Want de overste der kamerlingen
zeide tot Daniël: Ik vreeze mijnen hee-
re, den koning, die ui ieder spijze en
ulieder drank verordineerd heeft; want
wanneer zoude hij ulieder aangezichten
droeviger zien, dan der jongelingen,
•die in gelijkheid met ulieden zijn? Al-
zoo zoudt gij mijn hoofd bij den koning
schuldig maken.

11. Toen zeide Daniël tot Mélzar, dien
de overste der kamerlingen gesteld had
over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja:

12. Beproef toch uwe knechten tien

dagen lang, en men geve ons van het
gezaaide te eten, en water te drinken.

13. En men zie voor uw aangezicht
onze gedaanten, en de gedaante der
jongelingen, die de stukken van de
spijze des konings eten; en doe met
uwe knechten naar dat gij zien zult.

14. Toen hoorde hij ze in deze zaak,
on hij beproefde ze tien dagen.

15. Ten einde nu der tien dagen zag
men, dat hunne gedaanten schooner
waren, en zij vetter waren van vleesch,
dan alle de jongelingen, die de stukken
van de spijze des konings aten.

16. Toen geschiedde het, dat Mélzar

de stukken hunner spijze wegnam,
mitsgaders den wijn huns dranks, en
hij gaf hun [van] het gezaaide.

17. Deze vier jongelingen nu, dien gaf
God wetenschap en verstand in alle

boeken, en wijsheid; maar Daniël gaf
Hij verstand in allerlei gezichten en
droomen.

18. Ten einde nu der dagen, waar-
van de koning gezegd had, dat men ze
zoude inbrengen, zoo bracht ze de over-
ste der kamerlingen in voor het aange-
zicht van Nebucadnézar.

19. En de koning sprak met hen,
doch er werd uit hen allen niemand
gevonden, gelijk Daniël, Hananja, Mi-
saël en Azarja; en zij stonden voor het
aangezicht des konings.

20. En [in] alle zaken van verstandi-
ge wijsheid, die de koning hun afvroeg,
zoo vond hij ze tien maal boven alle

de toovenaars [en] sterrenkijkers, die
in zijn gansche koninkrijk waren.

21. En Daniëlbleef tot het eerste jaar
van den koning Cores toe.

HET II KAPITTEL.

In het tweede jaar nu des koninkrijks
van Nebucadnézar, droomde Nebucad-
nézar droomen ; daarvan werd zy n geest
verslagen, en zijn slaap werd in hem
gebroken.

2. Toeu zeide de koning, dat men
roepen zoude de toovenaars, en de ster-

renkijkers, en de guichelaars, en de
Chaldéën, om den koning zijne droo-
men te kennen te geven. Zij nu kwa-
men, en stonden voor het aangezicht
des konings.

3. En de koning zeide tot hen: Ik
heb eenen droom gedroomd; en mijn
geest is ontsteld, om dien droom te
weten.

4. Toen spraken de Chaldéën tot den
koning in het SjTisch: O koning, leef

in eeuwigheid. Zeg uwen knechten den
droom, zoo zullen wij de uitlegging te

kennen geven.

5. De koning antwoordde en zeide
tot de Chaldéën: De zaak is mij ont-

gaan. Indien gij mij den droom en
zijne uitlegging niet bekend maakt, «gij

zult in stukken gehouwen worden, en
uwe huizen zullen tot eenen drekhoop
gemaakt worden. a Dan. 3: 29.
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6. Maar indien gijlieden den droom
en zijne uitlegging te kennen geeft, zoo

zult gij geschenken en gaven en groote

eere van mij ontvangen; daarom geeft

mij den droom en zijne uitlegging te

kennen.
7. Zij antwoordden ten tweeden male,

en zeiden: De koning zegge zijnen

knechten den droom, dan zullen wij

de uitlegging te kennen geven.

8. De koning antwoordde en zeide:

Ik weet vastelijk, dat gijlieden den tijd

uitkoopt, dewijl gij ziet, dat de zaak

mij ontgaan is.

9. Indien gijlieden mij dien droom
niet te kennen geeft, ulieder vonnis is

éénerlei; daarom hebt gij een leugen-

achtig en verdicht woord bereid, [om

het] voor mij te zeggen, totdat de tijd

verandere. Daarom zegt mij den droom,
dan zal ik weten, dat gij mij zijne uit-

legging zult te kunnen geven.

10. De Chaldéön antwoordden voor

den koning, en zeiden: Er is geen

mensch op den aardbodem, die des ko-

nings woord zoude kunnen te kennen
geven. Daarom is er geen koning,

groote of heerscher, die zulk eene zaak

begeerd heeft van eenigen toovenaar,

of sterrenkijker, of Chaldéër.

11. Want de zaak, die de koning be-

geert, is te zwaar; en er is niemand
anders, die ze voor den koning te ken-

nen [kan] geven, dan de goden, welker
woning bij het vleesch niet is.

12. Daarom werd de koning toornig

en zeer verbolgen, en zeide, dat men
alle de wijzen te Babel zoude ombren-
gen.

13. Die wet dan ging uit, en de wij-

zen werden gedood; men zocht ook
Daniël en zijne metgezellen, om gedood

te worden.
14. Toen bracht Daniël eenen raad

en oordeel in, aan A'riocli, den overste

der trawanten des konings, die uitge-

togen was, om de wijzen van Babel te

dooden.
15. Hij antwoordde en zeide tot A'ri-

och, den bevelhebber des konings:

Waarom zoude de wet van 's konings

wege [zoo] verhaast worden ? Toen gaf

A'rioch aan Daniël de zaak te ken-

nen.
16. En Daniël ging in, en verzocht

van den koning, dat hij hem eenen be-

stemden tijd wilde geven, dat hi,i den
koning de uitlegging te kennen gave.

17. Toen ging Daniël naar zijn huis,

en hij gaf de zaak aan zijne metgezel-

len, Hananja, Misaël en Azarja, te ken-

nen;
18. Opdat zi^i van den God des he-

mels barmhartigheden verzochten over
deze verborgenheid, dat Daniël en zijne

metgezellen met de overige wijzen van
Babel niet omkwamen.

19. Toen werd aan Daniël in een
nachtgezicht de verborgenheid geopen-"

baard. Toen loofde Daniël den God des

hemels.
20. Daniël antwoordde en zeide: ï) ^

naam Gods zij geloofd van eeuwighei I

tot in eeuwigheid, want zijne is de

wijsheid en de kracht.

21. Want Hij verandert de tijden en

stonden; Hij zet de koningen af, en Hij

bevestigt de koningen; Hij geeft den
wijzen wijsheid, en wetenschap denge-

nen die verstctnd hebben.

22. Hij «openbaart diepe en verborge-

ne dingen; Hij weet, wat in het duister

is, want het licht woont bij Hem.
a Job 32: 8.

28. Ik dank en ik loofU, o God mij-

ner vaderen, omdat Gij mij wijsheid en

kracht gegeven hebt, en mij nu bekend
gemaakt hebt, wat wij van U verzocht

hebben, want Gij hebt ons des konings

zaak bekend gemaakt.
24. Daarom ging Daniël in tot A'rioch^

dien de koning gesteld had om de wij-

zen van Babel om te brengen; hij gmg
henen en zeide aldus tot hem: Breng
de wijzen van Babel niet om; [maar]

breng mij in voor den koning, en ik

zal den koning de uitlegging te kennen
geven.

25. Toen bracht A'rioch met haaste

Daniël in voor den koning, en hij sprak

alzoo tot hem : Ik heb eenen man van

de gevankelijk weggevoerden van Juda
gevonden, die den koning de uitlegging

zal bekend maken.
26. De koning antwoordde en zeide

tot Daniël, wiens naam Béltsazar was:

Zijt gij machtig, mij bekend te maken
den droom, dien ik gezien heb, en zijne

uitlegging ?

27. Daniël antwoordde voor den ko-

ning, en zeide: De verborgenheid, die

de koning eischt, kunnen de wijzen, de
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sterrenkijkers, de toovenaars, [en] de

waarzeggers den koning niet te kennen
2;even;

28. Maar er is een God in den hemel,

die verborgenheden openbaart; die heeft

den koning Nebucadnézar bekend ge-

maakt, wat er geschieden zal in het

laatste der dagen. Uw droom, en de

gezichten iiws hoofds op uw leger, zijn

deze :

29. Gij, o koning, op uw leger zijn-

<ie, klommen uwe gedachten op, wat
hierna geschieden, zoude; en Hij, die

verborgene dingen openbaart, heeft u
te kennen gegeven wat er geschieden

zal.

30. Mij nu, mij is de verborgenheid

geopenbaard, niet door de wijsheid, die

üi mij zijn zoude boven alle levenden;

maar daarom, opdat men den koning
de uitlegging zoude bekend maken, en

opdat gij de gedachten uws harten zoudt

weten.
31. Gij, o koning, zaagt, en zie, er

was een groot beeld (dit beeld was tref-

felijk, en zijn glans was uitnemend),

staande tegen u over; en zijne gedaante
was schrikkelijk.

32. Het hoofd van dit beeld was van
goed goud; zijne borst en zijne armen
van zilver; zijn buik en zijne dijen van
koper

;

33. Zijne schenkelen van ijzer; zijne

voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels

van leem.
34. [Dit] zaagt gij, totdat er een steen

afgehouwen werd zonder handen; die

sloeg dat beeld aan zijne voeten van
ijzer en leem, en vermaalde ze.

35. Toen werden te zamen ver-

maald het ijzer, leem, koper, zilveren

goud, en zij werden gelijk kaf van de

dorschvloeren des zomers, en de wind
nam ze weg, en er werd geene plaats

voor hen gevonden ; maar de steen, die

het beeld geslagen heeft, werd tot eenen
grooten berg, alzoo dat hij de geheele
aarde vervulde.

36. Dit is de droom; zijne uitlegging

nu zullen wij voor den koning zeg-

gen.

37. Gij, o koning, zijt een koning der
koningen, want de God des hemels
heeft u een koninkrijk, macht, en sterk-

te, en eere gegeven;
38. En overal, waar menschenkinde-

ren wonen, heeft Hij de beesten des
velds en de vogelen des hemels in uwe
hand gegeven, en Hij heeft u gesteld
tot een heerscher over alle deze. Gij

zijt dat gouden hoofd.
39. En na u zal een ander konink-

rijk opstaan, lager dan het uwe; daar-

na een ander, het derde koninkrijk,
van koper, hetwelk heerschen zal over
de geheele aarde.

40. En het vierde koninkrijk zal hard
zijn, gelijk ijzer; aangezien het ijzer

alles vermaalt en verzwakt; gelijk nu
het ijzer, dat zulks alles verbreekt, [aZ-

soo] zal het vermalen en verbreken.

41. En dat gij gezien hebt de voeten
en de teenen, ten deele van pottenbak-
kersleem, en ten deele van ijzer, dat
zal een gedeeld koninkrijk zijn; doch
daar zal van des ijzers vastigheid in

zijn, ten welken aanzien gij gezien

hebt ijzer, vermengd met modderig
leem;

42. En de teenen der voeten, ten

deele ijzer, en ten deele leem; dat ko-

ninkrijk zal ten deele hard zijn, en ten

deele broos.

43. En dat gij gezien hebt ijzer ver-

mengd met modderig leem, zij zullen

zich [ivel] door menschelijk zaad ver-

mengen, maar zij zullen de een aan den
ander niet hechten, gelijk als zich ijzer

met leem niet vermengt.
44. Doch in de dagen van die konin-

gen zal de God des hemels een konink-
rijk verwekken, «dat in der eeuwigheid
niet zal verstoord worden; en dat ko-

ninkrijk zal aan geen ander volk over-

gelaten worden; het zal alle die ko-

ninkrijken vermalen, en te niete doen,

maar zelf zal het in alle eeuwigheid
bestaan. a Dan. 4: 3, 34; 6: 27;

7: 14, 27. Micha 4: 7. Luc. 1: 33.

45. Daarom hebt gij gezien, dat uit

den berg een steen zonder handen af-

gehouwen is geworden, die het ijzer,

koper, leem, zilver en goud vermaalde.

De groote God heeft den koning be-

kend gemaakt, wat hierna geschieden
zal. De droom nu is gewis, en zijne

uitlegging is zeker.

46. Toen viel de koning Nebucadné-
zar op zijn aangezicht, en aanbad Da-

niël; en hij zeide, dat men hem [met]'

spijsoffer en liefelijk reukwerk een
drankoffer doen zoude.
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47. De koning antwoordde Daniël en
zeide: Het is de waarheid, dat ulieder

God een God der goden is, en een Heere
der koningen, en die de verborgenhe-
den openbaart, dewijl gij deze verbor-

genheid hebt kunnen openbaren.

48. Toen maakte de koning Daniël
groot, en hij gaf hem vele groote ge-

schenken, en hij stelde hem tot een
heerscher over het gansche landschap
van Babel, en eenen overste der over-

heden over alle de wijzen van Babel.

49. Toen verzocht Daniël van den
koning; en hij stelde Sadrach, Mésach
en Abed-Négo over de bediening van
het landschap van Babel ; maar Daniël

[bleef] aan de poorte des konings.

HET III KAPITTEL.

±)e koning Nebucadnézar maakte een
beeld van goud, welks hoogte was zes-

tig ellen, zijne breedte zes ellen ; hij

richtte het op in het dal Düra, in het
landschap van Babel.

2. En de koning Nebucadnézar
zond henen, om te verzamelen de stad-

houders, de overheden en de landvoog-
den, de wethouders, de schatmeesters,
de raadsheeren, de ambtlieden, en alle

de heerschappers der landschappen,
dat zij komen zouden tot de inwijding

van het beeld, hetwelk de koning Ne-
bucadnézar had opgericht.

3. Toen verzamelden zich de stad-

houders, de overheden, de landvoogden,
de wethouders, de schatmeesters, de
raadsheeren, ile ambtlieden, en alle de
heerschappers der landschappen, tot in-

wijding van het beeld, hetwelk de
koning Nebucadnézar had opgericht;

en zij stonden voor het beeld, dat Ne-
bucadnézar opgericht had.

4. En een heraut riep met kracht :

Men zegt u aan, gij volkeren, gij natiën,

en tongen :

5. Ten tijde als gij hooren zult het ge-

luiddes hoorns, der pijp, der citer, der ve-

del, der psalteren, desaccoordgezangs,
en allerlei soorten van muziek, zoo

zult gijlieden nedervallen, en aanbidden
het gouden beeld, hetwelk de koning
Nebucadnézar heeft opgricht;

6. En wie niet nedervalt en aanbidt,

die zal te dierzelfderure in het midden

van den oven des brandenden vuur»
geworpen worden.

7. Daarom te dien tijde als alle die
volkeren hoorden het geluid des
hoorns, der pijp, der citer, der vedel,
der psalteren, en allerlei soorten der
muziek, alle volkeren, natiën en tongen,
nedervallende, aanbaden het gouden
beeld, hetwelk de koning Nebucadné-
zar had opgericht.

8. Daarom naderden even ten zelfden
tijde Chaldeeuwsche mannen, die de
Joden openlijk beschuldigden

;

9. Zij antwoordden en zeiden tot den
koning Nebucadnézar: O koning, leef
in der eeuwigheid.

10. Gij, o koning, hebt een bevel ge-
geven, dat alle menschen, die hooren
zouden het geluid des hoorns, der pijp,

der citer, der vedel, der psalteren, en
des accoordgezangs, en allerlei soor-

ten van muziek, nedervallen, en het
gouden beeld aanbidden zouden;

11. En wie niet nederviel, en aanbad,
die zoude in het midden van den oven
des brandenden vuurs geworpen wor-
den.

12. Er zijn Joodsche mannen, die gij

over de bediening van het landschap
van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mésach
en Abed-Négo; deze mannen hebben,
o koning, op u geen acht gesteld-
uwe goden eeren zij niet, en zij bidden
het gouden beeld niet aan, hetwelk
gij opgericht hebt.

13. Toen zeide Nebucadnézar in toorn
en grimmigheid, dat men Sadrach,.

Mésach en Abed-Négo voorbrengen
zoude; toen werden die mannen voor
den koning gebracht.

14. Nebucadnézar antwoordde en
zeide tot hen : Is het met opzet, Sadrach,
Mésach en Abed-Négo, dat gijlieden

mijne goden niet eert, en het gouden
beeld, dat ik opgericht heb, niet aan-
bidt?

15. Nu dan, zoo gijlieden gereed zijt,^ j

dat gij ten tijde als gij hooren zult

het geluid des hoorns, der pijp, dei-

citer, der vedel, der psalteren, en d<

accoordgezangs, en allerlei soort i\<

muziek, nedervalt, en aanbidt her

beeld, dat ik gemaakt heb, [zoo is het

wel;] maar zoo gijlieden het niet aan-

bidt, ter zelfder ure zult gijlieden ge-

worpen worden in het midden van den i
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oven des brandenden vimrs; en wie is de

God, die ulieden uit mijne handen ver-

lossen zoude?
16. Scidrach, Mésach en Abed-Négo

antwoordden, en zeidentot den koning
Nebucadnézar: Wij hebben niet noodig
u' op deze zaak te antwoorden.

17. Zal het zoo zijn, onze G-od, dien
wij eeren, is machtig ons te verlossen
uit den oven des brandenden vuurs,

en Hij zal {ons] uit uwe hand, o koning,
verlossen.

18. Maarzoo niet,uzij bekend, o koning,
dat wij uwe goden niet zullen eeren,

noch het gouden beeld, dat gij hebt opge-

richt, zullen aanbidden.
19. Toen werd Nebucadnézar vol

grimmigheid, en de gedaante zijns aan-
gezichts veranderde tegen Sadrach,
Mésach en Abed-Négo. Hij antwoordde
en zeide, dat men den oven zeven maal
meer heet maken zoude, dan men
dien placht heet te maken.

20. En tot de sterkste mannen van
kracht, die in zijn heir waren, zeide

hij, dat zij Sadrach, Mésach en Abed-
Négo binden zouden, om te werpen
in den oven des brandenden vuurs.

21. Toen werden die mannen gebon-
den in hunne mantels, hunne broeken,
en hunne hoeden, en hunne [andere]
kleederen, en zij wierpen ze in het
midden van den oven des brandenden
vuurs.

22. Daarom dan, dewijl het woord
des konings aandreef, en de oven zeer
heet was, zoo hebben de vonken des
vuurs die mannen, die Sadrach, Mésach
en Abed-Négo opgeheven hadden, ge-

dood.

23. Maar [als] die drie mannen, Sa-

drach, Mésach en Abed-Négo, in het
midden van den oven des brandenden
vuurs, gebonden zijnde, gevallen wa-
ren,

24. Toen ontzette zich de koning
Nebucadnézar, en hij stond op in der
haast, antwoordde en zeide tot zijne

raadshe.eren : Hebben wij niet drie

mannen in het midden des vuurs, ge-

bonden zijnde, geworpen ? Zij ant-
woordden en zeiden tot den koning:
Het is gewis, o koning.

25. Hij antwoordde en zeide : Zie, ik

zie vier mannen los wandelende in

het midden des vuurs, en er is geen

verderf aan hen; en de gedaante des
vierden is gelijk eens zoons der go-
den.

26. Toen naderde Nebucadnézar tot
de deur van den oven des brandenden
vuurs, antwoordde en sprak : Gij Sa-
drach, Mésach en Abed-Négo, gij knech-
ten des allerhoogsten Gods, gaat uit
en komt hier. Toen gingen Sadrach,
Mésach en Abed-Négo uit het midden
des vuurs.

27. Toen vergaderden de stadhouders,
de overheden, en landvoogden, en de
raadsheeren des konings, deze mannen
beziende, omdat het vuur over hunne
lichamen niet geheerscht had, en dat
het haar huns hoofds niet verbrand
was, en hunne mantels niet veranderd
waren, ja dat de reuke des vuurs
daardoor niet gegaan was.

28. Nebucadnézar antwoordde en
zeide: Geloofd zij de God van Sadrach,
Mésach en Abed-Négo, die zijnen engel
gezonden, en zijne knechten verlost

heeft, die op Hem vertrouwd hebben,
en des konings woord veranderd, en
hunne lichamen overgegeven heblDen,

opdat zij geenen god eerden noch aan-
baden, dan hunnen God.

29. Daarom wordt van mij een be-

vel gegeven, dat alle volk, natie en
tong, die lastering spreekt tegen den
God van Sadrach, Mésach en Abed-
Négo, «in stukken gehouwen worde,
en zijn huis tot een drekhoop gesteld

worde; want er is geen ander God, die

alzoo vei'lossen kan. a Dan. 2: 5.

30. Toen maakte de koning Sadrach,
Mésach en Abed-Négo voorspoedig in

het landschap van Babel

HET IV KAPITTEL.

l)e koning Nebucadnézar aan alle vol-

ken, natiën en tongen, die op den
ganschen aardbodem wonen : Uw vre-

de worde vermenigvuldigd.
2. Het behaagt mij, te verkondigen

de teekenen en wonderen, die de al-

lerhoogste God aan mij gedaan heeft.

3. Hoe groot zijn zijne teekenen, en
hoe machtig zijne wonderen! «Zijn

rijk is een eeuwig rijk, en zyne heer-

schappij is van geslachte tot geslachte.
a Ps. 93: 1. 2. Dan. 6: 27

4. Ik Nebucadnézar, gerust zijnde in
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mijn huis, en in mijn paleis groenende,

5. Zag eenen droom, die mij vervaard
maakte, en de gedachten, die ik op
mijn bed had, en de gezichten mijns
hoofds beroerden mij.

6. Daarom is er een bevel van mij

gesteld, dat men voor mij zoude in-

brengen alle de wijzen van Babel, op-

dat zij mij de uitlegging van dien
droom zouden bekend maken.

7. Toen kwamen in de too venaars,
de sterrenkijkers, de Chaldéen en de
waarzeggers; en ik zeide den droom
voor hen, maar zij maakten mij zijne

uitlegging niet bekend
;

8. Totdat ten laatste Daniël voor mij

inkwam, wiens naam Béltsazar is, naar
den naam mijns gods, in witsn ook de

geest der heilige Goden is; en ik ver-

telde den droom voor hem, [zeggen-

de:]

9. Béltsazar, gij overste der toove-

naars, dewijl ik weet, dat de geest der

heilige Goden in u is, en geene ver-

borgenheid u zwaar is, zoo zeg de ge-

zichten mijns drooms, dien ik gezien

heb, te weten zijne uitlegging.

10. De gezichten nu mijns hoofds

op mijn leger waren [deze]: Ik zag,

en zie, er was een boom in het mid-

den der aarde, en zijne hoogte was
groot.

11. De boom werd groot en sterk,

en zijne hoogt^e reikte aan den hemel,
en hij werd gezien tot aan het einde

der gansche aarde.

12. Zijn loof was schoon en zijne

vruchten vele, en er was spijze aan
hem voor allen; onder hem vond het

gedierte des velds schaduw, en de vo-

gelen des hemels woonden in zijne

takken, en alle vleesch werd daarvan
gevoed.

13. Ik zag [voorts] in de gezichten

mijns hoofds, op mijn leger; en zie,

een wachter, namelijk een heilige,

kwam af van den hemel,

14. Roepende met kracht, en aldus

zeggende: Houwt dien boom af, en

kapt zijne takken af, stroopt zijn loof

af, en verstrooit zijne vruchten, dat de

dieren van onder hem wegzwerven, en

de vogelen van zijne takken.

15. Doch laat den stam [met] zijne

wortelen in do aarde, en met eenen

ijzeren en koperen band in het teere

gras des velds; en Iaat hem n <ien

dauw des hemels nat gemaakt worden,
en zijn deel zij met hergedie in het

kruid der aarde.
16. Zijn hart worde vera iderd. dat

het geens menschen [hart\ meer zij,

en hem worde eens beesten hart g< ge-

ven, en laat zeven tijden over iu m
voorbijgaan.

17. Deze zaak is in het besluit der
wachters, en deze begeerte is in het
woord der heihgen; opdat de levenden
bekennen, dat de Allerhoogste heer-

schappij heeft over de koninkrijken
der menschen, en geeft ze aan wien
Hij wil, ja zet daarover den laagste onder
de menschen.

18. Dezen droom heb ik, konmg Ne-
bucadnézar, gezien; gij nu, Béltsazar,

zeg de uitlegging van dien, dewijl alle

de wijzen mijns koninkrijks mij de

uitlegging niet hebben kunnen bekend
maken; maar gij kunt wel, dewijl de
geest der heilige Goden in u is.

19. Toen ontzette zich Daniël, wiens
naam Béltsazar is, bij een uur lang,

en zijne gedachten beroerden hem. De
koning antwoordde en zeide: Béltsa-

zar, laat u den droom en zijne uitleg-

ging niet beroeren. Béltsazar antwoord-
de en zeide: Mijn heere, de droom
[ivedervare] uwen hateren, en zijne uit-

legging uwen wederpartij ders.

20. De boom, dien gij gezien hebt, die

groot en sterk geworden was, en wiens
hoogte tot aan den hemel reikte, en
die over het gansche aardrijk gezien

werd
;

21. En wiens loof schoon, en wiens
vruchten vele waren, en waar spijze

aan was voor allen, onder wien het

gedierte des velds woonde, en in wiens
takken de vogelen des hemels nestel-

den
;

22. Dat zijt gij, o koning, die groot

en sterk zijt geworden; want uwe
grootheid is zoo gewassen, dat zij reikt

aan den hemel, en uwe heerschappij

aan het einde des aardrijks.

23. Dat nu de koning eenen wach-

ter, namelijk eenen heilige, gezien heeft,

van den hemel afkomende, die zeide :

Houwt dezen boom af, en verderft hem,
doch laat den stam [:met] zijne wortelen

in de aarde, en met eenen ijzeren en
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koperen band in het teere gras des
velds, en in den dauw des hemels nat
gemaakt worden, en dat zijn deel zij

met het gedierte des velds, totdat er

zeven tijden over hem voorbijgaan
;

24. Dit is de beduiding, o koning,
en dit is een besluit des Allerhoog-
sten, hetwelk over mijnen heere den
koning komen zal:

25. Te weten «men zal u van de
menschen verstoeten, en met het ge-

dierte des velds zal uwe woning zijn,

en men zal u kruid, als den runderen,
te smaken geven, en gij zult van den
dauw des hemels nat gemaakt wor-
den ; en er zullen zeven tyden over
u voorbijgaan; totdat gij bekent, dat
de Allerhoogste heerschappij heeft over
de koninkrijken der menschen, en ze

geeft Wien Hij wil. a Dan. 5:20, enz.

26. Dat er ook gezegd is, dat men
den stam [met] de wortelen van dien

boom laten zoude: uw koninkrijk zal

u bestendig zijn, nadat gij zult bekend
hebben, dat de Hemel heerscht.

27. Daarom, o koning, laat mijn raad
u behagen, en breek uwe zonden af

door gerechtigheid, en uwe ongerech-
tigheden door genade te bewijzen aan
de ellendigen, of er verlenging van
uwen vrede mocht wezen.

28. Dit alles overkwam den koning
Nebucadnézar.

29. [Want] op het einde van twaalf
maanden, [toen] hij op het koninklijke

paleis van Babel was wandelende,
30. Sprak de koning, en zeide: Is

dit niet het groote Babel, dat ik ge-

bouwd heb tot een huis des konink-
rijks, door de sterkte mijner macht, en
ter eere mijner heerlijkheid ?

31. Dit woord nog zijnde in des ko-

nings mond, viel er eene stemme uit

den hemel : Ü, o koning Nebucadnézar,
wordt gezegd: Het koninkrijk is van
u gegaan;

32. En men zal u van de menschen
verstoeten, en uwe Mooning zal bij de
beesten des velds zijn ; men zal u gras

te smaken geven, ate den runderen,

en er zullen zeven tyden over u voor-

bijgaan; totdat gij bekent, dat de Al-

lerhoogste over de koninkrijken der

menschen heerschappij heeft, en dat

Hy ze geeft aan wien Hij wil.

38. Ter zelfder ure werd dat woord

volbracht over Nebucadnézar ; want hij

werd uit de menschen verstoeten, en
hij at gras als de runderen, en zijn
lichaam werd van den dauw des he-
mels nat gemaakt, totdat zijn haar wies
als der arenden [t-edere/i], en zijne nagelen
als der vogelen.

34. Ten einde dezer dagen nu hief
ik, Nebucadnézar, mijne oogen op ten
hemel, want mijn verstand kwam we-
der in mij; en ik loofde den Aller-
hoogste, en ik prees en verheerlijkte
den Eeuwiglevende, omdat zijne heer-
schappij is eene eeuwige heerschappij,
en zijn koninkrijk is van geslachte tot
geslachte;

35. En alle de inwoners der aarde
zijn als niets geacht, en Hij doet naar
zijnen wil met het heir des hemels en
de inwoners der aarde, en er is nie-
mand, die zijne hand afslaan, of tot
Hem zeggen kan : Wat doet Gij ?

86. Ten zelfden tijde kwam mijn ver-
stand weder in mij; ook kwam de heer-
lijkheid mijns koninkrijks, mijne ma-
jesteit en mijn glans weder op mij; en
mijne raadsheeren en mijne geweldigen
zochten mij, en ik werd in mijn ko-
ninkrijk bevestigd; en mij werd groo-
ter heerlijkheid toegevoegd.

37. Nu prijs ik, Nebucadnézar, en
verhoog, en verheerlijk den Koning
des hemels, omdat alle zijne werken
waarheid, en zijne paden gerichten zijn;

en Hij is machtig te vernederen degenen,
die in hoogmoed wandelen.

HET V KAPITTEL.

De koning Bélsazar maakte eenen
groeten maaltijd voor zijne duizend ge-

weldigen; en hij dronk wijn voor die

duizend.

2. Als Bélsazar den wijn geproefd

had, zeide hij, dat men de gouden en
zilveren vaten voorbrengen zoude, die

zijn vader Nebucadnézar uit den Tem-
pel, die te Jeruzalem geweest was,
weggevoerd had; opdat de koning, en
zijne geweldigen, zijne vrouwen en zijne

bij wijven daaruit dronken.

3. Toen bracht men de gouden vaten

voor, die men uit den Tempel van het

Huis Gods, die te Jeruzalem geweest

was, weggevoerd had; en de koning,

30'
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en zijne geweldigen, zijne vrouwen en
zijne bij wij ven dronlien daaruit

4. Zij dronken den wijn, en prezen
de gouden, en de zilveren, de koperen,
de ijzeren, de houten en de steenen
goden.

5. Ter zelfder ure kwamen er vingeren
van eens mensclien hand te voorschijn,
die schreven tegenover den kandelaar,
op de kalk van den wand van het
koninklijke paleis; en de koning zag
het deel der hand, die daar schreef.

6. Tóén veranderde zich de glans des
konings, en zijne gedachten verschrik-
ten hem; en de banden zijner lendenen
werden los, en zijne knieën stieten

tegen malkanderen aan.
7. [Zoodat] de koning met kracht

riep, dat men de sterrenkijkers, de
Chaldéën en de waarzeggers inbrengen
zoude; [en] de koning antwoordde en
zeide tot de wijzen van Babel: Alle
man, die dit schrift lezen, en zijne uit-

legging mij te kennen zal geven, die
zal met purper gekleed worden, met
eene gouden keten om zijnen hals, en
hij zal de derde heerscher in dit ko-
ninkrijk zijn.

8. Toen kwamen alle de wijzen des
konings in; maar zij konden dit schrift
niet lezen, noch den koning zijne uit-

legging bekend maken.
9. Toen verschrikte de koning Bél-

sazar zeer, en zijn glans werd aan hem
veranderd, en zijne geweldigen wer-
den verbaasd.

10. Om deze woorden des konings
en zijner geweldigen, ging de koningin
in het hais des maaltijds. De koningin
sprak en zeide: O koning, leef in eeu-
wiglieid. Laat u uwe gedachten niet
verschrikken, en uw glans niet veran-
derd worden.

11. Er is een man in uw koninkrijk,
in wien de geest der heilige Goden is,

want «in de dagen uws vaders is bij

hem gevonden licht, en verstand, en
wijsheid, gelijk de wijsheid der Goden
is. Daarom stelde hem de koning Ne-
bucadnézar, uw vader, tot een overste
der toovenaars, der sterrenkijkers, der
Chaldéën [en] der waarzeggers; uw va-

der, o koning;
12. Omdat een voortreffelijke geest,

en wetenschap, en verstand van eenen
die droomen uitlegt, en van de aan-

wijzing van raadselen, en van eenen
die knoopen ontbindt, gevonden werd
in hem, in Daniel, dien de koning den
naam IBéltsazar gaf. Laat nu Daniöl
geroepen worden; die zal de uitlegging

te kennen geven.
13. Toen werd Daniël voor den ko-

ning ingebracht. De koning antwoord-
de en zeide tot Daniël : Zyt gij die

Daniël, een uit de gevankelijk wegge-
voerden van Juda, die de koning, mijn
vader, uit Juda gebracht heeft?

14. Ik heb toch van u gehoord, dat
de geest der Goden in u is, en dat er

licht, en verstand, en voortreffelijke

wijsheid in u gevonden wordt.
15. Nu, zoo zijn voor mij ingebracht

de wijzen [en] de st'errenkijkers, om,
dit schrift te lezen, en zijne uitlegging

mij bekend te maken; maar zij kunnen
de uitlegging dezer woorden niet te ken-

nen geven.
16. Doch van u heb ik gehoord, dat

gij uitleggingen kunt geven, en knoopen
ontbinden. Nu, indien gij dit schrift

zult kunnen lezen, en zijne uitlegging
mij bekend maken, gij zult met purper
bekleed worden, met eene gouden keten
om uwen hals, en gij zult de derde
heerscher in dit koninkrijk zijn.

17. Toen antwoordde Daniël, en zei-

de voor den koning: H-jb uwe gaven
voor uzelven, en geef uwe vereermgen
aan een ander; ik zal nochtans het
schrift voor den koning lezen, en de
uitlegging zal ik hem bekend maken.

18. Wat u aangaat, o koning, de al-

lerhoogste God heeft uwen vader Ne-
bucadnézar het koninkrijk, en grootheid,

en eere, en heerlijkheid gegeven;
19. En vanwege de grootheid, die

Hij hem gegeven had, beefden en sid-

derden alle volkeren, natiën en tongen
voor hem. Dien hij wilde, doodde hij,

en dien hy wilde, behield hy in het
leven, en dien hij wilde, verhoogde hij,

en dien hij wilde, vernederde hij.

20. Maar toen zich zijn hart verhief,

en zijn geest verstijfd werd ter hoo-
vaardij, werd hij van den troon zijns

koniiikrijks afgestooten, en men nam '

de eere van hem weg.
21. «En hij werd van de kinderen

der menschen verstooten, en zijn hart "

werd den beesten gelijk gemaakt, en ';

zijne woning was bij de woudezelen; J
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men gaf hem gras te smaken gelijk

den runderen, en zijn lichaam werd
van den dauw des hemels nat gemaakt

;

totdat hij bekende, dat God, de Aller-

hoogste, heerscher is over de koninkrij-

ken der menschen, en daarover stelt,

Wien Hij wil. a Dan. 4: 25.

22. En gij, Bélsazar zijn zoon, hebt
iiw hart niet vernederd, alhoewel gij

dit alles wel geweten hebt.

23. Maar gij hebt u verheven tegen
den Heere des hemels, en men heeft

de vaten van zijn Huis voor u gebracht,
en gij, en uwe geweldigen, uwe vrou-

wen, en uwe bijwijven, hebben wijn
daaruit gedronken, en de goden van
zilver en goud, koper, ijzer, hout en
steen, die niet zien, noch hooren, noch
weten, hebt gij geprezen; maar dien

God, in wiens hand uw adem is, en bij

wien alle uwe paden zijn, hebt gij niet

verheerlijkt,

2-4. Toen is dat deel der hand van
Hem gezonden, en dit schrift geteekend
geworden.

25. Dit nu is het schrift, dat er ge-

teekend is: MENÉ, MENÉ, TEKEL,
UPHARSIX,

26. Dit is de uitlegging dezer woor-
den: MENÉ; God heeft uw koninkrijk
geteld, en Hij heeft het voleind.

27. TEKÉL; gij zijt in weegschalen
gewogen, en gij zijt te licht bevonden.

28. PERÉS; uw koninkrijk is ver-

deeld, en het is den Meden en den Per-

zen gegeven.
29. Toen beval Bélsazar, en zij be-

kleedden Daniël met purper, met eene
gouden keten om zijnen hals, en zij

"riepen overluid van hem, dat hij de
derde heerscher in dat koninkrijk was.

30. In dienzelfden nacht werd Bélsa-

zar, der Chaldéën koning, gedood.

HET VI KAPITTEL,

Ijarius de Meder nu, ontving het ko-

ninkrijk, omtrent twee en zestig jaren
oud zijnde.

2. [En] het dacht Darms goed, dat
hij over het koninkrijk stelde honderd
en twintig stadhouders, die over het
gansche koninkrijk zijn zouden;

3. En over deze drie vorsten, van
dewelke Daniël de eerste zijn zoude;
•lenwelken die stadhouders zelven zou-

den rekenschap geven, opdat de koning
geene schade leed.

4. Toen overtrof deze Daniël die
vorsten en die stadhouders, daarom,
dat een voortreffelijker geest in hem
was ; en de koning dacht hem te stel-

len over het geheele koninkrijk.
5. Toen zochten de vorsten en de

stadhouders gelegenheid te vinden te-

gen Daniël vanwege het koninkrijk;
maar zij konden geene gelegenheid
noch misdaad vinden, dewijl hij getrouw
was, en geen vergrijp noch misdaad in
hem gevonden werd.

6. Toen zeiden die mannen: Wij zul-

len tegen dezen Daniël geene gelegen-
heid vinden, tenzij dat wij tegen hem
[iets] vinden in de wet zijns Gods.

7. Zoo kwamen deze vorsten en de
stadhouders met hoopen tot den koning,
en zeiden aldus tot hem: O koning
Darius, leef in eeuwigheid.

8. Alle de vorsten des rijks, de over-
heden en stadhouders, de raadsheeren
en landvoogden, hebben beraadslaagd
eene koninklijke ordonnantie te stellen,

en een sterk gebod te maken, dat al

wie in dertig dagen een verzoek doen
zal van eenigen God of mensch, be-

halve van u, o koning, die zal in den
kuil der leeuwen geworpen worden.

9. Nu, o koning, gij zult een gebod
bevestigen, en een schrift teekenen, dat
niet veranderd worde, «naar de wet
der Meden en der Perzen, die niet mag
wederroepen worden, a Esth. i: i9; 8: 8,

10. Daarom toekende de koning Da-
rius dat schrift en gebod.

11. Toen nu Daniël verstond, dat dit

schrift geteekend was, ging hij in zijn

huis (hij nu had in zijne opperzaal opene
vensters «tegen Jeruzalem aan), en hij

knielde ^drie tijden 's daags op zijne

knieën, en hij bad, en deed belijdenis

voor zijnen God, ganschelijk gelijk hij

vóór dezen gedaan had.
a 1. Kon. 8: 44. b Ps. 55: 18.

12. Toen kwamen die mannen met
hoopen, en zij vonden Daniël biddende
en smeekende voor zijnen God.

13. Toen kwamen zij nader, en spra-

ken voor den koning van het gebod
des konings: Hebt gij niet een gebod
geteekend, dat alle man, die in dertig

dagen van eenigen God of mensch [iets]

verzoeken zoude, behalve van u. o ko-
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ning, in den kuil der leeuwen zoude
geworpen worden? De koning ant-

woordde en zeide: Het is eene vaste
rede, naar de wet der Meden en Per-

zen, die niet mag wederroepen worden.
14. Toen antwoordden zij, en zeiden

voor den koning: Daniel, een van de
gevankelijk weggevoerden uit Juda,
heeft, o koning, op u geen acht ge-

steld, noch op het gebod, dat gij ge-

teekend hebt; maar hij bidt op drie
tijden 's daags zijn gebed.

15. Toen de koning deze rede hoorde,
was hij zeer bedroefd bij zichzelven,
en hij stelde het hart op Daniel, om
hem te verlossen; ja tot den ondergang
der zon toe bemoeide hij zich, om hem
te redden.

16. Toen kwamen die mannen met
hoepen tot den koning, en zij zeiden
tot den koning: Weet, o koning, dat
der Meden en der Perzen wet is, dat
geen gebod noch ordonnantie, die de
koning verordend heeft, mag veranderd
worden.

17. Toen beval de koning, en zij

brachten Daniël voor, en wierpen [hem]
in den kuil der leeuwen

;
[en] de koning

antwoordde en zeide tot Daniël : Uw
God, dien gij geduriglijk eert, die ver-

losse u.

18. En er werd een steen gebracht,
en op den mond des kuils gelegd ; en
de koning verzegelde dien met zijnen
ring, en met den ring zijner geweldi-
gen, opdat de wil aangaande Daniël
niet zoude veranderd worden.

19. Toen ging de koning naar zijn

paleis, en overnachtte nuchteren, en
liet geen vreugdespel voor zich brengen;
en zijn slaap week verre van hem.

20. Toen stond de koning in den
vroegen morgenstond met het licht op,

en hij ging met haaste henen tot den
kuil der leeuwen.

21. Als hij nu tot den kuil genaderd
was, riep hij tot Daniël met eene droe-

ve stemme. De koning antwoordde en
zeide tot\Da.niël: O Daniël, gij knecht
des levenden Gods, heeft ook uw God,
dien gij geduriglijk eert, u van de leeu-

wen kunnen verlossen?
22. Toen sprak Daniël tot den koning:

O koning, leef in eeuwigheids
23. Mijn God heeft zijnen engel ge-

zonden, en Hij heeft deii muil der leeu-

wen toegesloten, dat zij mij niet be-

schadigd hebben, omdat voor Hem on-
schuld in mij gevonden is; ook heb ik,

o koning, tegen u geene misdaad ge-
daan.

24. Toen werd de koning bij zichzel-
ven zeer vroolijk, en zeide, dat men
Daniël uit den kuil trekken zoude. Toen
Daniël uit den kuil opgetrokken was,
zoo werd er geene schade aan hem
gevonden, dewijl hij in zijnen God ge-

loofd had.
25. Toen beval de koning, en zij

brachten die mannen voor, die Daniël
overluid beschuldigd hadden, en zy
wierpen in den kuil der leeuwen, hen,
hunne kinderen en hunne vrouwen; en
zij kwamen niet op den grond des
kuils, of de leeuwen heerschten over
hen, zij vermorzelden ook alle hunne
beenderen.

26. Toen schreef de koning Darius
aan alle volkeren, natiën en tongen,
die op de gansche aarde woonden: Uw
vrede worde vermenigvuldigd.

27. Van mij is een bevel gegeven,
dat men in de gansche heerschappij
mijns koninkrijks beve en siddere voor
het aangezichte van den God Daniels;
want Hij is de levende God, en besten-

dig in eeuwigheden, en «zijn konink-
rijk is onverderfelijk, en zijne heer-

schappij is tot het einde toe.
a Dan. 2: 44; 4: 3; 7: 14, 27. Luc. 1: 33.

28. Hij verlost en redt, en Hij doet
teekenen en wonderen in den hemel
en op de aarde. Die heeft Daniël uit het
geweld der leeuwen verlost.

29. Deze Daniël nu had voorspoed in

het koninkrijk van Darius, en in het
koninkrijk van Cores, den Perziaan.

HET VII KAPITTEL.

In het eerste jaar van Bélsazar, den
koning van Babel, zag Daniël eenen
droom, en gezichten zijns hoofds, op
zijn leger; toen schreef hij dien droom,
[en] hij zeide de hoofdsom der zaken.

2. Daniël antwoordde en zeide: Ik

zag in mijn gezicht bij nacht, en zie,

de vier winden des hemels braken voort

op de groote zee.

3. En er klommen vier groote dieren

op uit de zee, het eene van het andere
verscheiden.
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4. Het eerste was als een leeuw, en

het had arendsvleiigelen ; ik zag toe,

totdat zijne vleugelen uitgeplukt waren,

en het werd van de aarde opgeheven,

en op de voeten gesteld als een mensch,
en aan hetzelve werd eens menschen
hart gegeven.

5. Daarna, zie, het andere dier, het

tweede, was gelijk een beer, en stelde

zich aan de eene zijde, en het had drie

ribben in zijnen muil tusschen zijne

tanden; en men zeide aldus tot het-

zelve: Sta op, eet veel vleesch.

.6. Daarna zag ik, en zie, er was een

ander [dier], gelijk een luipaard, en het

had vier vleugels eens vogels op zijnen

rug; ook had het dier vier hoofden,

en hem werd de heerschappij gegeven.

. 7. Daarna zag ik in de nachtgezich-

ten, en zie, het vierde dier was schrik-

kelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en
het had groote ijzeren tanden, het at,

en verbrijzelde, en vertrad het overige

met zijne voeten; en het was verschei-

den van alle de dieren, die voor het-

zelve geweest waren; en het had tien

hoornen.
8. Ik nam acht op de hoornen, en

zie, een andere kleine hoorn kwam op
tusschen deze, en drie uit de vorige

hoornen werden uitgerukt voor hem;
en zie, in dien hoorn waren oogen als

menschenoogen, en een mond, groote

dingen sprekende.
9. [Dit] zag ik, totdat er tronen gezet

werden, en de Oude van dagen zich

zette; wiens kleed wit was als de

sneeuw, en het haar zijns hoofds als

zuivere wolle. Zijn troon was vuurvon-
ken, de raderen daarvan een brandend
vuur.

10. Fnne vurige rivier vloeide en ging
van voor Hem uit; «duizend maal dui-

zenden dienden Hem, en tien duizend
maal tien duizenden stonden voor Hem;
het gericht zette zich, en de ^boeken
werden geopend. • a Openb. 5 : ii.

l Openb. 20: 12.

11. Toen zag ik toe vanwege de

stemme der groote woorden, welke die

hoorn sprak; ik zag toe, totdat dat dier

gedood, en zijn lichaam verdaan werd,

en overgegeven om van het vuur ver-

brand te worden.
3.2. Aangaande ook de overige dieren,

men nam hunne heerschappij weg,

want verlenging van het leven was hun
gegeven tot tijd en stonde toe.

13. [Voorts] zag ik in de nachtgezich-
ten, en zie, er kwam een met de wol-
ken des hemels, als eens menschen
zoon, en hij kwam tot den Oude van
dagen, en zij deden hem voor Dien
naderen.

14. En hem werd gegeven heerschap-
pij, en eere, en het koninkrijk ; dat hem
alle volkeren, natiën en tongen eeren
zouden; "zijne heerschappij is eene
eeuwige heerschappij, die niet vergaan
zal, en zijn koninkrijk zal niet verdor-
ven worden. « Dan. 2 : 44. Luc. 1 : 33.

15. Mij Daniël werd mijn geest door-

stoken in het midden van het lichaam,
en de gezichten mijns hoofds verschrik-

ten mij.

16. Ik naderde tot eenen dergenen,
die daar stonden, en verzocht van hem
de zekerheid over dit alles; en hij zeide

ze mij, en gaf mij de uitlegging dezer
zaken te kennen.

17. Deze groote dieren, die vier zijn,

zijn vier koningen, [die] uit de aarde
opstaan zullen.

18. Maar de heiligen der hooge [plaat-

sen] zullen dat koninkrijk ontvangen,
en zij zullen het rijk bezitten tot in der
eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der
eeuwigheden.

19. Toen wenschte ik naar de waar-
heid van het vierde dier, hetwelk ver-

scheiden was van alle de andere, zeer
gruwelijk, wiens tanden van ijzer wa-
ren, en zijne klauwen van koper; het
at, het verbrijzelde, en vertrad het ove-

rige met zijne voeten;.
20. En aangaande de tien hoornen,

die op 'zijn hoofd waren, en den ande-

ren, die opkwam, en voor denwelken
drie afgevallen waren, namelijk dien

hoorn, die oogen had, en eenen mond,
die groote dingen sprak, en wiens aan-

zieh grooter was, dan van zijne met-
gezellen

;

21. Ik had gezien, dat die hoorn krijg

voerde tegen de heiligen, en dat hij die

overmocht;
22. Totdat de Oude van dagen kwam,

en het gericht gegeven werd aan de
heiligen der hooge [plaatsen], en dat de
bestemde tijd kwam, dat de heiligen

het rijk bezaten.

23. Hii zeide aldus: Het vierde dier



942 DANIËL VLl, VIJL

zal het vierde rijk op aarde zijn, dat
verscheiden zal zijn van alle die rüken

;

en het zal de gansche aarde opeten,

en het zal haar vertreden, en het zal

ze verbrijzelen.

24. Belangende nu de tien hoornen:
uit dat koninkrijk zullen tien koningen
opstaan, en een ander zal na hen op-

staan; en die zal verscheiden zijn van
de vorigen, en hij zal drie koningen
vernederen.

25. En «hij zal woorden spreken tegen
den Alleihoogste, en hij zal de heiligen

der hooge [2Jlaatsen] verstoren, en hij

zal meenen de tijden en de wet te ver-

anderen, en zij zullen in zijne hand
overgegeven worden, toteenen tijd, en
tijden, en een gedeelte eens tijds.

« Dan. 11: 36.

26. Daarna zal het gericht zitten, en
men zal zijne heerschappij wegnemen,
hem verdelgende en verdoende, tot het

einde toe.

27. Maar het rijk, en de heerschappij,

en de grootheid der koninkrijken onder
den ganschen hemel, zal gegeven wor-
den den volke der heiligen der hooge
[2)laatsen], welks rijk een eeuwig rijk

zijn zal, en alle heerschappijen zullen

hem eeren en gehoorzamen.
28. Tot hiertoe is het einde dezer re-

de. Wat mij Daniël aangaat, mijne ge-

dachten verschrikten mij zeer, en mijn
glans veranderde aan mij ; doch ik be-

waarde dat woord in mijn hart.

HET VIII KAPITTEL.

xn het derde jaar des koninkrijks van
den koning Bélsazar, verscheen mij een
gezicht, mij Daniël, na hetgene dat mij

in het eerst verschenen was.
2. En ik zag in een gezicht (het ge-

schiedde nu, toen ik het zag, dat ik in

den burcht Susan was, welke in het
landschap E'lam is), ik zag dan in een
gezicht, dat ik aan den vloed U'lai was.

3. En ik hief mijne oogen op, en ik

zag, en zie, een ram stond voor dien

vloed, die had twee hoornen, en die

twee hoornen waren hoog, en de eene
was hooger dan de andere, en de hoog-
ste kwam in het laatst op.

4. Ik zag, dat de ram met de hoornen
tegen het westen stiet, en tegen het
roorden, en tegen het zuiden, en geene

dieren konden voor zijn aangezicht be-
staan, en er was niemand, die uit zijne
hand verloste ; maar hij deed naar zijn

welgevallen, en hij maakte zich groot.
5. Toen ik [dit] overleide, zie, er kwam

een geitebok van het westen over den
ganschen aardbodem, en roerde de aar-
de niet aan ; en die bok had eenen aan-
zienlijken hoorn tusschen zijne oogen.

6. En hij kwam tot den ram, die de
twee hoornen had, dien ik had zien
staan voor den vloed; en hij liep op
hem aan in de grimmigheid zijner

kracht.

7. En ik zag hem, nakende aan den
ram, en hij verbitterde zich tegen hem,
en hij stiet den ram, en hij brak zijne

beide hoornen ; en in den ram was
geene kracht, om voor zijn aangezicht
te bestaan; en hij wierp hem ter aar-

de, en hij vertrad hen:;, en er was nie-

mand, die den ram uit zijne hand ver
loste.

8. En de geitebok maakte zich uiter-

mate groot ; maar toen hij sterk ge-

worden was, brak die groote hoorn, en
er kwamen op aan zijne plaats vier

aanzienlijke, naar de vier winden des

hemels.
9. En uit éénen van die kwam voort

een kleine hoorn, welke uitnemend groot

werd, tegen het zuiden, en tegen het

oosten, en tegen het sierlijke [land].

10. En hij werd groot tot aan het

heir des hemels; en hij wierp er [som-

migen] van dat heir, namelijk van de
sterren, ter aarde neder, en hij ver-

trad ze.

11. Ja hij maakte zich groot tot aan
den Vorst van dat heir, en van hem
werd weggenomen het gedurig [off'er]^

en de woning zijns heiligdo-ms werd
nedergeworpen.

12. En het heir werd in den afval

ovei'gegeven tegen het gedurig [offer;

en hij wierp de waarheid ter aarde, en

deed het, en het gelukte wel.

13. Daarna hoorde ik eenen heilige

spreken ; en de heilige zeide tot den

ongenoemde, die daar sprak : Tot hoe

lang zal dat gezicht van het gedurig

[offer] en [van] den verwoestenden af-

val zijn, dat zoo het Heiligdom als het

heir [ter] vertreding zal overgegeven

worden ?

14. En hij zeide tot mij: Tot twee
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duizend en drie honderd avonden [en]

morgens ; dan zal het Heiligdom ge-

rechtvaardigd worden.
15. En het geschiedde, toen ik dat

gezicht zag, ik Daniël, zoo zocht ik het

verstand [daarvan] ; en zie, er stond

voor mij als de gedaante eens mans.
16. En Ik hoorde tusschen U'lai eens

menschen stemme, die riep en zeide :

«Gabriel, geef dezen het gezicht te ver-

staan, a Dan. 9: 21. Liic. 1 : 26.

17. En hij kwam nevens waar ik

stond ; en als hij kwam, verschrikte ik,

en ik viel op miin aangezicht. Toen
zeide hij tot mij : Versta, gij menschen-
kind, want dit gezicht zal zijn tot den

tijd van het einde.

18. Als hij nu met mij sprak, viel ik

in eenen diepen slaap op miin aange-

zicht ter aarde. • Toen roerde hij mij

aan, en hij stelde mij op mijne s*--and-

plaats.

19. En hij zeide : Zie, ik zal u te

kennen geven, wat er geschieden zal

ten einde dezer gramschap ; want ten

bestemden tijde zal het einde zijn.

20. De ram met de twee hoornen,

dien gij gezien hebt, zijn de koningen
der Meden en der Perzen.

21. Die harige bok nu is de koning
van Griekenland; en de groote hoorn,

welke tusschen zijne oogen is, is de

eerste koning.
22. Dat er nu vier aan zijne plaats

stonden, toen hij verbroken was: vier

koninkrijken zullen uit dat volk ont-

staan, doch niet met zijne kracht.

2-3. Doch op het laatste huns konink-

rijks, als het de afvalligen op het hoog-

ste zullen gebracht hebben, zoo zal er

een koning staan, stijf van aangezicht,

en raadselen verstaande.

24. En zijne kracht zal sterk worden.
doch niet door zijne kracht; en hij zal

het wonderlijk verderven, en zal ge-

luk hebben, en zal het doen; en hij

zal de sterken, mitsgaders het heilige

volk, verderven.

25. En door zijne kloekheid zoo zal

hij de bedriegerij doen gedijen in zijne

hand; en hij zal zich in zijn hart ver-

heffen; en in stille rust zal hij er velen

verderven, en zal staan tegen den Vorst
der vorsten ; doch hij zal zonder hand
verbroken worden.

26. Het gezicht nu van avond en

morgen, dat er gezegd is, is de waar-
heid ; en gij, sluit dit gezicht toe, want
er zijn nog vele dagen toe.

27. Toen werd ik, Daniël, zwak, en
was [eeltige] dagen krank ; daarna stond
ik op, en deed des konings werk; en
ik was ontzet over dit gezicht, maar
niemand merkte het.

HET IX KAPITTEL.

in het eerste jaar van Darius, den zoon
van Ahasvéros, uit het zaad der Me-
den, die koning gemaakt was over het
koninkrijk der Chaldéën

;

2. In het eerste jaar zijner regeering
merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het
getal der jaren, van dewelke het woord
desHEEREN totden profeet Jeremia ge-

schied was, in het vervullen der verwoes-
tingen van Jeruzalem, zeventig jaren
was.

3. En ik stelde mijn aangezicht tot

God den Heere, [om Hem] te zoeken
[met] het gebed en smeekingen, met
vasten, en zak, en assclie.

4. Ik bad dan tot den HEERE mij-

nen God, en deed belijdenis, en zeide:

Och Heere, Gij groote en verschrikke-
lijke God, «die het verbond en de wel-

dadigheid houdt, dien die Hem liefheb-

ben en zijne geboden houden;
o Deiit. 7: 9.

5. «Wij hebben gezondigd, en hebben
onrecht gedaan, en goddelooslijk gehan-
deld, en gerebelleerd, met af te wijken
van uwe geboden en van uwe rechten

;

a Ps. 106: 6. Jes. 64: 5, 6, 7.

6. En wij hebben niet gehoord naar
uwe dienstknechten, de profeten, die in

uwen naam spraken tot onze konin-
gen, onze vorsten en onze vaders, en
tot al het volk des lands.

7. Bij U, o Heere, is de gerechtig-

heid, maar bij ons de beschaamdheid
der aangezichten, gelijk het is te dezen
dage; bi.i de mannen van Juda, en de
inwoners van Jeruzalem, en geheel Is-

raël, die nabij en die verre zijn, in alle

de landen, waar Gij ze henen gedreven
hebt, om hunne overtreding, waarmede
zij tegen U overtreden hebben.

8. O Heere, bij ons is de beschaamd-
heid der aangezichten, bij onze konin-

gen, bij onze vorsten en bij onze vade-

ren, omdat wij tegen U gezondigd heb-

bpn.
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9. «Bij den Heere onzen God zijn de
barmhartigheden en vergevingen, al-

hoewel wij tegen Hem gerebelleerd heb-

ben, a Ps. 130: 3, T. Klaagl. 3: 22.

10. En wij hebben der stemme des
HEEREN onzes Gods niet gehoorzaamd,
dat wij in zijne wetten wandelen zou-

den, die Hij gegeven heeft voor onze
aangezichten, door de hand van zijne

knechten, de profeten.

11. Maar geheel Israel heeft uwe wet
overtreden, met af te wijken, dat zij

uwer stemme niet gehoorzaamden.
Daarom is over ons uitgestort die

«vloek en die eed, die geschreven is in

de wet van ]\Iozes den knecht Gods,
dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.

a Lev. 26: 14, enz. Dent. 27: 15, enz.;

28: 15, enz.; 29: 20; 30: 17, enz.;

31: 17, enz; 32: 19, enz. Klaagl. 2: 17.

12. En Hij heeft zijne woorden be-

vestigd, die Hij gesproken heeft tegen
ons. en tegen onze richters, die ons
richtten, brengende over ons een groot
kwaad, hetwelk niet geschied is onder
den ganschen hemel, gelijk aan Jeruza-
lem geschied is.

13. Gelijk als in de wet van Mozes
geschreven is, [alzoo] is al dat kwaad
over ons gekomen; en wij smeekten
het aangezichte des HEEREN onzes
Gods niet, afkeerende van onze onge-
rechtigheden, en verstandiglijk acht ge-

vende op uwe waarheid.

14. Daarom heeft de HEERE over
het kwade gewaakt, en Hij heeft het
over ons gebracht; want de HEERE
onze God is rechtvaardig in alle zijne

werken, die Hij gedaan heeft, dewijl
wij zijnoi* stemme niet gehoorzaamden.

15. «En nu, o Heere onze God, ^Gij

die uw volk uit Egypteland uitgevoerd
hebt met eene sterke hand, en hebt U
eenen naam gemaakt, gelijk hij is te

dezen dage, wij hebben gezondigd, wij

zijn goddeloos geweest.
a Ps. 105: 7; 106: 47. h Ex. 32: 11.

16. O Heere, naar alle uwe gerech-

tigheden, laat toch uwen toorn en uwe
grimmigheid afgekeerd worden van uwe
stad Jeruzalem, uwen heiligen berg;
want om onzer zonden wille, en om
onzer vaderen ongei'echiTigheden, zijn

Jeruzalem en uw volk tot versmaad-
heid bij allen, die rondom ons zijn.

17. En nu, o onze God, hoor naar

het gebed uws knechts, en naar zijne

smeekingen; en doe uw aangezichte
lichten over uw Heiligdom, dat ver-

woest is; om des Heeren wille.

18. Neig uw oor, mijn God, en hoor,
doe uwe oogen open, en zie onze ver-

woestingen, en de stad, die naar uwen
naam genoemd is; want wij werpen
onze smeekingen voor uw aangezichte
niet neder op onze gerechtigheden, maar
op uwe barmhartigheden, die groot zijn.

19. O Heere, hoor, o Heere, vergeef,
o Heere, merk op en doe het, vertraag
het niet. Om uws zelfs wille, o mi,in

God. Want uwe stad, en uw volk, is

naar uwen naam genoemd.
20. Als ik nog sprak, en bad, en be-

leed mijne zonde, en de zonde mijns
volks van Israël, en mijne smeeking
nederwierp voor het aangezichte des
HEEREN mijns Gods, om des heiligen

bergs wille mijns Gods;
21. Als ik nog sprak in het gebed,

zoo kwam de man Gabriel, dien ik in

het begin in een gezicht gezien had,
snellij k gevlogen, mij aanrakende om-
trent den tijd des avondoffers.

22. En hij onderrichtte [mij], en sprak
met mij, en zeide: Daniël, nu ben ik

uitgegaan, om u den zin te doen ver-

staan.

23. In het begin uwer smeeldngen
is het woord uitgegaan, en ik ben ge-

komen, om [u dat] te kennen te geven,

want gij zij t een zeer gewenscht [man]
;

versta dan dit woord, en merk op dit

gezicht.

24. Zeventig'weken zijn bestemd over

uw volk, en over uwe heilige stad, om
de overtreding te sluiten, en om de

zonden te verzegelen, en om de onge-

rechtigheid te verzoenen, en om eene

eeuwige gerechtigheid aan te brengen,

en om het gezicht en den profeet te

verzegelen, en om de Heiligheid der

heiligheden te zalven.

25. Weet dan, en versta: Van den
uitgang des woords, om te doen weder-

keeren, en om Jeruzalem te bouwen,
tot op Messias, den Vorst, zijn zeven

weken, en twee en zestig weken; de

straten, en de grachten zullen wederom
gebouwd worden, doch in benauwdheid
der tyden.

2(3. En na die twee en zestig weken
zal de Messias uitgeroeid worden, maar
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het zal niet voor hemzelven zijn; en
een volk des vorsten, hetwelk komen
zal, zal de stad en het Heiligdom ver-

derven, en zijn einde zal zijn met eenen
overstroomenden vloed, en tot het einde

toe zal er krijg zijn, [en] vastelijk be-

slotene verwoestingen.
27. En hij zal velen het verbond ver-

sterken ééne week; en [m] de helft der

week zal hij het slachtoffer en het spijs-

offer doen ophouden, en «over den gru-

welijken vleugel zal een verwoester
zijn, ook tot de voleinding toe, die,

vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort

worden over den verwoeste.
a Malth. 24: 15. Mare. 13: 14. Luc. 21:20.

HET X KAPITTEL.

I._n het derde jaar van Cores, den ko-

ningvan Perzië, werd aan Daniël, wiens
naam genoemd werd Béltsazar, eene
zaak geopenbaard; en die zaak is de
waarheid, doch [in] eenen gezetten groo-

ten tijd; en hij verstond die zaak, en
hij had verstand van het gezicht,

2. In die dagen vras ik, Daniël, treu-

rende drie weken der dagen.
3. Begeerlijke spijze at ik niet, en

vleesch of wijn kwam in mijnen mond
niet, ook zalfde ik mij gansch niet,

totdat die drie weken der dagen ver-

vuld waren.
4. En op den vier en twintigsten dag

der eerste maand, zoo was ik aan den
oever der groote rivier, welke is «Hid-
dékel. a Gen. 2: 14.

5. En ik hief mijne oogen op, en
zag; en zie, er was een man, met lin-

nen bekleed, en zijne lendenen waren
«omgord met fijn goud van U'phaz;

a Openb. 1 : 13, 14, 15.

6. En zijn lichaam was gelijk een
turkoois, en zijn aangezicht gelijk de
gedaante des bliksems, en zijne oogen
gelijk vurige fakkelen, en zijne armen
en zijne voeten gelijk de kleur van
gepolijst koper; en de stemme zijner

woorden was gelijk de stemme eener
menigte.

7. En ik, Daniël, alleen zag dat ge-

zicht, maar de mannen, die bij mij
waren, zagen dat gezicht niet; doch
eene groote verschrikking viel op hen,
en zij vloden, om zich te versteken.

8. Ik dan werd alleen overgelaten,

en zag dit groote gezicht, en er bleef
in mij geene kracht overig; en «mijne
sierlijkheid werd aan mij veranderd in
eene verderving, zoodat ik geene kracht
behield. a Dan. 7 : 28.

9. En ik hoorde de stemme zijner
woorden; en toen ik de stemme zijner
woorden hoerde, zoo viel ik in eenen
diepen slaap op mijn aangezicht, met
mijn aang!;f<zicht ter aarde.

10. Eq zie, eene hand roerde mij aan,
en m^aakte dat ik mij bewoog op mij-
ne knieën en de palmen mijner handen.

11. En hij zeide tot mij : Daniël, gij

zeer gewenschte man, merk op de woor-
den, die ik tot u spreken zal, en sta
op uwe standplaats, want ik ben alsnu
tot u gezonden. En toen hij dat woord
tot mij sprak, stond ik bevende.

12. Toen zeide hij tot mij: Vrees
niet, Daniël, want van den eersten dag
aan, dat gij uw hart begaaft, om te
verstaan en om uzelven te verootmoe-
digen voor het aangezichte uws Gods,
zijn uwe woorden gehoord, en om uwer
woorden wille ben ik gekomen.

13. Doch de vorst des koninkrijks
van Perzië stond tegenover mij een en
twintig dagen

; en zie, Michael, een van
de eerste vorsten, kwam om mij te
helpen, en ik werd aldaar gelaten bij

de koningen van Perzië.

14. Nu ben ik gekomen, om u te
doen verstaan hetgene dat uw volk
bejegenen zal in het vervolg der dagen,
want het gezicht is nog voor [vele] da-
gen.

15. En toen hij deze woorden met
mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter
aarde, en ik werd stom.

16. En zie, [een], den menschenkin-
deren gelijk, raakte mijne lippen aan.
Toen deed ik mijnen mond open, en
ik sprak, en zeide tot dien, die tegen-
over mij stond: Mijn Heere, om des
gezichts wille koeren zich mijne weeën
over mij, zoodat ik geene kracht be-

houde.
17. En hoe kan de knecht van dezen

mijnen Heere spreken met dien mijnen
Heere? Want wat mij aangaat, van nu
af bestaat geene kracht in mij, en geen
adem is in mij overgebleven,

18. Toen raakte mij wederom aan
een, als [in] de gedaante van een
mensch; en hij versterkte mij.



94G DANIËL X, XL

19. En hy zeide: Vrees niet, gij zeer
gewenschte man, vrede zij u, wees
sterk, ja wees sterk. En terwijl hij met
mij sprak, werd ik versterkt, en zeide :

Mijn Heere spreke, want gij hebt mij
versterkt.

20. Toen zeide hij : Weet gij, waar-
om dat ik tot u gekomen ben ? Docli
nu zal ik wederkeeren om te strijden

tegen den vorst der Perzen ; en als ik

zal uitgegaan zijn, zie, zoo zal de vorst
van Griekenland komen.
2L Doch ik zal u te kennen geven

hetgene dat geteekend is in het ge-

schrift der waarheid ; en er is niet één,
die zich met mij versterkt tegen deze,

dan uw vorst Michael.

HET XI KAPITTEL.

Ik nu, ik stond in het eerste jaar van
Darius den Meder, om hem te verster-

ken en te stijven.

2. En nu, ik zal u de waarheid te

kennen geven. Zie, er zullen nog drie

koningen in Perzië staan, en de vierde

zal verrijkt worden met groeten rijk-

dom, meer dan alle [de andere] ; en na-

dat hij zich in zijnen rijkdom zal ver-

sterkt hebben, zal hij ze allen verwek-
ken tegen het koninkrijk van Grieken-
land.

3. Daarna zal er een geweldig koning
opstaan, die met groote 'heerschappij
heerschen zal, en hij zal doen naar zijn

welgevallen.
4. En als hij zal staan, zal zijn rijk

gebroken, en in de vier winden des
hemels verdeeld worden, maar niet

aan zijne nakomelingen, ook niet naar
zijne heerschappij, waarmede hij heersch-

te; want zijn rijk zal uitgerukt worden,
en dat voor anderen, dan deze.

5. En de koning van het Zuiden, die

een van zijne vorsten is, zal sterk wor-
den ; doch [een andej'] zal sterker wor-
den dan hij, en hij zal heerschen, zijne

heerschappij zal eene groote heerschap-
pij zijn.

6. Op het einde nu van [sommige]
jaren, zullen zij zich met malkanderen
bevrienden ; en de dochter des konings
van het Zuiden zal komen tot den ko-
ning van het Noorden, om billijke voor-

waarden te maken; doch zij zal de
macht des arms niet behouden, daarom

zal hij, noch zijn arm, niet bestaan;
maar zij zal overgegeven worden, en
die haar gebracht hebben, en die haar
gegenereerd heeft, en die haar gesterkt
heeft in die tijden.

7. Doch uit de spruit harer wortelen
zal er een opstaan [in] zijnen staat,

die zal met heirkracht komen, en hij

zal komen tegen die sterke plaatsen
des konings van het Noorden, en hij

zal tegen deze doen, en hij zal ze be-

machtigen.
8. Ook zal hij hunne goden, met hun-

ne vorsten, met hunne gewenschte va-

ten van zilver en goud, in de gevan-
genis naar Egypte brengen ; en hij zal

[eenige] jaren staande blijven boven
den koning van het Noorden.

9. Alzoo zal de koning van het Zui-

den in het koninkrijk komen, en hij

zal wederom in zijn land trekken.
10. Doch zijne zonen zullen zich [in

strijd] mengen, en zij zullen eene me-
nigte van groote heiren verzamelen;
en [een van hen] zal snellijk komen,
en als een vloed overstroomen en door-

trekken; en hij zal wederom komen,
en zich [in den strijd] mengen, tot aan
zijne sterke plaats toe.

11. En de koning van het Zuiden
zal verbitterd worden, en hij zal uit-

trekken, en strijden tegen hem, tegen

den koning van het Noorden, die [ooA;]

eene groote menigte oprichten zal, doch
die menigte zal in zijne hand gegeven
worden,

12. Als die menigte zal weggenomen
zijn, zal zijn hart zich verheffen, en hij

zal er [eenige] tien duizenden neder-

vellen; evenwel zal hij niet gesterkt

worden.
13. Want de koning van het Noorden

zal wederkeeren, en hij zal eene groo-

tere menigte, dan de eerste was, op-

richten ; en aan het einde van de tijden

der jaren zal hij snellijk komen met
eene" groote heirkracht, en met groot

goed.

14. Ook zullen er in die tijden velen

opstaan tegen den koning van het Zui-

den; en de scheurmakers uws volks

zullen verheven worden, om het gezicht

te bevestigen, doch zij zullen vallen.

15. En de koning van het Noorden
zal komen, en eenen wal opwerpen, en
vaste steden innemen; en de armen
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van het Zuiden zullen niet bestaan,

noch zijn uitgelezen volk, ja er zal

geene kracht zijn om te bestaan.

16. Maar hij, die tegen hem komt,

zal doen naar zijn welgevallen, en nie-

mand zal voor zijn aangezicht bestaan;

hij zal ook staan in het land des sie-

raads, en de verderving zal in zijne

hand wezen.
17. En hij zal zijn aangezicht stellen,

om met de kracht zijns ganschen rijks

te komen, en hij zal billijke voorwaar-

den medebrengen, en hij zal het doen;

want hij zal hem eene dochter der

vrouwen geven, om haar te verderven
;

maar zij zal niet vast staan, en zij zal

voor hem niet zijn.

18. Daarna zal hij zijn aangezicht tot

de eilanden keeren, en hij zal er vele

innemen; doch een overste zal zijnen

smaad tegen hem doen ophouden, be-

halve dat hij zijnen smaad op hem zal

doen wederkeeren.
19. En hij zal zijn aangezicht keeren

naar de sterkten zijns lands, en hij zal

aanstooten, en vallen, en niet gevonden
worden.

20. En in zijnen staat zal er een op-

staan, doende eenen geldeischer door-

trekken in koninklijke heerlijkheid;

maar hij zal in eenige dagen gebroken
worden, nochtans niet door toornighe-

den, noch door oorlog.

21. Daarna 2al er een verachte in

zijnen staat staan, denwelken men de
koninklijke waardigheid niet zal geven;
doch hij zal in stilheid komen, en het

koninkrijk door vleierijen bemachti-
gen.

22. En de armen der overstrooraing

zullen overstroomd worden van voor
zijn aangezicht, en zij zullen gebroken
worden, en ook de vorst des verbonds.

23. En na de vereeniging met hem
zal hij bedrog plegen, en hij zal optrek-

ken, en hij zal met weinig volks ge-

sterkt worden.
24. Met stilheid zal hij ook in de vet-

te plaatsen des landschaps komen, en
hij zal doen, wat zijne vaders, en de
vaders zijner vaderen, niet gedaan heb-

ben; roof, en buit, en goederen, zal hij

onder hen uitstrooien; en hij zal tegen
de vastigheden zijne gedachten denken,
doch tot eenen [zekeren] tijd toe.

25. En hij zal zijne kracht en zijn

hart verwekken tegen den koning van
het Zuiden, met eene groote heirkracht;
en de koning van het Zuiden zal zich
in den strrjd mengen met eene groote
en zeer machtige heirkracht; doch hij

zal niet bestaan, want zij zullen ge-

dachten tegen hem denken.
26. En d-ie de stukken zijner spijze

zullen eten, zullen hem breken, en de
heirkracht van genen zal overstroomen,
en vele verslagenen zullen vallen.

27. En het hart van beide deze ko-

ningen zal wezen om kwaad te doen,
en aan ééne tafel zullen zij leugen
spreken ; en het zal niet gelukken, want
het zal nog een einde hebben ten be-

stemden tijde.

28. En hij zal [in] zijn land weder-
keeren met groot goed, en zijn hart zal

zijn tegen het heilig verbond; en hij

zal het doen, en wederkeeren in zijn

land.

29. Ten bestemden tijde zal hij we-
derkeeren, en tegen het Zuiden komen,
doch het zal niet zijn gelijk de eerste,

noch gelijk de laatste [reize].

30. Want er zullen schepen van Chit-

tim tegen hem komen, daarom zal hij

met smart bevangen worden, en hij zal

wederkeeren, en gram worden tegen
het heilig verbond, en hij zal het doen;

want wederkeerende zoo zal hij acht

geven op de verlaters des heiligen ver-

bonds.
^

31. En er zullen armen uit hem ont-

staan, en zij zullen het Heiligdom ont-

heiligen, [en] de sterkte, en zij zullen

het gedurige [o/fer] wegnemen, eneenen
verwoestenden gruwel stellen.

32. En die goddelooslijk handelen
tegen het verbond, zal hij doen huiche-

len door vleierijen; maar het volk, die

hunnen God kennen, zullen zij grijpen,

en zullen het doen.

33. En de leeraars des volks zullen

er velen onderwijzen, en zij zullen val-

len door het zwaard en door vlam,

door gevangenis en door berooving,

[vele] dagen.
34. Als zij nu zullen vallen, zullen

zij met eene kleine hulpe geholpen wor-

den ; doch velen zullen zich door vleie-

rijen tot hen vervoegen.

35. En van de leeraars zullen er [som-

migen] vallen, om hen te louteren, en
te reinigen, en wit te maken, tot df^n
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tyd van het einde toe; want het zal

nog zyn voor eenen bestemden tijd.

36. En die koning zal doen naar zijn

welgevallen, en hij zal zichzelven ver-

heffen en groot maken boven allen God,
en hij zal tegen den God der goden
«wonderlijke dingen spreken; en hij zal

voorspoedig zijn, totdat de gramschap
voleind zij, want het is vastelijk be-

sloten, het zal geschieden.
a Dan. 7: 25.

37. En op de goden zijner vaderen
zal hij geen acht geven, noch op de
begeerte der vrouwen; hij zal ook op
geenen God acht geven, maar hij zal

zich boven alles groot maken.
38. En hij zal den god Maü'zzim in

zijne standplaats eeren; namelijk den
god, welken zijne vaders niet gekend
hebben, zal hij eeren met goud, en met
zilver, en met kostelijk gesteente, en
met gewenschte dingen.

39. En hij zal de vastigheden der
sterkten maken met den vreemden god

;

dengenen, die hij kennen zal, zal hij

de eere vermenigvuldigen, en hij zal ze
doen heerschen over velen, en hij zal

het land uitdeelen om prijs.

40. En op den tijd van het einde, zal

de koning van het Zuiden tegen hem
met hoornen stoeten; en de koning
van het Noorden zal tegen hem aan-
stormen, met wagenen, en met ruite-

ren, en met vele schepen; en hij zal

in de landen komen, en hij zal ze over-

stroomen en doortrekken.
41. En hij zal komen in het land des

sieraads, en vele {landen'] zullen ter ne-

dergeworpen worden ; doch deze zullen

aan zijne hand ontkomen: E'dom, en
Móab, en de eerstelingen der kinderen
A'mmons.

42. En hij zal zijne hand aan de lan-

den leggen ; ook zal het land van Egypte
niet ontkomen.

43. En hij zal heerschen over de ver-

borgene schatten des gouds en des zil-

vers, en over alle de gewenschte din-

gen van Egypte ; en die van Libye, en
de Mooren, zullen in zijne gangen we-
zen.

44. Maar de geruchten van het Oos-
ten en van het Noorden zullen hem
verschrikken; daarom zal hy uittrek-

ken met groote grimmigheid, om velen
te verdelgen en te verbannen.

45. En hij zal de tenten van zijn pa-
leis planten tusschen de zeeën aan den
berg des heiligen sieraads; en hij zal
tot zijn einde komen, en zal geenen
helper hebben.

HET XII KAPITTEL.

rjn te dien tijde zal Michael opstaan,
die groote Vorst, die voor de kinderen
uws volks staat, als het \_zulk~\ een tijd

der benauwdheid zijn zal, als er niet
geweest is, sinds dat er een volk ge-
weest is, tot op dienzelfden tijd toe;
en te dien tijde zal uw volk verlost
worden, al wie gevonden wordt geschre-
ven te zijn in het boek.

2. En velen van die, die in het stof
der aarde slapen, zullen ontwaken,
«deze ten eeuwigen leven, en gene tot

versmaadheden [ew] tot eeuwige afgrij-

Zing. a Matth. 25: 46. Joh. 5: 29.

3. De leeraars nu zullen «blinken, als

de glans des uitspansels, en die er velen
rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos
en eeUWiglijk. a Matth. 13: 43.

4. En gij, Daniël, sluit deze woorden
toe, en verzegel dit boek, tot den tijd

van het einde. Velen zullen het na-

speuren, en de wetenschap zal verme-
nigvuldigd worden.

5. En ik, Daniël, zag, en zie, er ston-

den twee anderen, de een aan deze
zijde van den oever der rivier, en de
ander aan gene zijde van den oever
der rivier.

6. En hij zeide tot den man, «bekleed
;

met linnen, die boven het water der
rivier was: Tot hoe lang zal het zijn,

dat er een einde van deze wonderen
zal wezen? a Dan. 10: 5.

7. En «ik hoorde dien man, bekleed
met linnen, die boven het water van
de rivier was, en hij hief zijnerechter-

en zijne linkerhand op naar den hemel,
en zwoer bij Dien, die eeuwiglijk leeft,

dat na eenen bestemden tijd, bestemde
tijden, en eene helft, en als hü zal vol-

eind hebben te verstrooien de hand des

heiligen volks, alle deze dingen voleind

zullen worden. a Openb. lO: 5, G.

8. Dit hoorde ik, doch ik verstond
het niet; en ik zeide: Mijn Heere, wat
zal het einde zijn van deze [diw^-en]?

9. En hij zeide: Ga henen, Daniël,

want deze woorden zijn toegesloten en
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verzegeld tot den tijd van het einde.

10. Velen zullen er gereinigd, en wit

gemaakt, en gelouterd worden; doch

de goddeloozen zullen goddelooslijk han-

delen, en geene van de goddeloozen

zullen het verstaan, maar de verstan-

digen zullen het verstaan.

11. En van dien tijd af, dat het ge-

durig [offer] zal weggenomen, en de

verwoestende gruwel zal gesteld zijn,

zullen zijn duizend twee honderd en
negentig dagen.

12. Welgelukzaligis hij, die verwacht
en raakt tot duizend drie honderd vijf

en dertig dagen.

13. Maar gij, ga henen tot het einde,

want gij zult rusten, en zult opstaan
in uw lot, in het einde der dagen.

^̂.—!~

DE PROFBET

H O S É A

HET I KAPITTEL.

Het woord des HEEREN, dat geschied

is tot Hoséa, den zoon van Beë'ri, in

de dagen van Uzzia, Jótham, A'chaz,

Hizkla, koningen van Juda, en in de

dagen van Jeróbeam, zoon van Jóas,

koning van Israël.

2. Het begin van het woord des HEE-
REN door Hoséa. De HEERE dan zeide

tot Hoséa: Ga henen, neem u eene

vrouw der hoererijen, en kinderen der

hoererijen ; want het land hoereert gan-

schelijk van achter den HEERE.
3. Zoo ging hij henen, en nam Gó-

mer, eene dochter van Diblaïm ; en zij

ontving, en baarde hem eenen zoon.

4. En de HEERE zeide tot hem: Noem
zijnen naam Jizreël; want nog een wei-

nig {tijds\. zoo zal Ik de bloedschulden

van Jizreël bezoeken over het huis van

Jéhü, en zal het koninkrijk van het

huis Israels doen ophouden.

5. En het zal te dien dage geschie-

den, dat Ik Israels boog verbreken zal,

in het dal van Jizreël.

6. En zij ontving wederom, en baarde

eene dochter; en Hij zeide tot hem:
Noem haren 'naam Ló-Ruchama ; want
Ik zal Mij voortaan niet meer ontfer-

men over het huis Israels, maar Ik zal

ze zekerlijk wegvoeren.
7. Maar over het huis van Juda zal

Ik Mij ontfermen, en zal ze verlossen

door den HEERE hunnen God, en Ik

zal ze niet verlossen door boog, noch
door zwaard, noch door krijg, door
paarden noch door ruiteren.

8. Als zij nu Ló-Ruchama gespeend
had, ontving zij, en baarde eenen zoon,

9. En Hij zeide; Noem zijnen naam
Ló-A'mmi; want gijlieden zijt mijn volk

niet, zoo zal Ik [ook] de uwe niet zijn.

10. Nochtans zal het getal der kin-

de9.-en Israels zijn als het f^zand der

zee, dat niet gemeten noch geteld kan
worden ; ^en het zal geschieden, dat ter

plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn:

Gijlieden zijt mijn volk niet; tot hen ge-

zegd zal worden : Gij zijt kinderen des le-

venden Gods. a Gen. 32 : 12. h Rom. 9 : 25, 26.

11. En de kinderen van Juda, en de

kinderen Israels zullen «samenverga-

derd worden, en zich een eenig hoofd
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stellen, en uit het land optrekken ; want
de dag van Jizreël zal groot zijn.

a Jes. 11: 13. Jer. 3: 18.

Ezech, 37: 16, 22. Ephez. 2: 14, 15, 16.

12. Zegt tot uwe broederen: A'mmi;
en tot uwe zusteren: Ruchama.

HET II KAPITTEL.

'1 wist tegen ulieder moeder, twist, om-
dat zij mijne vrouwe niet is, en Ik haar
man niet ben; en laat ze hare hoere-
rijen van haar aangezicht, en hare
overspelerijen van tusschen hare bor-

sten wegdoen;
2. Opdat Ik ze niet naakt uitstroope,

en zette ze als ten dage, toen zij ge-

boren werd; ja make zeals eene woes-
tijn, en zette ze als een dor land, en
doode ze door dorst;

3. En Mij barer kinderen niet ont-

ferme, omdat zij kinderen der hoere-

rijen zijn.

4. Want hunlieder moeder hoereert;

die henlieden ontvangen heeft, handelt
schandelijk; want zij zegt: Ik zal mijne
boelen nagaan, die [mij] mijn brood en
mijn water, mijne wol en mijn vlas,

mijne olie en mijnen drank geven.
5. Daarom, zie. Ik zal uwen weg met

doornen betuinen, en Ik zal eenen hei-

ningmuur maken, dat zij hare paden
niet zal vinden.

6. En zij zal hare boelen naloopen,
maar die niet aantreffen, en zij zal ze

zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij

zeggen: Ik zal henengaan en keeren
weder tot m.ijnen vorigen man, want
toen was mij beter dan nu.

7. Zij bekent toch niet, dat Ik haar
het koren, en den m.ost, en de olie ge-

geven heb, en haar het zilver en goud
vermenigvuldigd heb, [dat] zij tot den
Baal gebruikt hebben.

8. Daarom zal Ik wederkomen, en
mijn koren wegnemen op zijnen tijd,

en mijnen most op zijnen gezetten tijd;

en Ik zal wegrukken mijne wol en mijn
vlas, [dienende] om hare naaktheid te

bedekken.
9. En nu zal Ik hare dwaasheid ont-

dekken voor de oogen harer boelen; en

niemand «zal ze uit mijne hand ver-

lossen, a Hos. 5 : 14.

10. En Ik zal doen ophouden al hare
vroolijkheid, hare feesten, hare nieuwe

maanden, en hare Sabbathen, ja alle

hare gezette hoogtijden.
11. En Ik zal verwoesten haren wijn-

stok en haren vijgeboom, waarvan zij

zegt: Deze zijn mij een hoereuloon, dat
mij mijne boelen gegeven hebben ; maar
Ik zal ze stellen tot «een woud ; en het
wild gedierte des velds zal ze vreten

a Ps. 80: 13. Jes. 5: 5.

12. En Ik zal over haar bezoeken de
dagen des Baals, waarin zij dien ge-

rookt heeft, en zich versierd met haar
voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en
is hare boelen nagegaan, maar heeft Mij
vergeten, spreekt de HEERE.

13. Daarom, zie. Ik zal ze lokken, en
zal ze voeren in de woestijn; en Ik zal

naar haar hart spreken.
14. En Ik zal haar geven hare wijn-

gaarden van daar af, en het dal A'chor,
tot eene deur der hope; en aldaar zal

zij zingen, als in de dagen harer jeugd,
en als ten dage, toen zij optoog uit

Egypteland.
15. En het zal te dien dage geschie-

den, spreekt de HEERE, dat gij [Mij]

noemen zult: Mijn Man; en Mij niet

meer noemen zult: Mijn Baal.

16. En Ik zal de namen der Baals
van haren mond wegdoen ; en zij zullen

niet meer bij hunne namen gedacht
worden.

17. En Ik zal te dien dage een ver-

bond voor hen maken met het «wild
gedierte des velds, en met het gevogelte

des hemels, en het kruipend gedierte

des aardbodems; en Ik zal den boog, _

en het zwaard, en den krijg van de
aarde verbreken, en zal ze in zekerheid

doen nederliggen.
a Job 5: 23. Jes. 11: 6. Ezech. 14: 21; 34: 25.

18. En Ik zal u Mij ondertrouwen in

eeuwigheid; ja Ik zal u Mij ondertrou-

wen in gerechtigheid en in gericht, en
in goedertierenheid en in barmhartig-

heden;
19. En Ik zal u Mij ondertrouwen in

geloof; «en gij zult den HEERE ken-

nen, a Jer. 31: 33, 34.

20. En het zal te dien dage geschie-

den, dat Ik verhooren zal, spreekt de

HEERE: Ik zal den hemel verhooren;

en die zal de aarde verhooren;

21. En de aarde zal het koren ver-

hooren, mitsgaders den most en de

olie en die zullen Jizreël verhooren.
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22. En Ik zal ze Mij op de aarde

zaaien, en zal Mij ontfermen over Ló-

Ruchama; en Ik «zal zeggen tot Ló-

A'mmi: Gij zijt mijn volk; en dat zal

zeggen : O mijn God.
.a Hos. 1: 10. Rom. 9: 26. 1 Petr. 2: 10.

HET III KAPITTEL.

En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom
henen, bemin eene vrouw, die, bemind
zijnde van [haren] vriend, nochtans
overspel doet; gelijk de HEERE de

kinderen Israels bemint, maar zij zien

om. naar andere goden, en beminnen
de flesschen der druiven.

2. En ik kocht ze mij voor vijftien-

zilverlingen, en eenen Hómer gerst, en

eenen halven Hómer gerst.

3. En ik zeide tot haar: Gij zult

vele dagen naar mij «blijven zitten

[ivachten] (gij zult niet hoereeren, noch
eenen [anderen] man geworden), en ik

ook naar u. a Deut. 21 : 11.

4. Want de kinderen Israels zullen

vele dagen blijven zitten, «zonder ko-

ning en zonder vorst, en zonder offer

en zonder opgericht beeld, en zonder
Ephod en Théraphim. « Hos. lO: 3.

5. Daarna zullen zich de kinderen

Israels bekeeren, en zoeken den HEERE
hunnen God, en «David, hunnen ko-

ning ; en zij zullen vreezende komen
tot den HEERE en tot zijne goedheid,

^in het laatste der dagen, a Jer. 30 : 9.

Ezech. 34 : 23; 37: 22. b Jes. 2: 2. Micha 4: 1.

HET IV KAPITTEL

lloort des HEEREN woord, gij kinde-

ren Israels; want de HEERE heeft

eenen «twist met de inwoners des

lands, omdat er geene trouw, en geene
weldadigheid, en [geene kennisse Gods
in het land is; a Micha 6: 2.

2. [Maar] vloeken, en liegen, en dood-

slaan, en stelen, en overspel doen; zij

breken door, en bloedschulden raken
aan bloedschulden.

3. Daarom zal het land treuren, en
een iegelijk, die daarin woont, kweelen,

met het gedierte des velds, en met het

gevogelte des hemels; ja ook de vis-

schen der zee zullen weggeraapt wor-
den.

4. Doch niemand t wiste, noch bestj-af-

fe iemand; want uw volk is als die
met den priester twisten.

5. Daarom zult gij vallen bij dag, ja
zelfs de profeet zal met u vallen bij

nacht; en Ik zal uwe moeder uitroeien.

6. Mijn volk is uitgeroeid, omdat het
zonder kennis is. Dewijl gij de kennis
verworpen hebt, heb Ik u ook verwor-
pen, dat 'gij Mij het priesterambt niet
zult bedienen; dewijl gij de wet uws
Gods vergeten hebt, zal Ik ook uwe
kinderen vergeten.

7. Gelijk zij meerder geworden zijn,

alzoo hebben zij tegen Mij gezondigd.
Ik zal hunlieder eere in schande ver-

anderen.
8. Zij eten de zonde mijns volks, en

verlangen, een ieder met zijne ziele,

naar hunne ongerechtigheid.
9. Daarom, «geliik het volk, alzoo

zal de priester zijn ; en Ik zal zijne

wegen over hem bezoeken, en zijne

handelingen hem vergelden a Jes. 24 : 2.

10 «En zij zullen eten, maar niet zat
worden; zullen hoereeren, maar niet

uitbreken [in menigte] ; want zij hebben
nagelaten den HEERE in acht te ne-

men, a Micha 6 : 14.

11. Hoererij, en wijn, en most neemt
het hart weg.

12. Mijn volk vraagt zijn hout, en
zijn stok zal het hem bekend maken;
want «de geest der hoererijen verleidt

ze, dat zij van onder hunnen God weg-
hoereeren. a Hos. 5: 4.

13. Op de hoogten der «bergen of-

feren zij, en op de ^heuvelen rooken
zij, onder eenen eik, en populier, een

ijpeboom, omdat de schaduw daarvan
goed is; daarom hoereeren uwe doch-
teren, en uwe bruiden bedrijven over-

spel, a Jes. 57: 7. b Ezech. 20: 28. cJes. 1: 29.

14. Ik zal over uwe dochteren geene
bezoeking doen, omdat zij hoereeren,

en over uwe bruiden, omdat zij over-

spel doen; want zijzelven scheiden
zich af met de hoeren, en offeren met
de snoodste hoeren ; het volk dan, [dat]

geen verstand heeft, zal om.gekeerd
worden.

15. Zoo gij, o Israël, wilt hoereeren,

dat [im^ners] Juda niet schuldig worde
;

komt gij toch niet te Gilgal, en gaat
niet op naar Béth-A'ven, en zweert niet:

[Zoo waarachtig als] de HEERE leeft!

16. Want Israël is onhandig, als eene



952 HOSÉA IV, V, VI.

onbandige koe; nu zal hen deHEERE
weiden, als een lam in de ruimte.

17. Ephraïm is vergezeld met de af-

goden; laat hem varen.

18. Hunlieder zuiperij is afvallig; zij

doen niet dan hoereeren ; hare schilden
(het is eene schande!) beminnen [het

woo7-d] : Geeft.

19. Een wind heeft haar 'gebonden
in zijne vleugelen, en zij zullen be-

schaamd worden vanwege hunne of-

feranden.

HET V KAPITTEL.

H<.oort dit, gij priesteren, en merkt
op, gij huis Israels, en neemt ter ooren,

gtj huis des konings, want ulieden
[gaat] dit oordeel aan, omdat gij een
strik zijt geworden te Mizpa, en een
uitgespannen net op Thabor.

2. En die afwijken, verdiepen zich
[om] te slachten; maar Ik zal hun al-

len een tuchtmeester zijn.

3. Ik ken Ephraïm, en Israël is voor
Mij niet verborgen: dat gij, o Ephraïm,
nu hoereert, [en] Israël verontreinigd is.

4. Zij stellen hunne handelingen niet

aan, om zich tot hunnen God te be-

keeren ; want «de geest der hoererijen
is in het midden van hen, en den
HEERE kennen zij niet. a Hos. 4 : 12.

5. «Dies zal Israels hoovaardij in

zijn aangezicht getuigen; en Israël en
Ephraïm zullen vallen door hunne on-
gerechtigheid; ook zal Juda met hen
vallen. a Hos. 7: 10.

6. Met hunne schapen en met hunne
runderen zullen zij [dan] gaan om den
HEERE te zoeken, maar niet vinden;
Hij heeft zich van hen onttrokken.

7. Zij hebben trouwelooslyk gehan-
deld tegen den HEERE ; want zij hebben
vreemde kinderen gewonnen; nu zal

hen de nieuwe maand verteren met
hunne deelen.

8. Blaast de bazuin te Gibea, de
trompet te Rama; roept luide [te]

Béth-A'ven: achter u, Benjamin!
9. Ephraïm zal tot v^-woesting wor-

den, ten dage der straffe; onder de
stammen Israels heb Ik bekend ge-

maakt, dat gewis is.

10. De vorsten van Juda zijn gewor-
den, gelijk die de landpale verrukken

;

Ik zal mijne verbolgenheid, als water,
over hen uitgieten.

11. Ephraïm is verdrukt, hij is ver-
pletterd met recht; ,want hij heeft
[zoo] gewild, hy beeft gewandeld naar
het gebod.

12. Daarom zal Ik Ephraïm zijn als
eene mot, en den huize van Juda als

eene verrotting.

13. Als Ephraïm zijne krankheid zag,
en Juda zijn gezwel, zoo toog Ephraïm
s^tot A'ssur, en hij zond tot den koning
Jareb; maar die zal ulieden niet kun-
nen genezen, en zal het gezwel van
ulieden niet heelen.

14. Want Ik zal Ephraïm zijn als een
felle leeuw, en den huize van Juda
als een jonge leeuw; Ik, Ik zal ver-

scheuren en henengaan; Ik zal weg-
voeren, en «er zal geen redder zijn.

a Hos. 2: 9.

15. Ik zal henengaan [en] keeren
weder tot mijne plaatse, totdat zij zich-

zelven schuldig kennen en mijn aan-
gezichte zoeken; als hun bange zal
zyn, zullen zij Mij vroeg aoeken.

HET VI KAPITTEL.

Kcomt en laat ons wederkeeren tot den
HEERE ; want Hij heeft verscheurd,
en Hij zal ons genezen; Hij heeft ge-

slagen, en Hij zal ons verbinden.
2. Hij zal ons na twee dagen levend

maken; op den derden dag zal Hij

ons doen verrijzen, en wij zullen voor
zijn aangezichte leven.

3. Dan zullen wij kennen, wij zullen
vervolgen, om den HEERE te ken-
nen; zijn uitgang is bereid als de-dage-

raad; en Hij zal tot ons komen als een
regen, als de spade regen [en] vroege
regen des lands.

4. Wat zal Ik u doen, o Ephraïm ?

wat zal Ik u doen, o Juda? dewijl uwe
weldadigheid is als eene morgenwolk,
en als een vroegkomende dauw, die

henengaat.
5. Daarom heb Ik ze behouwen door

de profeten. Ik heb ze gedood door de
reden mijns monds; en uwe oordeelen
zullen voortkomen [aan] het licht.

6. Want «Ik heb lust tot weldadig-

heid, en niet tot offer; en tot de ken-

nisse Gods, meer dan tot brandofferen.
a Matth. 9: 13; 12: 7.
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7. Maar zij «hebben het verbond
overtreden als Adam; daar hebben zij

trouwelooslijk tegen Mij gehandeld.
a Hos. 8: 1.

8. Gïlead is eene stad van werkers
der ongerechtigheid, zij is betreden van
bloed.

9. Gelijk de benden der straatschen-

ders op iemand wachten, [alzoo] is het

gezelschap der priesteren ; zij moorden
[op] den weg naar Sichem; waarlijk

zij doen schandelijke daden.
10. Ik zie eene afschuwelijke zake

in het huis Israels; aldaar is Ephraïms
hoererij, Israël is verontreinigd.

11. Ook heeft hij u, o Juda, eenen
oogst gezet, als Ik de gevangenen mijns
volks wederbracht.

HET VII KAPITTEL.

'ierwijl Ik Israël genees, zoo wordt
Ephraïms ongerechtigheid ontdekt,

mitsgaders de boosheden van Samari'a;

want zij werken valschheid ; en de
dief gaat er in, de bende der straat-

schenders stroopt daar buiten.

2. En zij zeggen niet in hun hart,

[dat] Ik alle hunne boosheid gedachtig
ben; nu omsingelen hen hunne hande-
lingen, zij zijn voor mijn aangezichte.

3. Zij verblijden den koning met
hunne boosheid, en de vorsten met hun-
ne leugenen.

4. Zij bedrijven allen te zamen over-

spel; zij zijn gelijk een bakoven die

heet gemaakt is van den bakker; [die]

oplioudt van wakker te zijn, nadat hij

het deeg heeft gekneed, totdat het door-

gezuurd zij.

5. Het is de dag onzes konings ; de
vorsten maken [hem] krank [door] ver-

hitting van den wijn; hij strekt zijne

hand uit met de spotters.

6. Want zij voeren hun hart aan,

als eenen bakoven, tot hunne lagen
;

hunlieder bakker slaapt den ganschen
nacht; 's morgens brandt hij als een
vlammend vuur.

7. Zij zijn allen te zamen verhit als

een bakoven, en zij verteren hunne
richters; alle hunne koningen vallen;

er is niemand onder hen, die tot Mij

roept.

8. Ephraïra, die «verwart zich met

de volken; Ephraïm is een koek, die
niet is omgekeerd. « rs. i06: .35.

9. Vreemden verteren zijne kracht,
en hij merkt het niet \ ook is de grau-
wigheid op hem verspreid, en hij merkt
het niet.

10. «Dies zal de hoovaardij van Isra-

ël in zijn aangezicht getuigen ; dewijl
zij zich niet bekeeren tot den HEERE
hunnen God, noch Hem zoeken in dit
alles.

ffl Hos. 5: 5.

11. Want Ephraïm is als eene botte
duive, zonder hart; zij roepen Egypte
aan, zij gaan henen tot A'ssur.

12. Wanneer zij zullen henengaan,
zal Ik mijn net over hen uitspreiden;
Ik zal ze als vogelen des hemels doen
nederdalen; Ik zal ze tuchtigen, gelijk
gehoord is in hunne vergadering.

13. Wee hen, want zij zijn van Mij
afgezworven; verstoring over hen, want
zij hebben tegen Mij overtreden. Ik
zoude ze wel verlossen, maar zij spre-
ken leugenen tegen Mij.

14. Zij roepen ook niet tot Mij met
hun hart, wanneer zij huilen op hunne
legers; om koren en most verzamelen
zii zich, [maar] zij wederstreven tegen
Mij.

15. Ik heb ze wel getuchtigd, [en]

hunlieder armen gesterkt; maar zij

denken kwaad tegen Mij.

16. Zij keeren zich, [maar] niet [tot]

den Allerhoogste, zij zijn «als een be-

driegelijke boog; hunne vorsten vallen
door het zwaard, vanwege de gram-
schap hunner tong. Dit is hunlieder
bespotting in Egypteland. a Ps. 78: 57.

HET VIII KAPITTEL.

iJe bazuin aan uwen mond ! [Hij komt]

als een «arend tegen het huis des

HEEREN; omdat zij mijn ^verbond
hebben overtreden, en zijn tegen mijne
wet afvallig geworden.

a Deut. 28: 49. h Hos. 6: 7.

2. [Dan] zullen zij tot Mij roepen:
Mijn God, wij, Israël, kennen U.

3. Israël heeft het goede verstoeten;

de vijand zal hem vervolgen.

4. Zij hebben koningen gemaakt, maar
niet uit Mij ; zij hebben vorsten gesteld,

maar Ik heb het niet gekend; van hun
zilver en hun goud hebben zij voor zich-
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zelven afgoden gemaakt, opdat zij uitge-

roeid worden.
5. Uw kalf, o Samaria, heeft [u] ver-

stoeten; mijn toorn is tegen hen ont-

stoken ; hoe lang zullen zij de reinig-

heid niet verdragen?
6. Want dat is ook uit Israël ; een

werkmeester heeft het gemaakt, en het

is geen God, maar het zal [tot] stukken
worden, het kalf van Samarïa.

7. Want zij hebben wind gezaaid, en

zullen eenen wervelwind maaien; het

zal geen staand koren hebben, het uit-

spruitsel zal geen meel maken; of het

[dit] mxisschien maakte, vreemden zul-

len het verslinden.

8. Israël is verslonden ; nu zijn zij

onder de heidenen geworden, gelijk een

vat, waar men geenen lust toe heeft.

9. Want zij zijn opgetogen [naar]

A'ssur, eenen woudezel, die alleen voor

zichzelven is, die van Ephraïm heb-

ben boelen om hoerenloon gehuurd.

10. Dewijl zij [dan] onder de heidenen

[boelen] om hoerenloon gehuurd heb-

ben, zoo zal Ik die nu ook verzamelen
;

ja zij hebben al een weinig begonnen,

vanwege den last van den koning der

vorsten.

11. Omdat Ephraïm de altaren ver-

menigvuldigd heeft tot zondigen, zoo

zijn hem de altaren geworden tot zon-

digen.

12. Ik schrijf hem de voortreffelijk-

heden mijner "wet voor; [waar] die zijn

geacht als wat vreemds.
13. Aangaande de offeranden mijner

gaven, zij offeren vleesch, en eten het,

[maar] de HEERE heeft aan hen geen

welgevallen. Nu zal Hij hunner onge-

rechtigheid gedenken, en hunne zonden

bezoeken; zij zullen weder [in] Egypte

keeren.
14. Want Israël heeft zijnen Maker

vergeten, en tempelen gebouwd, en Ju-

da heeft vaste steden vermenigvuldigd
;

maar Ik zal een vuur zenden in zijne

steden, dat zal hare paleizen verteren.

HET IX KAPITTEL.

"Verblijd u niet, o Israël, tot opsprin-

gens toe, gelijk de volken; want gij

hoereert van uwen God af, gij hebt

hoerenloon lief-, op alle dorschvloeren

des korens.

2. De [dorsch]vloev en de wijnkuip zai

henlieden niet voeden: en de most zal

haar liegen.

3. Zij zullen in des HEERE N^ lai d

niet blijven; maar Ephraïm zal weder
[in] Egypte keeren, en zij zullen in As-
syrië het onreine eten.

4. Zij zullen den HEERE geene drank-
offeren doen van wijn; ook zouden zij

Hem niet zoet zijn; hunne offeranden
zouden hun zijn als treurbrood ; allen,

die dat zouden eten, zouden onrein wor-
den; want hun brood zal voor hunne
ziel zijn ; het zal in des HEEREN huis

niet komen.
5. Wat zult gijlieden [dan] aoen op

eenen gezetten hoogtijdsdag. en op eenen
feestdag des HEEREN?

6. Want zie, zij gaan daarhenen van-

wege de verstoring; Egypte zal ze ver-

zamelen, Moph zal ze begraven. Be-

geerte zal er zijn naar hun zilver, ne-

telen zullen hen erfelijk bezitten, door-

nen zullen in hunne tenten zijn.

7. De dagen der bezoeking zijn ge-

komen, de dagen der vergelding zijn

gekomen; die van Israël zullen het ge-

waar worden. De profeet is een dwaas,
de man des geestes is onzinnig ; om de
grootheid uwer ongerechtigheid is de

haat ook groot.

8. De wachter van Ephraïm is met
mijnen God

;
[maar] de profeet is een

vogelvangersstrik op alle zijne wegen,
een haat in het huis zijns Gods.

9. Zij hebben zich zeer diep verdor-

ven, als in de dagen van Gibea ; Hij

zal hunner ongerechtigheid gedenken,

Hü zal hunne zonden bezoeken.

10. Ik vond Israël als druiven in de

woestijn, Ik zag uwe vaderen als de

eerste vrucht aan den vijgeboom in

haar beginsel; [maar] zij gingen in

('[tot] Baiil-Péor, en zonderden zich af tot

die *Schandelijkheid, en werden gansch
verfoeielijk naar hunne boelerij.

a Num. 25: 3. Ps. 106: 28.

11. Aangaande Ephraïm, hunlieder

heerlijkheid zal wegvhegen als een vo-

gel ; van de geboorte en van [moeders]

buik, en van de ontvangenis af.

12. Schoon zij ook Jiunne kinderen

» stat. overz.: schaemte, wat thans alleen

gezegd kan worden of van het besef van iets

schandelijks, of van zekere deelen des lichaams.
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mochten grootbrengen, Ik zal ze er toch

van berooven, dat zij onder de men-
schen niet zullen zijn; want ook, wee
hen, als Ik van hen zal geweken zijn.

13. Ephraïm is, gelijk als Ik Tyrus
aanzag, dat geplant is in eene liefelijke

woonplaats; maar Ephraïm zal zijne

kinderen moeten uitbrengen tot den
doodslager.

14. Geef hun, HEERE; wat zult Gij

geven? geef hun eene «misdragende
baarmoeder, en uitdrogende borsten.

a Luc. 23: 29.

15. Al hunne boosheid is te «Gilgal,

want daar heb Ik ze gehaat, om de

boosheid hunner handelingen; Ik zal ze

uit mijn huis uitdrijven, Ik zal ze voort-

aan niet meer liefhebben; alle hunne
^vorsten zijn afvalligen.

a Hos. 4: 15; 12: 12. h Jes. 1 : 23.

16. Ephraïm is geslagen, hunlieder
wortel is verdord, zij zullen geene vrucht
voortbrengen; ja schoon zij ook gene-
reerden, zoo zal Ik toch de gewenschte
[vruchten] van hunnen buik dooden.

17. Mijn God zal ze verwerpen, om-
dat zij naar Hem niet hooren ; en zij

zullen omzwervende zijn onder de hei-

denen.

HET X KAPITTEL.

Israël is een uitgeledlgde wijnstok, hij

brengt [weder] Yxwchi voor zich; [maar]
naar de veelheid zijner vrucht heeft
hij de «altaren vermenigvuldigd; naar
de kostelijkheid zijns lands hebben zij

de opgerichte beelden kostelijk gemaakt.
ft Hos. 8: 11.

2. Hy heeft hun hart verdeeld, nu
zullen zij verwoest worden ; Hij zal

hunne altaren doorhouwen, Hij zal

hunne opgerichte beelden verstoren,

3. Want nu zullen zij zeggen: Wij
hebben «geenen koning ; want wij heb-
ben den HEERE niet gevreesd; wat
zoude ons dan een koning doen?

a Hos. 3: 4.

4. Zij hebben woorden gesproken, val-

schelijk zwerende [in het] verbond ma-
ken; daarom zal het oordeel als een
vergiftig kruid groenen op de voren
der velden.

j

5. De inwoners van Saman'a zullen
1

verschrikt zijn over het kalf van Béth- 1

A'ven; want zijn volk zal er over treu- 1

ren, mitsgaders zijne Chemarim {[die]

zich er over verheugden), over zijne
heerlijkheid, omdat zij er van is weg-
gevaren.

6. Ja dat zal naar A'ssur gevoerd
worden, [tot] een geschenk voor den
koning Jareb. Ephraïm zal schaamte
behalen, en Israël zal beschaamd wor-
den vanwege zijnen raadslag.

7. De koning van Saman'a is afge-
houwen, als schuim op het water.

8. En de hoogten van A'ven, Israels
zonde, zullen verdelgd worden

; door-
nen en distelen zullen op hunlieder aL
taren opkomen; en «zij zullen zeggen
tot de bergen : Bedekt ons ; en tot de
heuvelen : Valt op ons. a Jes. 2: ia

Luc. 23: 80. Openb. 6: 16; 9: 6.

9. Sinds de dagen van «Gi'bea, hebt
gij gezondigd, o Israël; daar zijn zij

staande gebleven ; de strijd te Gïbea,
tegen de kinderen der verkeerdheid, zal

ze niet aangrijpen. « Hos. 9 : 9.

10. Het is in mijnen lust, dat Ik ze

zal binden ; en volken zullen tegen hen-
lieden verzameld worden, als Ik ze bin-

den zal in hunne twee voren.

11. Dewijl Ephraïm eene vaars is,

gewend gaarne te dorschen, zoo ben Ik
over de schoonheid van haren hals over-

gegaan ; Ik zal Ephraïm berijden, Juda
zal ploegen, Jakob zal voor zich eggen.

12. Zaait u tot gerechtigheid, maait
tot weldadigheid ; «braakt u een braak-

land; dewijl het tijd is den HEERE te

zoeken, totdat Hij kome, en over u de
gerechtigheid regene. a Jer. 4: 3.

13. Gij hebt goddeloosheid geploegd,
verkeerdheid gemaaid, [en] de vrucht
der leugen gegeten ; want gij hebt ver-

trouwd op uwen weg, op de veelheid

uwer helden.

14. Daarom zal er een groot gedruisch
ontstaan onder uwe volken, en alle uwe
vestingen zullen verstoord worden, ge-

lijk Salman Béth-A'rbel verstoorde ten

dage deskrijgs; de moeder werd er ver-

pletterd met de zonen.

15. Alzoo heeft Bethel ulieden gedaan,
vanwege de boosheid uwer boosheid

;

Israels koning is in den dageraad ten

eenen male uitgeroeid.

HET XI KAPITTEL.

Als Israël een kind was, toen heb Ik
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hem liefgehad, en «Ik heb mijnen zoon

uit Egypte geroepen. a Matth. 2 : 15.

2. [Maar gelijk] zij henUeden riepen,

alzoo gingen zij van hun aangezicht

weg; zij ofiferden den Baills, en rookten

den gesnedenen beelden.

3. Ik nochtans leerde Ephraïm gaan;

Hij nam ze op zijne armen, maar zij

bekenden niet, dat Ik ze genas.

4. Ik trok ze met menschenzeelen,

met koorden der liefde, en was hun,

als degenen, die het juk [raw] op hunne
kinnebakken oplichten, en Ik reikte

hem voeder toe.

5. Hij zal in Egypteland nietweder-

keeren, maar A'ssur, die zal zijn koning

zijn; omdat zij weigeren zich te be-

keeren.
6. En het zwaard zal in zijne steden

blijven, en zijne grendelen verterenen

opeten, vanwege hunne beraadslagin-

gen.
7. Want mijn volk blijft hangen aan

de afkeering van Mij; zij roepen het

wel tot den Allerhoogste, [maar] niet

één verhoogt [Hem].

8. Hoe zoude Ik u overgeven, o Ephra-

ïm, u overleveren, o Israël? Hoe zoude

Ik u maken als «A'dama, u stellen als

Zebóïm? Mijn hart is in mij omgekeerd,

al mijn berouw is te zamen ontstoken.
a Gen. 19: 24.

9. Ik zal de hittigheid mijns toorns

niet uitvoeren ; Ik zal niet wederkeeren,

om Ephraïm te verderven; want Ik ben

God en geen mensch, de Heilige in het

midden van u, en Ik zal in de stad

niet komen.
10. Zij zullen den HEERE achterna

wandelen ; Hij zal brullen als een leeuw;

wanneer Hij brullen zal, dan zullen de

kinderen van de zee af al bevende
aankomen.

11. Zij zullen bevende aankomen als

een vogelken uit Egypte, en als eene

duive uit het land van A'ssur; en Ik

zal ze doen wonen in hunne huizen,

spreekt de HEERE.

HET XII KAPITTEL.

Die van Ephraïm hebben Mij omsin-

geld met leugen, en het huis Israels

met bedrog; maar Juda heerschte nog
met God, en was met de heiligen ge-

trouw.

2. Ephraïm weidt zich met wind, en
jaagt den oostenwind na; den ganschen
dag vermenigvuldigt hij leugen en ver-

woesting; en zlJ maken verbond met
A'ssur, en de olie wordt naar Egypte
gevoerd.

3. Ook heeft de HEERE eenen twist
met Juda, en Hij zal bezoeking doen
over Jakob naar zijne wegen ; naar zijne

handelingen zal Hij hem vergelden.

4. In [moeders] buik «hield hij zijnen

broeder bij de verzenen; en in zijne

kracht gedroeg hij zich vorstelijk ^met
God. a Gen. 25 : 20. h Gen. 35: 9, 10.

5. Ja hii gedroeg zich vorstelijk tegen
den Engel, en overmocht [Hem]; hij

weende en smeekte Hem. [Te] «Bethel
vond hij Hem, en aldaar sprak Hij met
ons; a Gen. 28: 12, 19; 35: 7, 14, 15.

6. Namelijk, de HEERE, de God der

heirscharen; HEERE is zijn gedenk-
naam.

7. Gij dan, bekeer u tot uwen God,
bewaar weldadigheid en recht, en wacht
geduriglijk op uwen God.

8. In des koopmans hand is eene
bedriegelijke weegschaal, hij bemint te

verdrukken.
9. Nog zegt Ephraïm: Evenwel ben

ik rijk geworden, ik heb mij groot goed
verkregen; [in] al mijnen arbeid* zullen

zij mij geene ongerechtigheid vinden,

die zonde zij.

10. Maar Ik ben de HEERE uw God
«van Egypteland af; Ik zal u nog in

tenten doen wonen, als in de dagen
der samenkomst

;
a Jes. 43 : 11.

11. En Ik zal spreken tot de profe-

ten, en Ik zal het gezicht vermenig-
vuldigen; en door den dienst der pro-

feten zal Ik gelijkenissen voorstellen.

12. Zekerlijk is «Gilead ongerechtig-

heid, zij zijn enkel ijdelheid; te ^Gil-

gal offeren zij runderen; ja hunne al-

taren zijn als [s/ee^zjhoopen op de voren

der velden. a Hos. 6 : 8.

b Hos. 4: 15; 9: 15.

13. «Jakob vlood toch [»«ar] het veld

van Syrië, en Israël diende om eene

^vrouwe, en hoedde om eene vrouwe.
a Gen. 28 : 5, enz. b Gen. 29 : 20, 28.

14. Maar de HEERE voerde Israël

op uit Egypte door eenen profeet, en

door eenen profeet werd hij gehoed.

15. Ephraïm [daarentegen] heeft [iïew]

zeer bitterlijk vertoornd ; daarom zal Hij
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zijn bloed op hem laten, en zijn Heere
zal hem zijnen smaacl vergelden.

HET Xin KAPITTEL.

AlAls Ephraim sprak, zoo beefde men;
hij heeft zich verheven in Israël; maai'

hij is schuldig geworden aan den Baiil

en is gestorven.

2. En nu zijn zij voortgevaren te

zondigen, en hebben zich van hun zil-

ver een gegoten beeld gemag,kt, afgo-

den naar hun verstand, die' altemaal
^«smedenwerk zijn; waarvan zij [noch-

tans] zeggen : De menschen, die offeren,

zullen de kalveren kussen, a Hos. 8 : 6.

3. Daarom zullen zij zijn als eene
morgenwolk, en als een vroegkomende
dauw, die henengaat; als kaf van den
dorschvloer, en als rook uit den schoor-

steen wordt weggestormd.
4. Ik ben toch de HEERE uw God

«van Egypteland af; daarom zoudtgij
geenen God kennen ^dan Mij alleen;

want er is geen Heiland dan Ik.

a Jes. 43: 11. Hos. 12: 10.

b 2 Sam. 22 : 32. Ps. 18 : 32.

5. Ik heb u gekend in de woestijn,

in een zeer heet land.

6. Daarna zijn zij, naardat hunlieder
^weide was, zat geworden; als zij zat

zijn geworden, heeft zich hun hart ver-

heven; daarom hebben zij Mij ^vergeten.
a Deut. 32 : 15. b Hos. 8 : 14.

7. Dies werd Ik hun als een felle

leeuw; als een luipaard loerde Ik op
den weg.

8. Ik ontmoette hen als een beer,

die van jongen beroofd is, en scheurde
het slot huns harten; en Ik verslond
ze aldaar als een oude leeuw; het wild
gedierte des velds verscheurde hen.

9. Het heeft u bedorven, o Israël,

want in Mij is uwe hulpe.

10. Waar is uw koning nu. dat hij

u behoude in alle uwe steden ? en uwe
richters, waar gij vanzeidet: Geef mij
eenen koning en vorsten?

11. Ik gaf u eenen «koning in mij-

nen toorn, en nam [hem] weg in myne
verbolgenheid. a l Sam. 8:5;

15 : 23 ; 16 : 1.

12. Ephraims ongerechtigheid is sa-

mengebonden, zijne zonde is opgelegd.

13. Smarten eener barende [vrouiv]

zullen hem aankomen; hij is een onwijs

kind; want [anders] zoude hij geenen
tijd in de kindergeboorte blijven staan.

14. [Doch] Ik zal ze van het geweld
der helle verlossen. Ik zal ze vrijmaken
van den dood. «O dood, waar zijn uwe
pestilentiën? Helle, waar is uw ver-

derf? Berouw zal van mijne oogen ver-
borgen zijn. a Jes. 25: 8. 1 Cor. 15: 55.

15. Want hij zal vrucht voortbrengen
onder de broederen; [doch] er zal een
oostenwind komen, een wind des HEE-
EEN, opkomende uit de woestijn; en
zijne springader zal uitdrogen, en zijne

fontein zal verdrogen; die zal den schat
van alle gewenschte huisraad rooven.

HET XIV KAPITTEL.

Oamari'a zal verwoest worden, want
het is wederspannig geweest tegen zij-

nen God. Zij zullen door het zwaard
vallen, hunne kinderkens zullen «ver-

pletterd, en zijne zwangere [vrouwen]
zullen opengesneden worden.

a Hos. 10: 14.

2 «Bekeer u, o Israël, tot den HEERE
uwen God toe; want gij zijt gevallen
om nwe ongerechtigheid. « hos. 12: 7.

3. Neemt [deze] woorden met u, en
bekeert u tot den HEERE; zegt tot
Hem: Neem weg alle ongerechtigheid,
en geef het goede, zoo zullen wij beta-
len de varren onzer lippen.

a Hebr. 13: 15.

4. A'ssur zal ons niet behouden, wij

zullen niet rijden op pa-arden, en tot

het werk onzer handen niet meer zeg-

gen: Gij zijt onze God. Immers zal

een wees bij U ontfermd worden.
5. Ik zal hunlieder afkeering genezen,

Ik zal ze vrijwilliglijk liefhebben; want
mijn toorn is van hem gekeerd.

6. Ik zal Israël zijn als de dauw; hij

zal bloeien als de lelie, en hij zal zijne

wortelen uitslaan als de Libanon.
7. Zijne scheuten zullen zich uitsprei-

den, en zijne heerlykheid zal zijn als

des olijfbooms, en hij zal eenen reuk
hebben als de Libanon.

8. Zij zullen wederkeeren, zittende

onder zijne schaduw; zij zullen ten
leven voortbrengen [als] koren, en bloei-

en als de wijnstok; zijne gedachtenis
zal zijn als de wijn van Libanon.

9. Ephraïm, wat heb Ik meer met de
afgoden te doen? Ik heb [hem] verhoord,
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en zal op hem zien; Ik zal [hem] zijn

als een groenende denneboom; uwe
vrucht is uit My gevonden.

10. Wie is wijs ? die versta deze din-

gen; [wie is] verstandig? die bekenne

ze ; want des HEEREÏs" wegen zijn recht,

en de rechtvaardigen zullen daarin
wandelen, maar de overtreders zullen
daarin vallen,

DB PEOFEET

HET I KAPITTEL:

Het woord des HEEREN, dat geschied

is tot Jóël, den zoon van Péthuël:

2. Hoort dit, gij oudsten, en neemt
ter oore, alle inwoners des lands. Is

dit geschied in uwe dagen? of ook in

de dagen uwer vaderen?
3. Vertelt uwen kinderen daarvan,

en [laat het] uwe kinderen hunnen kin-

deren [vertellen] en dezer kinderen aan
een ander geslacht.

4. Wat de rups heeft overgelaten,

heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat
de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft

de kever afgegeten, en wat de kever
heeft overgelaten, heeft de kruidworm
afgegeten.

5. Waakt op, gij dronkenen, en weent
en huilt, alle gij wijnzuipers, om den
nieuwen wijn, dewijl hij van uwen
mond is afgesneden.

6. Want een volk is opgekomen over
mijn land, machtig en zonder getal;

zijne tanden zijn leeuwentanden, en het
heeft baktanden eens ouden leeuws.

7. Het heeft mijnen wijnstok gesteld

tot eene verwoesting, en mijnen vijge-

boom tot schuim; het heeft hem gan-

schelijk ontbloot en nedergeworpen,
zijne ranken zijn wit geworden.

8. Kerm, als eene jonkvrouwe, die

met eenen zak omgord is vanwege den
man harer jeugd.

9. Spijsoffer en drankoffer is van het

Huis des HEEREN afgesneden; de

priesters, des HEEREN dienaars, treu-

ren.

10. Het veld is verwoest, het land

treurt; want het koren is verwoest, de

most is verdroogd, de olie is flauw.

11. De akkerlieden zijn beschaamd,
de wijngaardeniers huilen, om de tarwe
en om de gerst; want de oogst des

velds is vergaan.

12. De wijnstok is verdord, devijge.

boom is flauw; de granaatappelboom,
ook de palmboom en appelboom, alle

boomen des velds zijn verdord; ja de

vroolijkheid is verdord van de men-
schenkinderen.

13. Omgordt u, en rouwklaagt, gij

priesters ; huilt, gij dienaars des altaars;

gaat in, vernacht in zakken, gij die-

naars mijns Gods; want spijsoffer en
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dran koffer is geweerd van het Huis
uws Gods.

14. «Heiligt een vasten, roept een
verbodsdag uit, verzamelt de oudsten,

[en] alle inwoners dezes lands, [ten]

Huize des HEEREN uws God, en roept

tot den HEERE. a Joëi 2 : 15.

15. Ach, die dag ! Want «de dag des
HEEREN is nabij, en zal als eene ver-

woesting komen van den Almachtige.
a Jes. 13 : 6.

16. Is niet de spijze voor onze oogen
afgesneden? blijdschap en verheuging
van het Huis onzes Gods ?

17. De granen zijn onder hunne klui-

ten verrot, de schathuizen zijn verwoest,
de schuren zijn afgebroken, want het
koren is verdord.

18. O hoe zucht het vee ! De runder-
kudden zijn bedwelmd, want zij heb-

ben geene weide; ook zijn de schaaps-

kudden verwoest.
19. Tot U, o HEERE, roep ik; want

een vuur heeft de weiden der woestijn

verteerd, en eene vlam heeft alle hoo-

rnen des velds aangestoken.
20. Ook schreeuwt elk beest des velds

tot U; want de waterstroomen zijn

uitgedroogd, en een vuur heeft de
weiden der woestijn verteerd.

HET II KAPITTEL.

Bilaast de bazuin te Sion, en roept
luide op den berg mijner heiligheid;

laat alle inwoners des lands beroerd
zijn; want «de dag des HEEREN komt,
want hij is nabij.

a Joël 1: 15. Zeph. 1: 14, 15.

_. Een dag van duisternis en donker-
heid, een dag van wolken en dikke
duisterheid, als de dageraad uitgespreid

over de bergen; een groot en machtig
volk, desgelijks van ouds niet geweest
Is, en na hen niet meer zal zijn tot in

jaren van vele geslachten.

3. Vóór hen verteert een vuur, en
achter hen brandt eene vlam ; het land
is vóór hen als een lusthof, maar ach-
ter hen eene woeste wildernis, en ook
is er geen ontkomen van hen.

4. Hunne gedaante is als de gedaan-
te van paarden, en als ruiters zoo
zullen zij loopen.

5. Zij zullen daarhenen springen als

fen gedruisch van wagenen, op de

hoogten der bergen; als het gedruisch
eener vuurvlam, die stoppelen verteert;
als een machtig volk, dat in slagorde
gesteld is.

8. Van zijn aangezicht zullen de vol-

ken in pijn zijn; alle aangezichten zul-

len betrekken [als] een pot.

7. Als helden zullen zij loopen, als
krijgslieden zullen zij de muren be-
klimmen; en zij zullen daarhenen trek-
ken, een iegelijk in zijne wegen, en
zullen hunne paden niet verdraaien.

8. Ook zullen zij d-e een den ander
niet dringen, zij zullen daarhenen trek-
ken elk in zijne baan; en al vielen zy
op een wapen, zij zouden niet verwond
worden.

9. Zy zullen in de stad omloopen;
zij zullen loopen op de muren; zij zul-

len klimmen in de huizen; zij zullen
door de vensteren inkomen als een
dief.

10. De «aarde is beroerd voor zijn

aangezicht, de hemel beeft; de zonen
maan worden zwart, en de sterren
trekken haren glans in.

a Jes. 13: 10. Ezech. 32: 7.

11. En de HEERE verheft zijne stem-
me voor zijn heir henen; want zijn

legér is zeer groot; want Hij is mach-
tig, doende zijn woord; want «de dag
des HEEREN is groot en vreeselijk, en
wie zal hem verdragen?

a Jer. 30: 7. Amos 5: 18. Zeph. 1: 15.

12. Nu dan ook, spreekt de HEERE,
abekeert u tot Mij met uw gansche
hart, en dat met vasten, en met ge-

ween, en met rouwklage. a Jer. 4: i.

13. En scheurt uw hart en niet iMve
kleederen, en bekeert u tot den HEE-
RE uwen God; want Hij is «genadig
en barmhartig, lankmoedig en groot
van goedertierenheid, en berouw heb-

bende over het kwade.
a Ex. 34: 6. Ps. 86: 15. Jona 4: 2.

14. «Wie weet. Hij mocht zich wen-
den en berouw hebben; en Hij mocht
eenen zegen achter Zich overlaten [tot]

spijsoffer en drankoffar voor den HEE-
RE uwen God. a Jona 3: 9.

15. Blaast de bazuin te Sion, «heiligt

een vasten, roept een verbodsdag uit.

a Joël 1: 14.

16. Verzamelt het volk, heiligt de
gemeente; vergadert de oudsten, ver-

zamelt de kinderkens en die de borsten
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zuigen ; de bruidegom ga uit zyne bin-

nenkamer, en de bruid uit hare slaap-

kamer.
17. Laat de priesters, des HEEREN

dienaars, weenen tusschen het voorhuis

en het altaar, en laat ze zeggen : Spaar
uw volk, o HEERE, en geef uwe erfe-

nis niet over tot eene smaad heid, dat

de heidenen over hen zouden heer-

schen; waarom zouden zij onder de
volken zeggen : «Waar is hunlieder God?

a Ps. 42: 11; 79: 10; 115: 2.

18. Zoo zal de HEERE ijveren over
zijn land, en Hij zal zijn volk verschoo-

nen.
19. En de HEERE zal antwoorden en

tot zijn volk zeggen : Ziet, Ik zend ulie-

den het koren, en den most, en de olie,

dat gij daarvan verzadigd zult worden;
en Ik zal u niet meer overgeven [tot]

eene smaadheid onder de heidenen.

20. En Ik zal dien van het noorden
verre van ulieden doen vertrekken, en
hem wegdrijven in een dor en woest
land, zijn aangezicht naar de oostzee,

en zijn einde naar de achterste zee; en
zijn stank zal opgaan, en zijne vuilig-

heid zal opgaan; want hij heeft groote

dingen gedaan.
21. Vrees niet, o land, verheug u, en

wees bKjde; want de HEERE heeft

groote dingen gedaan.
22. Vreest niet, gij beesten des velds;

want de weiden der woestijn zullen

[weder] jong gras voortbrengen; want
het geboomte zal zijne vrucht dragen,

de wijnstok en vijgeboom zullen hun
vermogen geven.

23. En gij kinderen Sions, verheugt
u en zijt blijde in den HEERE uwen
God; want Hij zal u geven dien Leeraar
ter gerechtigheid ; en Hij zal u den regen
doen nederdalen, den vroegen regen
en den spaden regen in de eerste

[maand]
;

24. En de dorschvloeren zullen vol

koren zijn, en de perskuipen van most
en olie overloopen.

25. Alzoo zal Ik ulieden de jaren ver-

gelden, die de «sprinkhaan, de kever,

en de kruidworm, en de rups heeftaf-

gegeten; mijn groot heir, dat Ik onder
u gezonden heb. n Joëi i: 4.

26. En gij zult overvloediglijk en tot

verzadiging eten, en prijzen den naam
des HEEREX uwsGods, die wonderlijk

bij u gehandeld heeft; en mijn volk

zal niet beschaamd worden tot in eeu-

wigheid.
27. En gij zult weten, dat Ik in het

midden van Israël ben, en [dat] Ik de
HEERE uw God ben, en niemand meer;
en mijn volk zal niet beschaamd wor-
den in eeuwigheid.

28. En daarna zal het geschieden,
dat Ik mijnen «Geest zal uitgieten over
alle vleesch, en uwe zonen en uwe doch-
teren zullen profeteeren; uwe ouden
zullen droomen droomen, uwe jonge-
lingen zullen gezichten zien;

a Jes. 44: 3. Ezecli. 39: 29. Hand. 2: 17.

29. Ja ook over de dienstknechten,
en over de dienstmaagden, zal Ik in

die dagen mijnen Geest uitgieten.

SO. En Ik zal wonderteekenen geven
in den hemel en op de aarde: bloed,

en vuur, en rookzuilen.
31. «De zon zal veranderd worden in

duisternis, en de maan in bloed, eer

dat die groote en vreeselijke- dag des
HEEREN komt. a Joël 3: 15.

32. En het zal geschieden, al «wie
den naam des HEEREN zal aanroepen,
zal behouden worden; want op den
^berg Sions en te Jeruzalem zal ontko-

ming zijn, gelijk als de HEEREgezegd
heeft; en dat, bij de overgeblevenen,

die de HEERE zal roepen.
a.Rom. 10: 13. h Obadja, vs. 17

HET III KAPITTEL.

Want zie, in die dagen en te dien

tijde, als Ik de gevangenis van Juda en
Jeruzalem zal wenden,

2. Dan zal Ik alle heidenen verga-

deren, en zal ze afvoeren in het dal

van Jósaphat; en Ik zal met hen al-

daar rechten, vanwege mijn volk en
mijn erfdeel Israël, dat zij onder de
heidenen hebben verstrooid, en mijn

land gedeeld
;

3. En hebben het lot over mijn volk

geworpen, en een knechtken gegeven

om eene hoer, en een meisken verkocht

om wijn, dat zij mochten drinken.

4. En ook, wat hebt gij met Mij te

doen, gij Tyrus en Sidon, en alle gren-

zen van Palestina ? Zoudt gij Mij eene

vergelding wedergeven ? Maar zoo gij

Mij wilt vergelden, lichtelük, haastelijk,

zal Ik uwe vergelding op het hoofd we-

derbrengen
;
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5. Omdat gij mijn zilver en mijn goud
hebt weggenomen, en hebt mijne beste
kneinoodiën in uwe tempels gebracht;

6. En gij hebt de kinderen van Juda
en de kinderen van Jeruzalem verkocht
aan de kinderen der Grieken, opdat gij

ze verre van hunne landpale mocht
brengen.

7. Ziet, Ik zal ze opwekken uit de
plaats, waarhenen gy ze hebt verkocht;
en Ik zal uwe vergelding wederbrengen
op uw. hoofd

;

8. En Ik zal uwe zonen en uwe doch-
teren verkoopen in de hand der kinde-

ren van Juda, die ze verkoopen zullen

aan die van Schéba, aan een vergele-

gen volk ; want de HEERE heeft het

gesproken.

9. Roept dit uit onder de heidenen ; hei-

ligt eenen krijg ; wekt de helden op ; laat

naderen, laat optrekken alle krijgslieden.

10. Slaat uwe spaden tot zwaarden,
en uwe sikkelen tot spiesen ; de zwakke
zegge : Ik ben een held.

11. Rot te hoop, en komt aan, alle

gij volken van rondom, en vergadert u.

(O HEERE, doe uwe helden derwaarts
nederdalen.)

12. De heidenen zullen zich opmaken,
en optrekken naar het dal vanJósaphat;
maar aldaar zal Ik zitten, om te rech-

ten alle heidenen van rondom.
13. «Slaat de sikkel aan, want de

oogst is rijp geworden; komt aan, daalt
henen af, want de pers is vol, en de
perskuipen loopen over; want hunlieder
boosheid is groot. a Openb. 14: 15.

14. Menigten, menigten in het dalj

des dorschwagens! Want de dag desHEEREN is nabij, in het dal des dorsch-
wagens.

15. «De zon en maan zijn zwart ge-
worden, en de sterren hebben haren
glans mgetrokken. « joëi 2: lo 31

16. En de HEERE zal uit Sion 'brul-
len, en uit Jeruzalem zijne stemme ge-
ven, dat hemel en aarde beven zul-
len

;
maar de HEERE zal de toevlucht

zijns volks, en de sterkte der kinderen
Israels zijn.

17. En gijlieden zult weten, dat Ik
de HEERE uw God ben, wonende op
Sion, den berg mijner heiligheid; en
Jeruzalem zal eene heiligheid zijn
«en vreemden zullen niet meer door
haar doorgaan. „ openb. 21 : 27.

18. En net zal te dien dage geschie-
den, dat de bergen van «zoeten wijn
zullen druipen, en de heuvelen van
melk vlieten, en alle stroomen van Ju-
da [vol] van water gaan ; en er zal
eene fontein uit het Huis des HEEREN
uitgaan, en zal het dal van Si'ttim bewa-
^®^®^* a Amos 9: 13.

19. Egypte zal tot verwoesting wor-
den, en E'dom zal worden tot eene
woeste wildernis, om het geweld, ge-
daan aan de kinderen van Juda, In
welker land zij onschudig bloed vergo-
ten hebben.

20. Maar Juda zal blijven in eeuwig-
heid, en Jeruzalem van geslachte tot
geslachte.

21. En Ik zal hunlieder bloed reini-
gen, [dat] Ik niet gereinigd had; en de
HEERE zal wonen in Sion.

31



DE PROFEET

AMOS.

HET I KAPITTEL

\)e woorden van A'mos, die onder de
veeherderen was van Thekóa; dewelke
hij gezien heeft over Isiaël, in de da-

gen van Uzzia, koning van Juda, en
in de dagen van Jeróbeam, zoon van
Jóas, koning van Israël, twee jaren voor
ade aardbeving. « Zach. 14: 5.

2. En hij zeide : De HEERE zal

«brullen uit Sion. en zijne stemme ver-

heffen uit Jeruzalem ; en de woningen
der herderen zullen treuren, en de hoog-
te van Oarmel zal verdorren.

a Jer. 25 : 30. Joel 3 : 16.

3. Alzoo zegt de HEERE : Om drie

overtredingen van Damascus, en om
vier, zal ik dat niet afwenden; omdat
zij Gïlead met ijzeren dorschwagens
hebben gedorscht.

4. Daarom zal Ik een vuur in het
huis van Hazaël zenden; dat zal de
paleizen van Bénhadad verteren.

5. En Ik zal den grendel van Damas-
cus «verbreken, en zal uitroeien den
inwoner uitBikeath-A'ven, en dien, die

den schepter houdt, uit Béth-E'den; en
het volk van Syrië zal gevankelijk weg-
gevoerd worden naar ^Kir, zegt de
HEERE. a Jes. 17 : 1, enz.

Jer. 49: 23, enz. b 2 Kon. 16: 9. '

6. Alzoo zegt de HEERE : Om drie
overtredingen van «Gaza, en om vier,

zal Ik dat niet afwenden; omdat zij

[mijn volk] gevankelijk 'hebben wegge-
voerd met eene volkomene wegvoering,
om aan E'dom over te leveren.

a 2 Kron. 21: 16, 17; 28: 18.

7. Daarom zal Ik een vuur zenden
in den muur van Gaza ; dat zal hare
paleizen verteren.

8. En Ik zal den inwoner uitroeien

uit A'sdod, en dien, die den schepter
houdt, uit A'skelon; en Ik zal mijne
hand wenden tegen É'kron, en het over-

blijfsel der Philistijnen zal vergaan,
zegt de Heere HEERE.

9. Alzoo zegt de HEERE: Om drie

overtredingen van Tyrus, en om vier,

zal Ik dat niet afwenden ; omdat zij

[mijn volk] met eene volkomene weg-
voering hebben overgeleverd aan E'dom,
en niet gedacht aan het verbond der
broederen.

10. Daarom zal Ik een vuur zenden
in den muur van Tjaais; dat zal hare
paleizen verteren.

11. Alzoo zegt de HEERE: Om drie

overtredingen van E'dom, en om vier,

zal Ik dat niet afwenden; omdat hij

zijnen broeder met het zwaard heeft

vervolgd, en zijne barmhartigheden ver-

dorven ; en dat zijn toorn eeuwiglijk

verscheurt, en hij zijne verbolgenheid
altoos behoudt.

12. Daarom zal Ik een vuur zenden
in Théman; dat zal de paleizen van
Bózra verteren.

13. Alzoo zegt de HEERE: Om drie

overtredingen der kinderen A'mmons,
en oi;i vier, zal Ik dat niet afwenden;
omdat zij de zwangere [vrouwen] van
Gilead hebben opengesneden, om hun-
ne land pale te verwijden.

14. Daarom zal Ik een vuur aanste-

ken in den muur van Rabba; dat zal

hare paleizen verteren; met een gejuich

ten dage des strijds, met een onweder
ten dage des wervelwinds.

15. En hunlieder koning zal gaan in

gevangenis, hij en zijne vorsten te za-

\men, zegt de HEERE.
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HET II KAPITTEL.

Alzoo zegt de HEEEE : Om drie over-
tredingen van Móab, en om vier, zal Ik
dat niet afwenden ; omdat hij de been-
deren des konings van E'dom tot kalk
verbrand heeft.

2. Daarom zal Ik een vuur in Móab
zienden

; dat zal de paleizen van Kéri-
oth verteren ; en Móab zal sterven met
groot ^edruisch, met gejuich, met ge-

luid der bazuin.
3. En Ik zal den richter uit het midden

van haar uitroeien; en alle hare vorsten
zal Ik met hem dooden, zegtde HEERE.

4. Alzoo zegt de HEERE : Om drie

overtredingen van Juda, en om vier,

zal Ik dat niet afwenden; omdat zij

de wet des HEEREN verworpen, en
zijne inzettingen niet bewaard hebben

;

en hunne leugenen, hen verleid hebben,
die hunne vaders hebben nagewandeld.

5. Daarom zal Ik een vuur in Juda
zenden; dat zal Jeruzalems paleizen
verteren.

6. Alzoo zegt de HEERE: Om drie

overtredingen van Israël, en om vier,

zal Ik dat niet afwenden; omdat zij

den rechtvaardige voor «geld verkoo-
pen, e-n den nooddruftige om een paar
schoenen; a Amos 8: 6.

7. Die er naar hijgen, dat het stof
der aarde op het hoofd der armen zij,

en den weg der zachtmoedigen ver-

keeren ; en de man en zijn vader gaan
tot eene jonge dochter, om mijnen hei-

ligen naam te ontheiligen;
8. En zij leggen zich neder bij elk

altaar op de verpande kleederen, en
drinken den wijn der geboeten in het
huis hunner goden.

9. Ik daarentegen heb den «Amoriet
voor hunlieder aangezicht verdelgd;
wiens hoogte was als de hoogte der
cederen, en hij was sterk als de eiken;
maar Ik heb zijne vrucht van boven,
en zijne wortelen van onderen verdelgd.

a Num. 21: 24. Deut. 2: 31. Joz. 24: 8.

10. Ook heb Ik ulieden uit «Egyp-
teland opgevoerd; en Ik heb u veer-

tig jaren in de woestijn geleid, opdat
gij het land van den Amoriet erfelijk

bezat. a Ex. 12: 51.

11. En Ik heb [sommigen] uit uwe
zonen tot profeten verwekt, en uit uwe
jongelingen te Naziréën. Is dit niet

alzoo, gij kinderen Israels ? spreekt de
HEERE.

12. Maar. gijlieden hebt aan de Na-
ziréën wijn te drinken gegeven, en gij

hebt den profeten «geboden, zeggende:
Gij zult niet profeteeren. a Amos 7: 12, 13.

13. Ziet, Ik zal uwe plaatsen druk-
ken, gelijk als een wagen drukt, die
vol garven is;

14. Zoodat de snelle niet zal ontvlie-

den, en de sterke zijne kracht niet
verkloeken; en een held zal zijne ziel

niet bevrijden;
15. En die den boog handelt, zal niet

bestaan ; en die licht is op zijne voeten,
zal zich niet bevrijden ; ook zal, die
te paard rijdt, zijne ziel niet bevrijden.

16. En de kloekhartigste onder de
helden zal te dien dage naakt henen-
vlieden, spreekt de HEERE.

He
HET III KAPITTEL.

oort dit woord, dat de HEERE te-

gen ulieden spreekt, gij kinderen Is-

raels, namelijk tegen het gansche ge-

slacht, dat Ik uit Egypteland heb op-
gevoerd, zeggende:

2. Uit alle geslachten des aardbodems
heb Ik ulieden alleen gekend ; daarom
zal Ik alle uwe ongerechtigheden over
ulieden bezoeken.

3. Zullen twee te zamen wandelen,
tenzij dat zij bijeengekomen zijn?

4. Zal een leeuw brullen in het woud,
als hij geenen roof heeft? Zal een
jonge leeuw uit zijn hol zijne stemme
verheffen, tenzij dat hij [ivat] gevangen
hebbe ?

5. Zal een vogel in den strik op de
aarde vallen, als er geen strik voor
hem is? Zal men den strik van den
aardbodem opnemen, als men gansche-
iijk niet heeft gevangen ?

6. Zal de bazuin in de stad geblazen
worden, dat het volk niet siddere ? Zal
er een «kwaad in de stad zijn, dat de
HEERE niet doet ? a Jes. 45 : 7.

Klaagl. 3: 37, 38.

7. Gewisselijk de Heere HEERE zal

geen ding doen, tenzij dat Hij zijne

verborgenheid aan zijne knechten, de
profeten, geopenbaard hebbe.

8. De leeuw heeft gebruld, wie zou-

de niet vreezen? De Heere HEERE
heeft gesproken, wie zoude niet profe-

teeren ?
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9. Doet het hooren in de paleizen te

A'sdod, en in de paleizen in Egypte-

land, en zegt: Verzamelt u op de ber-

gen van Samaria, en ziet de groote

beroerten in het midden van haar, en
de verdrukten binnen in haar.

10. Want zij weten niet te doen wat
recht is, spreekt de HEERE; die in

hunne paleizen schatten vergaderen
[door] geweld en verstoring.

11. Daarom, zoo zegt de Heere HEE-
EE: De vijand! En dat rondom het

land! Die zal uwe sterkte van u ne-

derstorten, en uwe paleizen zullen uit-

geplunderd worden.
12. Alzoo zegt de HEERE: Gelijk

als een herder twee schenkelen, of een
stuksken van een oor uit des leeuwen
muil redt, alzoo zullen de kinderen
Israels gered worden, die daar zitten

te Samaria, in den hoek van het bed,

en op de sponde van de koets.

13. Hoort en betuigt in het huisJa-

kobs, spreekt de Heere HEERE, de

God der heirscharen,

14. Dat Ik, ten dage als Ik Israels over-

tredingen over hem bezoeken zal, ook
bezoeking zal doen over de altaren van
Bethel ; en de hoornen des altaars zullen

worden afgehouwen, en ter aarde vallen.

15. En Ik zal het winterhuis met het

zomerhuis slaan; en de elpenbeenen
huizen zullen vergaan, en de groote hui-

zen een einde nemen, spreekt de HEERE.

HET IV KAPITTEL.

lioort dit woord, gij koeien van Ba-

san, gij die op den berg van Samaria
zijt ; die de armen verdrukt, die de
nooddruftigen verplettert

;
gij die tot

hunlieder heeren zegt : Brengt aan,

opdat wij drinken.

2. De Heere HEERE heeft gezworen
bij zijne heiUgheid, dat er, zie, dagen
over ulieden zullen komen, dat men
u zal optrekken met haken, en uwe
nakomelingen met vischangelen.

3. En gij zult [door] de bressen uit-

gaan, een ieder voor zich henen ; en

gij zult hetgene in het paleis [gebracht]

is wegwerpen, spreekt de HEERE.
4. Komt te Bethel, en overtreedt te

«Gilgal; maakt des overtredens veel,

en brengt uwe offers des morgens, uwe
tienden om de drie dagen; a Hos 12 : 12.

5. En arookt van het gedeesemde
een lofoffer, en roept vrijwillige offers

uit, doet het hooren ; want alzoo hebt
gij het gaarne, gü kinderen Israels,

spreekt de Heere HEERE.
a Lev. 2: 1, 15; 7: 13.

6. Daarom heb Ik ulieden ook rei-

nigheid der tanden gegeven in alle uwe
steden, en gebrek aan brood in alle

uwe plaatsen; nochtans hebt gij u
niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.

7. Daartoe heb Ik ook den regen
van ulieden geweerd, als er nog drie

maanden waren tot den oogst, en heb
doen regenen over de eene stad, maar
over de andere stad niet doen rege-

nen ; het eene stuk lands werd bere-

gend, maar het [andere] stuk lands,

waar het niet op regende, verdorde.

8. En twee, drie steden togen om
tot ééne stad, opdat zij water moch-
ten drinken, maar werden niet verza-

digd; nochtans hebt gij u niet bekeerd
tot Mij, spreekt de HEERE.

9. ik heb ulieden geslagen met
abrandkoren en met honigdauw; de
veelheid uwer hoven, en uwer wijn-

gaarden, en uwer vijgeboomen, en uwer
olijfboomen at de ^rups op; nochtans
hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt
de HEÈRE. a Deut. 28: 22.

b Joel 1: 4; 2: 25.

10. Ik heb de pestilentie ondei- ulie-

den gezonden, naar de wijze van Egyp-
te; Ik heb uwe jongelingen door het
zwaard gedood, en uwe paarden ge-

vankelijk laten wegvoeren; en Ik heb
den stank uwer heirlegeren zelfs in

uwen neus doen opgaan; nochtans hebt

gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de
HEERE.

11. Ik heb [sommigen] onder ulieden

omgekeerd, gelijk God «Sódom en Go
mórra omkeerde, u die waart als een
vuurbrand, dat uit den brand gered

is; nochtans hebt gij u niet bekeerd

tot Mij, spreektdeHEERE. aGen. 19:24.

12. Daarom zal Ik u alzoo doen, o

Israël ; omdat Ik u [dan] dit doen zal,

zoo schik u, o Israel, om uwen God
te ontmoeten.

13. Want zie, die de bergen formeert,

en den «wind schept, en den mensch
bekend maakt wat zijne gedachte zij,

die den dageraad duisternis maakt, en

op de hoogten der aarde treedt, HEE-
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EE, God der heirscharen, is zijn naam.
a Nail. 1: 3.

HET V KAPITTEL.

JjLooit dit woord, dat ik over ulieden

ophef, een klaaglied, o huis Israels:

2. De jonkvrouwe Israels is geval-

len, zij zal niet weder opstaan ; zij is

verlaten op haar land, er is niemand,
die haar opricht.

3. Want zoo zegt deHeereHEERE :

De stad, die uitgaat [met] duizend, zal

honderd overhouden, en die uitgaat

[met] honderd, zal tien overhouden, in

het huis Israels.

4. Want zoo zegt de HEERE tot het

huis Israels : Zoekt My, en leeft.

5. Maar zoekt «Bethel niet, en komt
niet te Gilgal, en gaat niet over [naar]

Bér-Séba ; want Gilgal zal voorzeker
gevankelijk worden weggevoerd, en
Bethel zai worden tot niet. aAmos4:4.

6. Zoekt den HEERE, en leeft; opdat
Hij niet doorbreke [in] het huis Jozefs

als een vuur, *en dat vertere, zoodat
er niemand zij die het blussche, in

Bethel;
7. Die het recht in alsem verkeeren,

en de gerechtigheid ter aarde doen
liggen.

ö. Die het «zevengesternte en den
Orion maakt, en de doodsschaduw in

den morgenstond verandert, en den
dag als den nacht verduistert; die de
^wateren der zee roept, en giet ze uit

op den aardbodem ; HEERE is zijn

naam ; a Job 9: 9; 38 : 31. & Amos 9: 5.

9. Die zich verkwikt [door] verwoes-
ting over eenen sterke ; zoodat de ver-

woesting komt over eene vesting.

10. Zij haten in de poort dengene,
die bestraft, en hebben eenen gruwel
van dien, die oprechtelyk spreekt.

11. Daarom, omdat gij den arme
vertreedt, en een last koren van hem
neemt, zoo hebt gij [wel] huizen ge-

bouwd van «gehouwen steen, maar gij

zult daarin niet wonen; gij hebt ge-

wenschte wijngaarden geplant, maar
gij zult hunnen wijn niet drinken.

a Zeph. 1: 13.

12. Want Ik weet, dat uwe over-

tredingen menigvuldig, en uwe zonden

••• In de Stat.-overz. is het woordje en, blijk-

baar bij vergissing, uitgevallen.

machtig vele zyn; zij benauwen den
rechtvaardige, nemen zoengeld, en ver-

stoeten de nooddruftigen in de poort.

13. Daarom zal de verstandige te

dien tyde zwijgen ; want het zal een
booze tijd zijn.

14. Zoekt het goede, en niet het
booze, opdat gij leeft; en alzoo zal de
HEERE, de God der heirscharen, met
ulieden zijn, gelijk als gij zegt.

15. «Haat het booze, en hebt lief het

goede, en bestelt het recht in de poort;

misschien zal de HEERE, de God der

heirscharen, aan Jozefs overblijfsel gena-

dig zijn. a Ps. 34: 15; 97: 10. Rom. 12: 9.

16. Daarom, zoo zegt de HEERE, de
God der heirscharen, de Heere : Op alle

straten zal rouwklage zijn, en in alle

wijken zullen zij zeggen: Och! och! en
zullen den akkerman roepen tot treu-

ren, en rouwklage zal zijn bij degenen,
die verstand van kermen hebben

;

17. Ja in alle wijngaarden zal rouw-
klage zijn; want Ik zal door het mid-

den van u doorgaan, zegt de HEERE.
18. «Wee dien, die des HEEREN

dag begeeren. Waartoe toch zal ulie-

den de dag des HEEREN zijn ? Hij

zal ^duisternis wezen en geen licht
;

a .Tes. 5 : 19. ö Jer. 30 : 7. Joel 2 : 2. Zeph. 1 : 15.

19. Gelijk wanneer iemand vlood voor
het aangezicht eens leeuws, en hem
ontmoette een beer; of dat hij kwam
in een huis, en leende met zijne hand
aan den wand, en hem beet eene slang.

20. Zal dan niet des HEEREN dag
duisternis zijn, en geen licht? en don-

kerheid, zoo'dat er geen glans aan zij?

21. Ik haat. Ik versmaad uwe fees-

ten, «en Ik mag uwe Yerhods[dagen]

niet rieken. a Jes. l: ll. Jer. 6: 20.

22. Want of gij Mij al brandofferen

offert, mitsgaders uwe spijsofferen, Ik

heb er [toch] geen welgevallen aan
;

en het dankoffer van uwe vette [bees-

ten] mag Ik niet aanzien.

23. Doe het getier uwer liederen

van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten

spel niet hooren.

24. Maar laat het oordeel zich daar-

henen wentelen als de wateren, en de
gerechtigheid als een sterke beek.

25. «Hebt gij Mij veertig jaren in de

woestijn slachtofferen en spijsoffer toe-

gebracht, o huis Israels ? a Hand. 7 : 42.

26. Ja gij droegt de tent van uwen
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Mélech, en den Kïjün, uwe beelden, de

ster uws gods, dien gij uzelven hadt

gemaakt.
27. Daarom zal Ik ulieden gevanke-

lijk wegvoeren, verre boven Damascus
henen, zegt de HEERE, wiens naam is

God der heirscharen.

HET VI KAPITTEL.

W.ee den gerusten te Sion, en den
zekeren op den berg van Samaria ; die

de voornaamsten zijn van de «eerste-

lingen der volkeren, en tot dewelke
die van het huis Israels komen.

«Ex. 19: 5. Jer. 2: 3.

2. Gaat over naar Calne, en ziet toe
;

en gaat van daar naar Hamath, de

groote [stad]; en trekt af naar Gath
der Philistijnen; of zij beter zijn dan
deze koninkrijken, of hunne landpale

grooter dan uwe landpale;

3. Gij, die den «boozen dag i^»verre

stelt, en den stoel des gewelds nabij

brengt; a Amos 5: 18. & Ezech. 12: 27.

4. Die daar liggen op elpenbeenen

bedsteden, en weelderig zijn op hunne
koetsen, én eten de lammeren van de

kudde, en de kalveren uit het midden
van den meststal;

5. Die op het geklank der «luit kwin-

keieeren, [en] bedenken zichzelven in-

strumenten der muziek, gelijk David;
d Jes. 5 : 12.

6. Die wijn uit schalen «drinken, en
zich zalven met de voortreffelijkste

olie, maar ^bekommeren zich niet over

de verbreking van Jozef.
a Jes. 5: 11. & Jes. 5: 12.

7. Daarom zullen zij nu gevankelijk

henengaan onder de voorsten, die in

agevangenis gaan; en het banket der-

genen, die weelderig zijn, zal wegwij-

ken. a Jes. 5 : 13.

8. De Heere HEERE heeft gezworen
bij Zichzelven (spreekt de HEERE, de
God der heirscharen) : Ik heb eenen
gruwel van Jakobs hoovaardij, en. Ik

haat zijne paleizen; daarom zal Ik de

stad en hare volheid overleveren.

9. En het zal geschieden, zoo er tien

mannen in eenig huis zullen overge-

laten zijn, dat zij sterven zullen.

10. En de naaste vriend zal eenen
iegelijk van die opnemen, of die hem
verbrandt, om de beenderen uit het

'huis uit te brengen, en zal zeggen tot

dien, die binnen de zijden van het huis
is: Zijn er nog meer bij u? En hij zal

zeggen : Niemand. Dan zal hij zeggen :

Zwijg; want zij waren niet om des
"

HEEREN naam te vermelden.
11. Want zie, de HEERE geeft bevel,

en Hij zal het groote huis slaan met
inwatering, en het kleine huis met
spleten.

12. Zullen ook paarden rennen op
eene steenrots? Zal men ook [daarojfi

met runderen ploegen ? Want gijlieden

hebt het recht in gal verkeerd, en de
vrucht der gerechtigheid in «alsem;

a Amos 5 : 7.

13. Gij die blijde zyt over een nietig

ding; gij die zegt: Hebben wij ons nie"".

door onze sterkte hoornen verkregen?
14. Want ziet. Ik zal over ulieden,

o huis Israels, een volk verwekken,
spreekt de HEERE, de God der heir-

scharen; die zullen ulieden drukken,
van daar men komt te Hamath, tot

aan de beek der wildernis.

HET VII KAPITTEL.

Jje Heere HEERE deed mij aldus zien:

en zie. Hij formeerde sprinkhanen, in

het begin des opkomens van het na-

gras; en zie, het was het nagras, na.

des konings afmaaiingen.
2. En het geschiedde, als zij het kruid

des lands geheel zouden hebben afge-

geten, dat ik zeide: Heere HEERE,
vergeef toch; wie zoude er [van] Jakoh
blijven staan? want hij is klein.

3. [Toen] berouwde zulks den HEE-
RE; het zal niet geschieden, zeide de

HEERE.
4. [Wijders] deed mij de Heere HEE-

RE aldus zien : en zie, de Heere HEERE
riep uit, dat Hij wilde twisten mot vuur;

en het verteerde eenen groeten afgrond,

ook verteerde het een stuk lands.

5. Toen zeide ik: Heere HEERE,
houd toch op; wie zoude er [van] Ja-

kob blijven staan? want hij is klein.

6. [Toen] berouwde zulks den HEE-
RE; ook dit zal niet geschieden, zeide

de Heere HEERE.
7. [Nog] deed Hij mij aldus zien: en

zie, de Heere stond op eenen muur,
die naar het paslood gemaakt was, en,

een paslood was in zijne hand.
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8. En de HEERE zeide tot mij : Wat
ziet gij, A'mos? En ik zeide: Een pas-

lood. Toen zeide de Heere: Zie, Ik zal

het paslood stellen in het midden
van mijn volk Israël; Ik zal het voort-
aan niet meer voorbijgaan.

9. Maar Izaks hoogten zullen ver-

woest, en Israels heiligdommen ver-

stoord worden; en Ik zal tegen Jeró-

beams huis opstaan met het zwaard.
10. Toen zond Amazia, de priester te

Bethel, tot Jeróbeam, den koning van
Israël, zeggende : A'mos heeft eene ver-

bintenis tegen u gemaakt, in het mid-
den van het huis Israels; het land zal

alle zijne woorden niet kunnen ver-

dragen.
11. Want alzoo zegt A'mos: Jeróbe-

am zal door het zwaard sterven, en
Israël zal voorzeker uit zijn land ge-

vankelijk worden weggevoerd.
12. Daarna zeide Amazia tot A'mos:

Gij ziener, ga weg, vlied in het land
van Juda, en eet aldaar brood, en pro-

feteer aldaar.

13. Maar te Bethel zult gij voortaan
niet meer profeteeren ; want dat is des
konings heiligdom, en dat is het huis

des koninkrijks.

14. Toen antwoordde A'mos, en zei-

de tot Amazia: Ik was geen profeet,

en ik was geen profetenzoon ; maar ik

was een ossenherder, en las wilde vij-

gen af.

15. Maar de HEERE nam mij van
achter de kudde; en de HEERE zeide

tot mij: Ga henen, profeteer tot mijn
volk Israël.

16. Nu dan, hoor des HEEREN woord :

Gij zegt: Gij zult niet profeteeren tegen
Israël, noch «druppelen tegen het huis
Izaks. a Ezech. 21 : 2.

17. Daarom zegt de HEERE alzoo:

Uwe vrouwe zal in de stad hoereeren,

en uwe zonen en uwe dochteren zullen

door het zwaard vallen, en uw land
zal door het snoer uitgedeeld worden

;

en gij zult in een onrein land sterven,

en Israël zal voorzeker uit zijn land
gevankelijk worden weggevoerd.

HET VIII KAPITTEL.

De Heere HEERE deed mij aldus zien :

en zie, een korf met zomervruchten.
2. En Hij zeide: Wat ziet gij, A'mos?

En ik zeide: Eenen korf met zomer-
vruchten. Toen zeide de HEERE tot
mij: Het einde is gekomen over mijn
volk Israël; Ik zal het voortaan niet
meer voorbijgaan.

3. Maar de gezangen des tempels zul-

len te dien dage huilen, spreekt de Hee-
re HEERE; vele doode lichamen zullen
er zijn, in alle plaatsen zal men ze
stilzwijgend wegwerpen.

4. Hoort dit, gij die den nooddruft!-
ge opslokt; en dat om te vernielen de
ellendigen des lands;

5. Zeggende : Wanneer zal de nieuwe
maan overgaan, dat wij leeftocht mo-
gen verkoopen, en de Sabbath, dat wij
koren mogen openen? verkleinende de
Epha, en den Sikkel vergrootende, en
verkeerdelijk handelende a[met] bedrie-
göiijke weegschalen; a Hos. 12 : 8.

6. Dat wij de armen «voor geld mo-
gen koopen, en den nooddruftige om
een paar schoenen ; dan zullen wij het
kaf van het koren verkoopen.

a Amos 2: 6.

7. De HEERE heeft gezworen bij Ja-
kobs heerlijkheid: Zoo Ik alle hunne
werken in eeuwigheid zal vergeten!

8. Zoude het land hierover niet be-

roerd worden, en al wie daarin woont
treuren ? Ja het zal geheel oprijzen als

eene rivier, en het zal heen en weder
gedreven en verdronken worden, als

[door] de rivier van Egypte.
9. En het zal te dien dage geschie-

den, spreekt de Heere HEERE, dat Ik
de zon op den middag zal doen onder-
gaan, en het land bij lichten dage ver-

duisteren.

10. En Ik zal uwe feesten in rouwe,
en alle uwe liederen in weeklage ver-

anderen, en op alle lendenen eenen
zak, en op alle hoofd kaalheid opbren-
gen; en Ik zal het [land] stellen in

rouwe, als er is over eenen eenigen
[zoon], en zijn einde als eenen bitteren

dag.

11. Zie, de dagen komen, spreekt de
Heere HEERE, dat Ik eenen honger in

het land zal zenden; niet eenen honger
naar brood, noch dorst ^aar water,
maar om te hoeren de woorden des
HEEREN.

12. En zij zullen zwerven van zee
tot zee, en van het noorden tot het
oosten; zij zullen omloopen om het
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woord des HEEREN te zoeken, maar
zullen het niet vinden.

13. Te dien dage zullen de schoone
jonkvrouwen en de jongelingen van
dorst versmachten;

14. Die daar zweren bij de schuld
van Samaria, en zeggen: Zoo [waar-
achtig als] uw god van Dan leeft, en
de weg van «Bér-Séba leeft! En zij zul-

len vallen, en niet weder opstaan.
a Amos 5 : 5.

I

HET IX KAPITTEL.

k zag den Heere staan op het altaar,

en Hij zeide: Sla dien knoop, dat de
posten beven, en doorklief ze allen in

het hoofd ; en Ik zal hun achterste met
het zwaard dooden; de vliedende zal

onder hen niet ontvlieden, noch de ont-

komende onder hen behouden worden.

2. «Al groeven zij [tot] in de hel, zoo
zal mijne hand ze van daar halen, en
al klommen zij in den hemel, zoo zal

Ik ze van daar doen nederdalen.
a Ps. 139 : 8, enz.

3. En al verstaken zij zich op de
hoogte van Carmel, zoo zal Ik ze na-

speuren en van daar halen ; en al ver-

borgen zij zich van voor mijne oogen
in den grond van de zee, zoo zal Ik
van daar eene slang gebieden, die zal

ze bijten.

4. En al gingen zij in gevangenis
voor het aangezicht hunner vijanden,
zoo zal Ik van daar het zwaard ge-

bieden, dat het hen doode. En Ik zal

mijn oog tegen hen «zetten ten kwade,
en niet ten goede. a jer. 44 : 11.

5. Want de Heere HEEEE der heir-

scharen is [liet], die het land aanroert,
dat het versmelte, en allen, die daarin
wonen, treuren; en [dat] het geheel
oprijze als eene rivier, en verdronken
worde [als] door de rivier van Egypte.

6. Die zijne «opperzalen in den hemel
bouwt, en zijne bende, die heeft Hij

op aarde gefundeerd; die de ''wateren
der zee roept, en giet ze uit op den
aardbodem; HEERE is zijn naam.

a Ps. 104 : 3, 13. b Amos 5 : 8.

7. Zijt gijlieden My niet als de kin-

deren der Moeren, o kinderen Israels?

spreekt de HEERE. Heb Ik Israël niet

opgevoerd uit Egypteland, en de Phi-

stijnen uit Caphthor, en de Syriërs uit

Kir?
8. Zie, de oogen des Heeren HEEREN

zijn tegen dit zondig koninkrijk, dat

Ik het van den aardbodem verdelge;

behalve dat Ik het huis Jakobs niet

ganschelijk zal verdelgen, spreekt de
HEERE.

9. Want zie. Ik geef bevel, en Ik zal

het huis Israels onder alle de heidenen
schudden, gelijk als [saad] geschud
wordt in eene zeef, en niet een steen-

ken zal er ter aarde vallen.

10. J^We zondaars mijns volks zullen

door het zwaard sterven ; die daar zeg-

gen : Het kwaad zal tot ons niet gena-
ken, noch [ons] voorkomen.

11. «Te dien dage zal Ik de verval-

lene hutte van David weder oprichten,

en Ik zal hare reten *toemetselen, en
wat aan haar is afgebroken, weder op-

richten, en zal ze bouwen, als [in] de
dagen van ouds; a Hand. 15: 16.

12. Opdat zij erfelijk bezitten het
overblijfsel van E'dom, en alle de hei-

denen, die naar mijnen naam genoemd
worden, spreekt de HEERE, die dit doet.

13. Zie, de dagen komen, spreekt de
HEERE, dat de ploeger den maaier, en
de druiventreder den zaadzaaier gena-
ken zal ; en de bergen zullen van «zoe-

ten wijn druipen, en alle de heuvelen
zullen smelten. a .Toëi 3: is.

14. En Ik zal de gevangenis van mijn
volk Israël wenden, en zij zullen de
verwoeste steden herbouwen en bewo-
nen, en wijngaarden planten en den wijn
daarvan drinken, en zij zullen hoven
maken en de vrucht daarvan eten.

15. En Ik zal ze «in hun land plan-

ten; en zij zullen niet meer worden
uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlie-

den gegeven heb, zegt de HEERE uw
God. a Jer. 32: 41.

•••• Staten-overz. : vertuinen. De zin is: heel

het werk als van een muur dichtmaken.

.t*^! fa
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He.et gezicht van Obadja. Alzoo zegt
de Heere HEERE van E'dom: «Wij
liebben een gerucht gehoord van den
HEERE, en er is een gezant gezonden
onder de heidenen: Staat op, en laat

ons opstaan tegen hen ten strijde.
a Jer.'49: 14.

2. Zie, Ik heb u J?:lein gemaakt onder
de heidenen; gij zijt zeer veracht.

3. De trotschheid iiws harten heeft
u bedrogen; hij, die daar woont in de
kloven der steenrotsen, [in] zijne hooge
woning; die in zijn hart zegt: Wie zoude
mij ter aarde nederstooten ?

4. «Al verhieft gij u gelijk de arend,
en al steklet gij uw nest tusschen de
sterren, zoo zal Ik u van daar neder-
stooten, spreekt de HEERE.

a Jer. 49: 16.

5. «Zoo er dieven, zoo er nachtroo-
vers tot u gekomen waren (hoe zijt gij

uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen
hebben zoo veel hun genoeg ware? Zoo
er wijnlezers tot u gekomen waren,
zouden zij niet eene nalezing hebben
overgelaten? a Jer. 49: 9.

6. Hoe zijn Ezau's [goederen] nage-
speurd, zijne verborgene [schatten] op-

gezocht !

7. Alle uwe bondgenooten hebben u
tot aan de landpale uitgeleid; uwe vre-

degenooten hebben u bedrogen, zij heb-

ben u overmocht; [die] uw brood [efm],

zullen een gezwel onder u zetten, er is

geen verstand in hem.

8. «Zal het niet te dien dage zijn,

spreekt dfe HEERE, dat Ik de wijzen
uit E'dom en het verstand uit Ezau's
gebergte zal doen vergaan?

et Jes. 29: 14. Jer. 49: 7.

9. Ook zullen uwe «helden, o Thé-
man, versaagd zijn; opdat een ieder uit
Ezau's gebergte door den moord worde
uitgeroeid. a Amo.s 2: 14, 16.

10. Om het «geweld, begaan aan uwen
broeder Jakob, zal schaa,mte u bedek-
ken; en gij zult uitgeroeid worden in
eeuwigheid. « Gen. 27: 41.

Ezech. 35: 5. Amos 1: 11.

11. Ten dage als gij [er] tegenover
stondt, ten dage als de uitlanders zijn
heir gevangen voerden, en de vreem-
den tot zijne poorten introkken, en over
Jeruzalem het lot wierpen, waart gij

ook «als een van hen. a Ps. 137 : 7.

12. Toen zoudt gij niet gezien heb-
ben op den dag uws broeders, den dag
zijner vervreemding; noch u verblijd
hebben over de kinderen van Juda, ten
dage huns ondergangs; noch uwen
mond groot gemaakt hebben, ten dage
der benauwdheid;

13. Noch ter poorte mijns volks in-

gegaan zijn, ten dage huns verderfs;
noch gezien hebben, ook gij, op zijn

kwaad, ten dage zijns verderfs; noch
[uive handen] uitgestrekt hebben aan
zijn heir, ten dage zijns verderfs;

14. Noch gestaan hebben op de weg-
scheiding, om zijne ontkomenen uitte
roeien; noch zijne overgeblevenen over-
geleverd hebben, ten dage der benauwd-
heid.

15. Want de dag des HEEREN is

nabij, over alle de heidenen; «gelijk als

gij gedaan iiebt, zal u gedaan worden
;

uwe vergelding zal op uw hoofd we-
derkeeren. a Ezech. 35 : 15.

16. Want gelijk gijlieden gedronken
hebt op den berg mijner heiligheid,

[zoo] zullen alle de heidenen gedurig-
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lijk drinken; ja zij zullen drinken en
inzwelgcn, en zullen zijn alsof zij er

niet geweest waren.
17. Maar op den berg Sions zal ont-

koming zijn, en hij zal eene heiligheid

zijn ; en die van het huis Jakobs zullen
hunne erfgoederen erfelijk bezitten.

18. En Jakobs huis zal een vuur zijn,

en Jozefs huis eene vlam, en Ezau's
huis tot eenen stoppel; en zij zullen
tegen hen ontbranden, en zullen ze
vej-teren; zoodat Ezau's huis geenen
overgeblevene zal hebben; want de
HEERE heeft het gesproken.

19. En die van het zuiden zullen

Ezau's gebergte, en die van de laagte

zullen dt, Philistijnen erfelijk bezitten;
ja zij zullen het veld van Ephraïmen
het veld van Samari'a erfelijk bezitten;
en Benjamin Gilead;

20. En de gevankelijk weggevoerden
van dit heir der kinderen Israels, het-

gene der Kanaanieten was, tot Zarphath
toe; en de gevankelijk weggevoerden
van Jeruzalem, hetgene dat in Sepha-
rad is; zij zullen de steden van het
zuiden erfelijk bezitten.

21. En er zullen Heilanden op den
berg Sions opkomen, om Ezau's geberg-
te te richten; en het koninkrijk zal

des HEEREN zijn.

DE PROFEET

J O

HET I KAPITTEL.

Jl/n het woord des HEEREN geschied-

de tot Jona, den zoon van Amitthai,
zeggende:

2. Maak u op, ga naar de «groote

stad Ninevé, en predik tegen haar; want
hunlieder boosheid is opgeklommen
voor mijn aangezichte.

a Gen. 10: 11, 12. Jona 3: 3.

3. Maar Jona maakte zich op om te

vluchten naar Tharsis, van het aange-

zichte des HEEREN; en hij kwam af

te Japho, en vond een schip, gaande
naar Tharsis, en hij gaf de vracht daar-

van, en ging neder daarin, om met hen-
lieden te gaan naar Tharsis, van het
aangezichte des HEEREN.

4. Maar de HEERE wierp eenen groe-

ten wind op de zee; en er werd een
groote storm in de zee, zoodat het

schip dacht te breken.
5. Toen vreesden de zeelieden, en

riepen een iegelijk tot zijnen god, en
wierpen de vaten, die in het schip wa-
ren, in de zee, om [het] daarvan te

veriichten ; maar Jona was nedergegaau
aan de zijden van het schip, en lag

neder, en was met eenen diepen slaap

bevangen.
6. En de opperschipper naderde tot

hem, en zeide tot hem: Wat is u, gy
hardslapende? Sta "op, roep tot uwen
God; misschien zal die God aan ons
gedenken, dat wij niet vergaan.

7. Voorts zeiden zij, een ieder tot

zijnen metgezel: Komt, en laat ons
loten werpen, opdat wij mogen weten.
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om wiens wille ons dit kwaad [over-

komt], Alzoo wierpen zij loten, en het
lot viel op Jona.

8. Toen zeiden zij tot hem: Verklaar
ons nu, om wiens wille ons dit kwaad
[overkomt]: wat is uw werk? en van-
waar komt gij? welk is uw land? en
van welk volk zijt gij ?

9. En hij zeide tot hen: Ik ben een
Hebréër; en ik vreeze dén HEERE, den
God des hemels, die de zee en het droge
gemaakt heeft.

10. Toen vreesden die mannen [met]

groote vreeze, en zeiden tot hem : Wat
hebt gij dit gedaan? Want de mannen
wisten, dat hij van des HEEREN aan-
uezichte vlood; want hij had het hun
'' kennen gegeven.

11. Voorts zeiden zij tot hem: Wat
•allien wij' u doen, opdat de zee stil

worde van ons? Want de zee werd
hoe langer hoe onstuimiger.

12. En hij zeide tot hen : Neemt mij
op, en werpt mij in de zee, zoo zal de
zee stil worden van ulieden; want ik

weet, dat deze groote storm ulieden om
mijnentwille OYeY[komt].

13. Maar de mannen roeiden, om [het

schip] weder te brengen aan het droge,

doch zij konden niet; want de zee werd
hoe langer hoe onstuimiger tegen hen,

14. Toen riepen zij tot den HEERE
en zeiden: Och HEERE, laat ons toch
niet vergaan om dezes mans ziele, en
leg geen onschuldig bloed op ons; want
Gij, HEERE, hebt gedaan, gelijk als het
U heeft behaagd,

15. En zij namen Jona op, en wier-
pen hem in de zee. Toen stond de zee
[stil] van hare verbolgenheid.

10. Dies vreesden de mannen den
HEERE [me^] groote vreeze ; en zij slacht-

ten den HEERE slachtoffer, en beloof-

den geloften.

17, De HEERE nu beschikte eenen
groeten visch, om Jona in te slokken;
en Jona was in het ingewand van den
visch, «drie dagen en drie nachten,

a Matth. 12: 40; 16: 4. Lu(;. 11: 30,

HET II KAPITTEL.

£jn Jona bad tot den HEERE zijnen God,
uit het ingewand van den visch.

2. En hij zeide: «Ik riep uit mijne
benauwdheid tot den HEERE, en Hij

antwoordde mij ; uit den buik des grafs
schreide ik, [en] Gij hoordet mijne stem-
me a Ps. 120: 1.

3. Want Gij hadt mij geworpen [in]

de diepte, in het hart der zeeën, en de
stroom omving mij; alle uwe «baren
en uwe golven gingen over mij henen.

a Ps. 42: 8.

4. En ik zeide: Ik ben uitgestooten
van voor uwe oogen; nochtans zal ik
den Tempel uw^er heiligheid weder aan-
schouwen.

5. De wateren hadden mij omgeven
tot de ziel toe; de afgrond omving
mij; het wier was aan mijn hoofd ge-

bonden.

6. Ik was nedergedaald tot de gron-
den der bergen ; de grendelen der aarde
waren om mij henen in eeuwigheid;
maar Gij hebt mijn leven uit het ver-

derf opgevoerd, o HEERE mijn God,

7. Als mijne ziele in mij overstelpt
was, dacht ik aan den HEERE; en mijn
gebed kwam tot U, in den Tempel uwer
heiligheid,

8. Die de valsche ijdelheden ónder-
houden, verlaten hunlieder weldadig-

'

heid.

9. Maar ik zal U offeren met de stem-
me ader dankzegging; wat ik beloofd
heb, zal ik betalen. ''Het heil is des
HEEREN. a Ps. 50: 14, 23; 116: 17.

Hos. 14: 3. Hebr. 13: 15. b Ps. 3: 9.

10. De HEERE nu sprak tot den
visch; en hij spuwde Jona uit op het
droge,

HET III KAPITTEL.

rjn het woord des HEEREN geschiedde
ten anderen male tot Jona, zeggende:

2. Maak u op, ga naar de groote stad

Ninevé; en predik tegen haar de pre-

diking, die Ik tot u spreek.

3. Toen maakte zich Jona op, en ging
naar Ninevé, naar het woord des HEE-
REN. Ninevé nu was eene groote stad

Gods, van drie dagreizen.

4. En Jona begon in de stad te gaan,

ééne dagreis; en hij predikte, en zeide:

Nog veertig dagen, dan zal Ninevé wor-

den omgekeerd.
5. En de «lieden van Ninevé geloof-

den aan God ; en zij riepenfeen vasten

uit, en bekleedden zich met zakken,
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van hunnen grootste af tot hunnen
kleinste toe. « Matth. 12 : 41.

Luc. 11: 32.

6. Want dit woord geraakte tot den
koning van Ninevé; en hij stond op
van zijnen troon, en deed zijn heerlijk

overkleed van zich, en hij bedekte zich
met eenen zak, en zat neder in de
asch.

7. En hij liet uitroepen, en men sprak
te Ninevé, uit bevel des konings en
zijner grooten, zeggende: Laat mensch
noch beest, rund noch schaap, iets sma-
ken, laat ze niet weiden, noch water
drinken.

8. Maar mensch en beest zullen met
zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot

God roepen; en zij zullen zich bekeeren,
een iegelijk van zijnen boozen weg, en
van het geweld, dat in hunne han-
den is.

9. aWie weet? God mochte zich wen-
den, en berouw hebben ; en Hij mochte
zich wenden van de hittigheid zijns

toorns, dat wij niet vergingen.
a Joel 2: 14.

10. En God zag hunne werken, dat
zij zich bekeerden van hunnen boozen
weg; en het berouwde God over het
kwaad, dat Hij gesproken had hun te

zullen doen, en Hij deed het niet.

D
HET IV KAPITTEL.

it verdroot Jona [met] groot verdriet,

en zijn [toorYÏ] ontstak.

2. En hij bad tot den HEERE, en
zeide : Och HEERE, was dit mijn woord
niet, als ik nog in mijn land was?
Daarom kwam ik het voor, vluchtende
naar Tharsis ; want ik wist, dat Gij een
agenadig en barmhartig God zijt, lank-

moedig en groot van goedertierenheid,

en berouw hebbende over het kwaad.
a Ex. 34: 6. Ps. 86: 5. Joel 2: 18.

3. Nu dan, HEERE, neem toch mijne
ziel van mij ; want het is mij beter te

sterven dan te leven.
4. En de HEERE zeide: Is uw [^oorw]

billijk ontstoken?
5. Jona nu ging ter stad uit, en zette

zich tegen het oosten der stad; en hij

maakte zich aldaar een verdek, en zat
daaronder in de schaduw, totdat hij

zag, wat van de stad zoude worden.
6. En God de HEERE beschikte

eenen wonderboom, en deed hem op-

schieten boven Jona, opdat er schaduw
mocht zijn over zijn hoofd, om hem
te redden van zijn verdriet. En Jona
verblijdde zich over den wonderboom
[met] groote blijdschap.

7. Maar God beschikte eenen worm
des anderen daags in het opgaan van
den dageraad; die stak den wonder-
boom. dat hij verdorde.

8. En het geschiedde, als de zon op-

rees, dat God eenen stillen oostenwind
beschikte ; en de zon stak op het hoofd
van Jona, dat hij aamechtig werd; en
hij wenschte zijner ziele te mogen ster

ven, en zeide : Het is mij beter te ster

ven dan te leven.

9. Toen zeide God tot Jona: Is uw
[toorn] billijk ontstoken over den won-
derboom? En hij zeide: Billijk is mijn
[toorn] ontstoken ter dood toe.

10. En de HEERE zeide: Gij ver-

schoont den wonderboom, aan welken
gij niet hebt gearbeid, noch dien groot
gemaakt; die in éénen nacht werd, en
in éénen nacht verging;

11. En Ik zoude die groote stad Ni-

nevé niet verschoonen, waarin veel

meer dan honderd en twintig duizend
menschen zijn, die geen onderscheid

weten tusschen hunne rechterhand en

hunne linkerhand; daartoe veel. vee?
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HET I KAPITTEL.

liet woord des HEEREN, dat geschied
is tot Miclia, den Móraschthiet, in de
dagen van Jótham, A'chaz [en] Jehiz-

kia, koningen van Juda; dat hij gezien

heeft over Samarïa en Jeruzalem.

2. Hoort «gij volken altemaal ; merk
op, gij aarde, mitsgaders hare volheid.

De Heere HEERE nu zal tot een ge-

tuige zijn tegen ulieden, de Heere uit

den tempel zijner heiligheid.
a Dent. 32: i. Jes. 1: 2.

3. Want zie, «de HEERE gaat uit van
zijne ^plaatse, en Hij zal nederdalen en
treden op de «^hoogten der aarde.

a Jes. 26: 21.

h Ps. 115: 3. c Deut. 32: 13; 33: 29^

4. En de bergen zullen «onder Hem
versmelten, en de dalen gekloofd wor-
den; gelijk was voor het vuur, gelijk

wateren die uitgestort worden in de
laagte. a Ps. 97: 5. Amos 9: 5.

5. Dit alles, om de overtreding van
Jakob, en om de zonden van het huis
Israels. Wie is [het begin van] de over-

treding van Jakob? Is het niet Sama-
rïa ? En wie [van] de hoogten van Juda ?

Is het niet Jeruzalem?
6. Daarom zal Ik Samaria stellen tot

eenen steenhoop des velds, tot plantin-

gen eens wijngaards; en Ik zal hare
steenen in de vallei storten, en hare
fondamenten ontdekken.

7. En alle hare gesnedene beelden
zullen vermorzeld worden, en alle hare
hoerenbeiooningen zullen met vuur ver-

brand worden, en alle hare afgoden zal

Ik stellen tot eene woestheid; want zij

heeft ze van hoerenloon vergaderd, en
.^ij zullen tot hoerenloon wederkeeren.

8. Hierom zal ik misbaar bedrijven

en huilen; ik zal beroofd en naakt gaan;
ik zal misbaar maken als de «draken,
on treuring als de jonge struisen.

a Job 30: 29.

9. Want hare plagen zijn doodelijk;
want zij zijn gekomen tot aan .Juda;
hij is geraakt tot aan de poorte mijns
volks, tot aan Jeruzalem.

10. «Verkondigt [het] niet te Gath;
weent zoo jammerlijk niet; &wentelt
u in het stof in het huis van A'phra.

a 2 Sam. 1: 20. ö Jer. 6: 26.

11. Ga door, gij inwoneres van Sa-
phir, met «bloote schaamte; de inwo-
neres van Zaiinan gaat niet uit; rouw-
klage is [^e] Béth-Haö'zel ; Hij zal zijnen
stand van ulieden nemen, a Jes. 47: 3.

12. Want de inwoneres van Maroth
is krank om des goeds wille; wanteen
«kwaad is van den HEERE afgedaald,
tot aan de poorte van Jeruzalem.

a Amos 3: 6.

13. Span de snelle dieren aan den
wagen, gij inwoneres van Lachis (deze
is der dochter Sions het beginsel der
zonde)

; want in u zijn Israels overtre-
dingen gevonden.

14. Daarom geef geschenken aan Mo-
réscheth-Gaths; de huizen van A'chzib
zullen den koningen van Israël tot eene
leugen zijn,

15. Ik zal 11 nog eenen erfgenaam
toebrengen, gij inwoneres van Maré-
scha; hij zal komen tot aan Adüllam,
[tot aan] de heerlijkheid Israels.

16. Maak u kaal en scheer u, om
uwe troetelkinderen; verwijd uwe kaal-

heid, als de arend, omdat zij gevanke-
lijk van u zijn weggevoerd.

HET II KAPITTEL.

\V ee dien, die ongerechtigheid beden-
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ken en kwaad werken op hunne legers;

in het licht van den morgenstond doen
zij het, dewyl het in de macht van
hunlieder hand is.

2. En zij «begeeren akkers, en rooven
ze, en huizen, en nemen ze weg; alzoo

doen zij geweld aan den man en zijn

huis, ja aan een iegelijk en zijne erfe-

nis, a Jes. 5: 8.

3. Daarom, alzoo zegt de HEERE:
Zie, Ik denk een kwaad over dit ge-

slacht, waaruit gijlieden uwe halzen
niet zult uittrekken, en zoo rechtop
niet gaan, want het zal een «booze tijd

zijn. a Amos 5: 13.

4. Te dien dage zal men een spreek-
woord over ulieden opnemen ; en men
zal eene klagelijke klacht klagen, [en]

zeggen : Wij zijn ten eenen male ver-

woest; Hij verwisselt mijns volks deel
;

hoe ontwendt Hij mij ! Hij deelt uit,

afwendende onze akkers.
5. Daarom zult gij niemand hebben,

die het snoer «werpe in het lot, in de
gemeente des HEEEEN.

a Deut. 32: 8, 9.

6. Profeteert gijlieden niet, [azeggen
zij,] laat [die] profeteeren; zij profetee-
ren niet als die ; men wijkt niet af [van]

Smaadheden. a Jes. 30: lO. Amos 7: 16.

7. O gij die Jakobs huis geheeten
zijt, is dan de Geest des HEEREN ver-

kort? Zijn dat zijne werken? Doen
mijne woorden geen goed bij dien die

recht wandelt?
8. Maar gistei'en stelde zich mijn volk

op, tot vijand, tegenover een kleed; gij

stroopt eenen mantel van degenen die

zeker voorbijgaan, wederkomende van
den strijd.

9. De vrouwen mijns volks verdrijft

gij, eikeene uit het huis harer verma-
kingen; van hare kinderkens neemt gij

mijn sieraad in eeuwigheid.
10. Maakt u [dan] op, en gaat he-

nen; want dit [land] zal de ruste niet
zijn; omdat het verontreinigd is, zal

het [u] verderven, en dat, [met] eene
geweldige verderving.

11. Zoo er iemand is, die met wind
omgaat, en valschelijk liegt, [zeggende:]
Ik zal u profeteeren voor wijn en voor
sterken drank ; dat is een profeet dezes
volks.

12. Voorzeker zal Ik u, o Jakob,
gausch verzamelen ; voorzeker zal Ik

Israels overblijfsel vergaderen; Ik zal

het te zamen zetten als schapen van
Bózra; als eene kudde in het midden
van hare kooi zullen zij van menschen
deunen.

13. De doorbreker zal voor hun aan-
gezicht optrekken ; zy zullen doorbre-
ken, en door de poort gaan, en door
haar uittrekken; en hun koning zal

voor hun aangezicht h,enengaan ; en de
HEERE aan hunne spits.

HET III KAPITTEL.

V<oorts zeide ik: Hoort nu, gij hoofden
Jakobs en gij oversten van het huis
Israels: betaamt het ulieden niet het
recht te weten?

2. Zij haten het goede, en hebben
het kwade lief; zij rooven hunne huid
van hen af, en hun vleesch van hunne
beenderen.

3. Ja zij zijn het, die het vleesch
mijns volks eten, en hunne huid af-

stroopen, en hunne beenderen verbre-

ken, en vaneen leggen, gelijk als in

eenen pot, en als vleesch [in het
midden eens ketels.

4. Alsdan zullen zij roepen tot den
HEERE, doch Hij zal ze niet verhoo-
ren; maar zal zijn aangezichte te dien

tijde voor hen verbergen, gelijk als zij

hunne handelingen kwaad gemaakt
hebben.

5. Alzoo zegt de HEERE tegen de
profeten, die mijn volk verleiden; die

met hunne tanden «bijten, en roepen
vrede uit; maar die niet geeft in hun-

nen mond, tegen dien zoo heiligen zij

eenen krijg. a Micba 2; ii.

6. Daarom zal het nacht voor ulieden

worden vanwege het gezicht, en ulie-

den zal duisternis zijn vanwege de

waarzegging; en de «zon zal over deze
profeten ondergaan, en de dag zal over

hen ^zwart worden.
a Jer. 15: 9. Amos 8: 9. & Joel ?,: 10.

7. En de zieners zullen beschaamd,
en de waarzeggers schaamrood wor-

den; en zij zullen allen te zamen de
bovenste lip bewimpelen; want er zal

geen antwoord Gods zijn.

8. Maar waarliik, ik ben vol krachts

van den Geest des HEEREN. en [vol]

van gericht en dapperheid, om Jakoli
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te verkondigen zijne overtreding, en
Israël zijne zonde.

9. Hoort nu dit, gij rioofden van het
huis Jalcobs en gij oversten van het
huis Israels, die van het gerichteenen
gruwel hebt, en al wat recht is «ver-

keert; a Amos 5: 7; 6: 12.

10. Bouwende Sion met «bloed, en
Jeruzalem met onrecht.

a Ezech. 22: 27. Zeph. 3: 3.

11. Hare hoofden rechten om ge-

schenken, en hare priesters leeren om
' loon, en hare profeten waarzeggen om
geld; nog steunen zij op den HEERE,
zeggende: Is de HEERE niet in het
midden van ons? Ons zal geen kwaad
overkomen.

'- 12. Daarom, om uwentwille, zal Sion

l' [als] een akker geploegd worden, en
Jeruzalem zal [tot] steenhoopen wor-
den, en de berg dezes huizes tot hoog-

f ten eens wouds.

HET IV KAPITTEL.

Maar «in het laatste der dagen zal het
geschieden, dat de berg van het huis
des HEEREN zal vastgesteld zijn op
den top der bergen, en hij zal verheven
zijn boven de heuvelen; en de volken

' zullen tot hem toevloeien.
a Jes. 2 : 2, enz.

2. En vele heidenen zullen henen-
gaan, en zeggen : Komt en laat ons op-

gaan tot den berg des HEEREN, en tot

het Huis van den God Jakobs, opdat
Hij ons leere van zijne wegen, en wij

in zijne paden wandelen; want uit Sion
zal de wet uitgaan, en des HEEREN
woord uit Jeruzalem.

3. En Hij zal onder groote volken
richten, en machtige heidenen straffen,

tot verre toe; en zij zullen hunne
zwaarden slaan tot spaden, en hunne
spiesen tot sikkelen; het [eene] volk
zal tegen het [aucZere] volk geen zwaard
opheffen, en zij zullen den krüg niet

meer leeren!

4. Maar zij "zullen zitten, een ieder
onder zijnen «wijnstok en onder zijnen
vijgeboom, en er zal niemand zijn, die.

ze verschrikke; want de mond des
HEEREN der heirscharen heeft [het]

gesproken. a l Kon. 4: 25.

5. Want alle volken zullen wandelen,
elk in den naam zijns gods: maar wij

zullen wandelen in den naam des HEE-
REN onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.

6. Te dien dage, spreekt de HEERE,
zal Ik haar, die hinkende was, «verza-
melen, en haar, die verdreven was,
vergaderen, en die Ik geplaagd had.

a Dent. 30: 3, 4, 5.

7. En Ik zal «haar, die hinkende was,
maken tot een overblijfsel, en haar, die
verre henen verstoeten was, tot een
machtig volk; en de HEERE zal &Ko-
ning over hen zijn op den berg Sions,
van nu aan tot in eeuwigheid.

a Zeph. 3: 19. b Dan. 7: 14. Lnc. 1: 33.

8. En gij, Schaapstoren, gij O'phel der
dochter Sions, tot u zal komen, ja daar
zal komen de vorige heerschappij, het
koninkrijk der dochter van Jeruzalem.

9. Nu, waarom zoudt gij zoo groot
geschrei maken? Is er geen «Koning
onder u ? is uw Raadgever vergaan ?
dat u shiart, als van eene barende
[vrouw], heeft aangegrepen?

a Jer. 8: 19.

10. Lijd smart en arbeid om voort
te brengen, o dochter Sions, als eene
barende [vroim] ; want nu zult gij [loel]

uit de stad henen uitgaan, en op het
veld wonen, en tot in Babel komen;
[maar] aldaar zult gij gered worden,
aldaar zal u de HEERE verlossen uit
de hand uwer vijanden.

11. Nu zijn wel vele heidenen tegen
u verzameld, die daar zeggen : Laat ze
ontheiligd worden, en laat onze oogen
schouwen op Sion.

12. Maar zij weten de gedachten des
HEEREN niet, en verstaan zijnen raad-
slag niet; dat Hij ze vergaderd heeft
als garven tot den «dorschvloer.

a Jer. 51: 33.

13. Maak u op en dorsch, o dochter
Sions, want Ik zal uwen hoorn ijzer

maken, en uwe klauwen koper maken,
en gij zult vele volken verpletteren;
en Ik zal hunlieder gewin den HEERE
verbannen, en hun vermogen den «Hee-
re der gansche aarde. aZach. 4: 14; 6: 5,

14. Nu, rot u met benden, gij dochter
der bende; hij zal eene belegering tegen
ons stellen ; zij zullen den richter Is-

raels met de roede op het kinnebakken
slaan.

HET V KAPITTEL.

rjn gij, «Bethlehem E'phratha, zijt gij
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klein om te wezen onder de cluizenden
van Juda ? Uit u zal Mij voortkomen,
die een Heerscher zal zijn in Israël,

en wiens uitgangen zijn van ouds, van
de dagen der eeuwigheid.

a Mattli. 2 : 6. Joli. 7 : 42.

2. Daarom zal Hij iienlieden overge-
ven, tot den tijd toe, dat zij, die baren
zal, gebaard hebbe; dan zullen de overi-
ge zijner broederen zich bekeeren met
de kinderen Israels.

3. En hij zal staan,en zal weiden in de
kracht des HEEREN, in de hoogheid
van den naam des HEEREN zijns Gods;
en zij zullen wonen, want nu zal hij

groot zijn tot aan de einden der aarde.
4. En deze zal Vrede zijn. Wanneer

A'ssur in ons land zal komen, en wan-
neer hij in onze paleizen zal treden,
zoo zullen wij tegen hem stellen zeven
herders, en acht vorsten uit de men-
schen.

o. Die zullen het land van A'ssur
afweiden met het zwaard, en het land
van Nimrod in zijne ingangen. Alzoo
zal hij [ons] redden van A'ssur, wanneer
deze in ons land zal komen, en wanneer
hij in onze landpale zal treden.

6. En Jakobs overblijfsel zal zijn in
het midden van vele volken, als een
dauw van den HEERE, als droppelen
op het kruid, dat naar geenen man
wacht, en geene menschenkinderen ver-
beidt.

7. Ja het overblijfsel van Jakob zal
zijn onder de heidenen, in het midden
van vele volken, als een leeuw onder
de beesten des wouds, als een jonge
leeu.w onder de schaapskudden ; dewel-
ke, wanneer hij doorgaat, zoo verti-eedt
en verscheurt hij, dat niemand redde.

8. Uwe hand zal verhoogd zijn boven
uwe wederpartijders, en alle uwe vij-

anden zullen uitgeroeid worden.
9. En het zal ten dien dage geschie-

den, spreekt de HEERE, dat Ik uwe
«paarden uit het midden van u zal
uitroeien, en Ik zal uwe wagenen ver-
doen, a Hos. 14 : 4.

10. En Ik zal de steden uws lands
uitroeien, en Ik zal alle uwe vestingen
afbreken.

11. En Ik zal de tooverijen uit uwe
hand uitroeien, en gij zult geene gui-
chelaars hebben.

12. En Ik zal uwe gesnedene beelden

en uwe opgerichte beeld an uit het
midden van u uitroeien, dat gij u niet

meer zult nederbuigen voor het werk
uwer handen.

13. Voorts zal Ik uwe bosschen uit

het midden van u uitroeien, en Ik zal

uwe steden verdelgen.
14. En Ik zal in toorn en in grim-

migheid wrake doen aan de heidenen,
die niet hoeren.

HET VI KAPITTEL.

H<oort nu, wat de HEERE zegt: Maak
u op, twist met de bergen, en laat de
heuvelen uwe stemme hooren.

2. Hoort, gij bergen, den twist des
HEEREN, mitsgaders gij sterkp fnn-io

menten der aarde; want de «HEERE
heeft eenen twist met zijn volk, en Hij

zal zich met Israël in het recht bege-

ven, a Hos. 4: 1.

3. O mijn volk, wat heb Ik u gedaan,
en waarmede heb Ik u vermoeid? Be-

tuig tegen Mij.

4. Immers heb Ik u uit «Egypteland
opgevoerd, en u uit het diensthuis ver-

lost; en Ik heb voor uw aangezicht
henen gezonden Mozes, Aaron en Mir-

jam, a E\-. 12: 51; 14: 30.

5. Mijn volk, gedenk toch wat «Ba-
lak, de koning van Móab, beraadslaag-

de, en wat Bi'leam, de zoon van Béor,

antwoordde; [en loat geschied is] van
?>Sïttim af tot ^Gilgal toe; opdat gij de
gerechtigheden des HEEREN kennet.

o Num. 22: 5; 23: 7. h Num. 25. c Joz. 5.

6. V\^aarmede zal ik den HEERE te-

genkomen, [en] mij bukken voor den
hoogen God ? Zal ik Hem tegenkomen
met brandofferen, met eenjarige kal-

veren ?

7. Zoude de HEERE een welgevallen
hebben aan duizenden van rammen,
aan tien duizenden van oliebeken? Zal

ik mijnen eerstgeborene geven [voor]

mijne overtreding, de vrucht mijns
bulks [voor] de zonde mjjner ziele?

8. Hij heeft u bekend gemaakt, o

mensch, wat goed is; en wat «eischt

de HP]ERE van u, dan recht te doen,

en weldadigheid lief te hebben, en oot-

moediglijk te wandelen met uwen God?
a Dput. 10 : 12.

9. De stemme des HEEREN roept

tot de stad (want uw naam ziet het



:dICHA VI, VIL 977

wezen) : Hoort de roede, en wie ze be-

steld heeft.

10. Zijn er [niet] nog, [in] eens ieders
goddeloozen huis, schatten der godde-
loosheid, en eene schaarsche E'pha, die

te verfoeien is?

11. Zoude ik rein zijn met eene god-
delooze «weegschaal, en met eenen zak
van bedriegelijke weegsteenen?

a Hos. 12 : 8.

12. Dewijl hare rijke lieden vol zijn

van geweld, en hare inwoners leugen
spreken, en hunne tong «bedriegelijk

is in hunnen mond; « Jer. 9: 8.

13. Zoo zal Ik [;(] ook krenken, u
slaande, [en] verwoestende om uwe
zonden.

14. Gij zult «eten, maar niet verza-

digd worden, en uwe nederdrukking
zal in het midden van u zijn; en gij

zult aangrijpen, maar niet wegbrengen,
en wat gij zult wegbrengen, zal Ik aan
het zwaard overgeven. a Ho.s. 4: lo.

15. Gij zult «zaaien, maar niet maai-
en; gij zult olijven treden, maar u met
olie niet zalven, en most, maar geenen
wijn drinken, a Deut. 28: 38. Hagg. 1 : 6.

16. Want de inzettingen van «O'mri
worden onderhouden, en het gansche
werk van het huis van ^A'chab ; en gij

wandelt in hunne raadslagen; opdat
Ik u stelle tot verwoesting, en hare
inwoners tot aanfluiting; alzoo zult gij

de smaadheid mijns volks dragen.
a 1 Kon. 16: 25, 26. b 1 Kon. ]6: oO, enz.

HET VII KAPITTEL.

Ai niij ! want ik ben, als wanneer de
zomervruchten zijn ingezameld, als

wanneer de nalezingen in den wijn-

oogst geschied zijn. Er is geene druif

om te eten; mijne ziele begeert vroeg-

rijpe vrucht.

2. De «goedertierene is vergaan uit

het land, en er is niemand oprecht on-

der de menschen. Zij loeren altemaal
op bloed; zij jagen, een iegelijk zijnen

broeder, [met] een jachtgaren.
'a Ps. 12 : 2. Hos. 4 : 1.

3. Om [met] beide handen wel dap-
per kwaad te doen, zoo eischt de vorst,

en de rechter [oordeelt] «om vergelding,

en de groote die spreekt de &verder-

ving zijrier ziele, en zij draaien ze dicht
ineen. a Micha 3: 11. ö Micha 2: 1.

4. De beste van hen is als een doorn
;

de oprechtste is [scherper] dan eene
doornheg; de dag uwer wachters, uwe
bezoeking, is gekomen; nu zal hunlie-
der verwarring wezen.

5. Gelooft eenen vriend niet; ver-
trouwt niet op eenen voornaamsten
vriend; bewaar de deuren uws monds
voor haar, die in uwen schoot ligt.

6. Want de «zoon vei-acht den vader,
de dochter staat op tegen hare moeder,
de schoondochter tegen hare schoon-
moeder; eens mans vijanden zijn zijne
huisgenooten. a Ezech. 22; 7.

Matth. 10: 21, 35, 36. Luc. 12: 53.

7. Maar ik zal uitzien naar den HEE-
RE, ik zal wachten op den God mijns
heils; mijn God zal mij hooren.

8. Verblijd u niet over mij, o mijne
vijandin

; wanneer ik gevallen ben, zal
ik weder opstaan; wanneer ik 'in duis-
ternis zal gezeten zijn, zal mij de HEB-
RE een licht zijn.

9. Ik zal des HEEREN gramschap
dragen, want ik heb tegen Hem gezon-
digd; totdat Hij mijnen twist «twiste,
en mijn recht uitvoere. Hij zal my uit-

brengen aan het licht; ik zal [mijnen
lust] zien aan zijne gerechtigheid.

a Jer. 50: 34.

10. En mijne vijandin zal [het] zien,

en schaamte zal haar bedekken; die
tot mij «zegt: Waar is de HEERE uw
God? Mijne oogen zullen op haar zien;
nu zal zij worden tot vertreding, als
slijk der straten. a Ps. 79: lO;

115 : 2. Joel 2 : 17

11. Ten dage als Hij uwe muren zal

«herbouwen, te dien dage zal het be-

sluit verre heengaan, a Amos 9: ii, enz.

12. Te dien dage zal het ook komen
tot u xoe, van A'ssur af zelfs [tot] de
vaste steden [toe] ; en van de vestingen
tot aan de rivier ; en van zee [tot] zee,

en [van] gebergte tot gebergte.
13. Maar dit land zal worden tot

eene verwoesting, zijner inwoners hal-

ve, vanwege de «vrucht hunner han-
delingen, a Jer. 21: 14.

14. Gij [dan], «weid uw volk met
uwen staf, de kudde uwer erfenis, die

alleen woont, [in] het woud, in het
midden van een vruchtbaar land ; laat

ze weiden [in] Basan en Gilead, als in
de dagen van OUds. a Micha 5 : 3.

15. Ik zal haar «wonderen doen zien.
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als in de dagen, toen gij uit Egypte-
land uittOOgt. a Joël 2: 26, 30.

16. De heidenen zullen het zien, en
beschaamd zijn, vanwege alle hunne
macht ; zij zullen de hand op den mond
leggen ; hunne ooren zuilen doof wor-
den.

17. Zij zullen het «stof lekken, als de
slang; als kruipende dieren der aarde
zullen zij zich beroeren uit hunne slo-

ten; zij zullen met vervaardheid ko-
men tot den HEERE onzen God, en
zullen voor U vreezen.

a Ps. 72: 9. Jes. 40: 23.

18. Wie is een God gelijk Gij, die de
ongerechtigheid «vergeeft, en de over-
treding van het overblijfsel zijner erfe-

nis voorbijgaat ? Hij houdt zijnen toorn
niet in eeuwigheid, want Hij lieeft kist
aan goedertierenheid. a Ex. 34: G, 7.

19. Hij zal Zich onzer weder ontfer-
men; Hij zal onze ongerechtigheden
ter neder werpen; ja Gij zult alle hun-
ne zonden in de diepten der zee werpen.

20. Gij zult Jakob de trouwe, Abra-
ham de goedertierenheid geven, die Gij
onzen vaderen van oude dagen af ge-
zworen hebt.

DE PROFEET

N AHU

HET I KAPITTEL.

De last van Ni'nevé. Het boek des
gezicht van Nahum, den E'lkosiet.

2. Een «ijverig God en een wreker
is deHEERE; een wreker is de HEERE,
en zeer grimmig; een wreker is de
HEERE aan zijne wederpartijders, en
Hij behoudt [den ^oon2] zijnen vijanden.

a Ex. 20: 5,

3. De HEERE is lankmoedig, doch
van groote kracht, en Hij houdt [den
schuldige] geenszins onschuldig. Des
HEEREN weg is in wervelwind, en in

storm, en de wolken zijn het stof zijner

voeten.

4. Hij scheldt de zee, en maakt ze
droog, en Hij verdroogt alle rivieren.

Basan en Carmel kwelen; ook kweelt
de bloem van Libanon.

5. «De bergen beven voor Hem, en
de heuvelen versmelten; en de aarde

licht zich op voor zijn aangczichte. 'i.

de wereld, en allen, die daarin wonen.
a Ex. \9: 18. Ps. 18: 8;

29: 5, 6; 68 : 8; 97: 4, 5; 114: 4.

•6. Wie zal voor zijne gramschap
staan, en wie zal voor de hittigheid zijns

toorns bestaan ? Zijne grimmigheid is

uitgestort als vuur, en de rotssteenen
worden van Hem vermorzeld.

7. De HEERE is goed, «Hij is ter

snerkte in den dag der benauwdheid,
en Hij kent diegenen, die op Hem be-

trouwen, a Joël 3: 16.

8. En met eenen dporgaanden vloed

zal Hij hare plaats te niete maken ; en
duisternis zal zijne vijanden vervolgen.

9. -Wat denkt gijlieden tegen den
HEERE? Hij zal zelf eene voleinding

maken; de benauwdheid zal niet twee
maal oprijzen.

10. Dewijl zij in malkanderen gevloch-
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ten zijn als doornen, en dronken zijn,

gelijk zij plegen dronken te zijn, zoo
worden zij volkomen verteerd, als een
dorre stoppel.

11. Van u is een uitgegaan, die kwaad
denkt tegen den HEERE, een Bélials

raadsman,
12. Alzoo zegt de HEERE: Zijn zij

voorspoedig, en alzoo velen, alzoo zul-

len zij ook geschoren worden, en hij zal

doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, [maar]
Ik zal u niet meer drukken;

13. Maar nu zal Ik zijn juk van u
breken, en zal uwe banden verscheu-
ren.

14. Doch tegen u heeft de HEERE
bevolen, dat er van uwen naam nie-

mand meer gezaaid zal worden; uit

het huis uws gods zal Ik uitroeien de
gesnedene en gegotene beelden; Ik zal

u [daar] een graf maken, als gij zult

veracht zijn geworden.
15. «Zie, op de bergen de voeten des-

genen, die het goede boodschapt, die

vrede doet hooren. Vier uwe vierdagen,
o Juda, betaal uwe geloften; want de
Bélials[waw] zal voortaan niet meer
door u doorgaan, hij is gansch uitge-

roeid, a Jes. 52: 7. Rom. 10: 15.

HET II KAPITTEL.

D<re verstrooier trekt tegen uw aange-
zicht op; bewaar devesting; bezichtig

den weg; sterk de lendenen; versterk
de kracht zeer.

2. Want de HEERE heeft de hoo-
vaardij Jakobs afgewend, gelijk de hoo-
vaardij Israels; want de «ledigmakers
hebben ze ledig gemaakt, en zij hebben
hunne wijnranken verdorven.

a Ps. 80: 13. Jes. 10: 12.

3. De schilden zijner helden zijn rood
gemaakt, de kloeke mannen zijn schar-

lakenvervig, de wagens zijn in het vuur
der fakkelen, ten dage als hij zich be-

reidt, en de spiesen worden geschud.

4. De wagens razen door de wijken,

zij loopen ginds en weder op de stra-

ten; hunne gedaanten zijn als der fak-

kelen, zij loopen door malkanderen he-

nen als de bliksemen.

5. Hij zal aan zijne voortreffelijken

gedenken, [doch] zij zullen struikelen

in hunne tochten; zij zullen haasten

naar hunnen muur, als het bcschutsel
vaardig zal wezen.

6. De poorten der rivieren zuilen ge-

opend worden, en het paleis zal ver-

smelten.
7. En Hüzab zal gevankelijk wegge-

voerd worden, men zal haar heeten
voortgaan; en hare maagden zullen
haar geleiden, als [met] eene stemme
der duiven, trommelende op hare har-

ten.

8. Nïnevé is wel als een watervijver,
van de dagen af dat zij geweest is,

doch zij zullen vluchten. Staat, staat !

[zal men roepen,] maar niemand zal om-
zien.

9. Rooft zilver, rooft goud, want er

is geen einde des voorraads, der heer-

lijkheid van allerlei gewenscht vaat-

werk.
.V. Zij is geledigd, ja uitgeledigd, uit-

geput, en «haar hart versmelt, en de
i:nieën schudden, en ^in alle de lende-

nen is mart, en hun aller aangezichten
betrekken, [als] een pot.
a Deut. 1: 28; 20: 8. Joz. 2: 11; 5: 1; 7: 5.

Jes. 13: 7. Ezech. 21: 7. & Jes. 13: 8; 21: .3.

11. Waar is [nii] de woning der leeu-

wen, en die weide der jonge leeuwen ?

Alwaar de leeuw, de oude leeuw, [en]

het leeuwenwelp wandelde, en er was
niemand, die [hen] verschrikte;

12. De leeuw, die genoeg roofde voor
zijne welpen, en worgde voor zijne oude
leeuwinnen; die zijne holen vervulde

met roof, en zijne woningen met het

geroofde.

13. Zie, Ik [wil] aan u, spreekt de

HEERE der heirscharen, en Ik zal hare

wagenen in rook verbranden, en het

zwaard zal uwe jonge leeuwen verte-

ren, en Ik zal uwen roof uitroeien van
de aarde, en de stemme uwer gezan-

ten zal niet meer gehoord worden.

HET III KAPITTEL.

"Wee der bloedstad, die gansch vol

leugen [en] verscheuring is; de roof

houdt niet op.

2. Er is het geklap der zweep, en

het geluid van het bulderen der rade-

ren, en de paarden stampen, en de wa-

gens springen op;

3. De ruiter steekt omhoog, zoo het

vlammende zwaard, als de bliksemende
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spies, en er zal veelheid der verslage-

nen zijn, en eene zware menigte der
doode lichamen, ja er zal geen einde

zijn der lichamen ; men zal over hunne
lichamen struikelen

;

4. Om der groote hoererijen v^ille

der zeer bevallige hoer, der meesteresse
der tooverijen, die met hare hoererijen

volkeren verkocht heeft, en geslachten
met hare tooverijen.

5. Zie, Ik [wii] aan u, spreekt de
HEERE der heirscharen, en Ik zal uwe
zoomen ontdekken boven uw aange-
zicht, en Ik zal den heidenen uwe
naaktheid, en den koninkrijken uwe
schande wijzen.

6. En Ik zal verfoeielijke dingen op
u werpen, en u tot schande maken,
en Ik zal u als eenen spiegel stellen.

7. En zal geschieden, dat allen, die

u zien, van u wegvlieden zullen, en
zeggen: Ni'nevé is verstoord; wie zal

medelijden met haar hebben? Vanwaar
zal Ik u troosters zoeken'?

8. Zijt gij beter dan No, de volkrijke,

gelegen in de rivieren? Die rondom
henen water heeft; welker voormuur
de zee is; haar muur is van zee.

9. Moorenland en Egypte waretl hare
macht, en er was geen einde; Pat en
Ly'bya waren tot uwe hulpe.

10. Nog is zij gevankelijk gegaan in

de gevangenis; ook zijn hare kinderen
op het hoofd van alle straten verplet-

terd geworden ; en over hare geëerden
hebben zij het lot geworpen, en alle

hare groeten zijn in boeien gebonden
geworden.

11. Ook gij zult dronken worden, gij

zult u verbergen; ook gij zult eene

sterkte zoeken vanwege den vijand.

12. Alle uwe vastigheden zijn vijge-

boomen met de eerste vruchten ; indien
zij geschud worden, zoo vallen zij dien
op den mond, die ze eten wil.

13. Zie, uw volk zal in het midden
van u tot vrouwen worden; de poor-
ten uws lands zullen uwen vijanden
wijd geopend worden; het vuur zal

uwe grendelen verteren.

14. Schep u water ter belegering;
versterk uwe vastigheden; ga in de
klei, en treed in het leem, verbeter
den ticheloven;

15. Het vuur zal u aldaar verteren;

het zwaard zal u uitroeien, het zal u
afeten, als de kevers. Vermeerder u als

kevers; vermeerder u als sprinkhanen;
16. Gij hebt meer handelaars, dan er

sterren aan den hemel zijn; de kevers
zullen invallen, en voortvliegen.

17. Uwe gekroonden zijn als de sprink-

hanen, en uwe krijgsoversten als de
groote kevers, die zich in de heining-

muren legeren in de koude der dagen
;

wanneer de zon opgaat, zoo vliegen zij

weg, alzoo dat hunne plaats onbekend
is, waar zy geweest zijn.

18. Uwe herders zullen sluimeren,
o koning van A'ssur, uwe voortreffe-

lijken zullen zich leggen, uw volk zal

zich op de bergen wijd uitbreiden, en
niemand zal ze verzamelen.

19. Er is geene samentrekking voor
uwe breuke, uwe plage is smartelijk;
allen, die het gerucht van u hooren,
zullen de handen over u klappen; want
over wien is uwe boosheid niet gedu-
riglijk gegaan?



DE PEOFEET

H A B A K U K.

HET I KAPITTEL.

Jje last, welken Habakuk, de profeet,

gezien heeft.

2. HEERE, hoe lang schreeuw ik,

en Gij hoort niet! [Hoe lang] roep ik:

G-eweld, tot ü, en G-ij verlost niet!

3. Waarom laat G-y mij ongerechtig-

heid zien, en aanschouwt de kwelling?
Want verwoesting en geweld is tegen
mij over, en er is twist, en men neemt
gekijf op.

4. Daarom wordt de wet nagelaten,

en het recht komt nimmermeer voort;

want de goddelooze omringt den recht-

vaardige, daarom komt het recht ver-

draaid voort
5. Ziet onder de heidenen, en aan-

schouwt, en verwondert u, verwondert
u; want «Ik werk een werk in ulie-

der dagen, [hehvelk] gij niet gelooven
zult, als het verteld zal worden.

a Hand. 13 : 41.

6. Want zie. Ik verwek de Chaldéën,

een bitter en snel volk, trekkende door

de breedten der a;irde, om erfelijk te

bezitten woningen, die de zijne niet

zijn.

7. Schrikkelijk en vreeselijk is het;

zijn recht en zijne hoogheid gaat van
hemzelven uit.

8. Want zijne paarden zijn lichter

dan de luipaarden, en zij zijn scherper

dan de avondwolven, en zijne ruiters

verspreiden zich; ja zijne ruiters zullen

van verre komen, zij zullen vliegen als

een arend, zich spoedende om te eten.

9. Het zal geheellijk tot geweld ko-

men; wat zij inslorpen zullen met
hunne aangezichten, [zullen zij brengen]

naar het oosten; en het zal de gevan-

genen verzamelen als zand.

10. En hij zal de koningen beschim-
pen, en de prinsen zullen hem eene
belaching zijn; hij zal alle vesting be-

lachen, want hij zal stof vergaderen,
en hij zal ze innemen.

11. Dan zal hij den geest veranderen,
en hij zal doortrekken, en zich schuldig

maken, [houdende] deze zijne kracht
voor zijnen God.

12. Zijt Gij niet van ouds af de HEE-
EE mijn God, mijn Heilige? Wij zullen

niet sterven. O HEERE, tot een oordeel

hebt Gij hem gesteld, en o Rots, om te

straffen, hebt Gij hem gegrondvest.

13. Gij zijt te rein van oogen, dan
dat Gij het kwade zoudt zien, en de

kweUing kunt Gij niet aanschouwen
Waarom zoudt Gij aanschouwen die

trouwelooslijk .handelen? [Waarom]
zoudt Gij zwijgen, als de goddelooze
dien verslindt, die rechtvaardiger is

dan hij ?

14. En [luaarom] zoudt Gij de men-
schen maken, als de visschen der zee,

als het kruipend gedierte, dat geenen
heerscher heeft?

15. Hij trekt ze allen met den angel

op, hij vergadert ze in zijn garen, en

hij verzamelt ze in zijn net. Daarom
verblijdt en verheugt hij zich;

16. Daarom offert hij aan zijn garen,

en rookt aan zijn net; want door deze

is zijn deel vet geworden, en zijne spijze

smoutig.
17. Zal hij dan daarom [altoos] zijn

garen ledig maken? En zal hij niet

verschoonen, met altoos de volkeren

te dooden?

HET II KAPITTEL.

Ik ^'.stond op mijne wacht, en ik stelde
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mij op de sterkte, en ik hield wacht
oni te zien, wat Hij in mij spreken

zoude, en wat ik antwoorden zoude op
mijne bestraffing. a Jes. 21 : 8.

2. Toen antwoordde mij de HEERE,
en zeide: «Schrijf het gezicht, en stel

het duidelijk op tafelen, opdat daarin

leze die voorbijloopt. a Jes. 30: 8.

3. AVant het gezicht zal nog tot eenen
bestemden tijd zijn; dan zal Hij het op

het einde voortbrengen, en niet liegen.

Zoo Hij vertoeft, verbeid Hem, want
Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet

achterblijven.

4. Zie, zijne ziele verheft zich, zij is

niet recht in hem. Maar de rechtvaar-

dige zal door zijn geloof leven.

5. En ook dewijlhij trouwelooslijk han-

delt bij den wijn, een trotsch man is,

en in zijne woning niet blijft; die zijne

ziele wijd opendoet als het graf, en ge-

lijk de 'dood is, die niet zat wordt; en
tot zich verzamelt alle de heidenen, en
vergadert tot zich alle volkeren;

6. Zouden [dan] niet alle deze van
hem een spreekwoord opnemen, en
eene uitlegging der raadselen van hem ?

En men zal zeggen: Wee dien, die

vermeerdert hetgene dat het zijne niet

is (hoe lange!), en dien, die op zich

laadt dik slijk.

7. Zullen niet onvoorziens opstaan,
die u bijten zullen, en ontwaken, die

u zullen bewegen ? En zult gij hun niet

tot plunderingen worden?
8. Omdat gij vele heidenen beroofd

hebt, zoo zullen alle overgeblevene vol-

keren u berooven ; om het bloed der
menschen, en het geweld aan het land,

de stad, en alle hare inwoners.
9. Wee dien, die met kwade begeer-

lijkheid begeerig is voor zijn huis, op-

dat hij in de hoogte zijn nest stelle,

om bevrijd te zijn uit de hand des
kwaads.

10. Gij hebt schaamte beraadslaagd
voor uw huis; uitroeiende vele volke-
ren, zoo hebt gij gezondigd [tegen] uwe
ziele,

11. Want de steen uit den muur roept,

en de balk uit het hout antwoordt
dien.

12. Wee dien, die de stad met bloed
bouwt, en die de stad met onrecht be-

vestigd.'

13. Zie. is het niet van den HEERE

der heirscharen, dat de volkeren arbei-

den ten vure, en de lieden zich vermoei-

en tevergeefs?
14. Want de aarde zal vervuld wor-

den, dat zij de heerlijkheid des HEE-
REN bekeane, gelijk de wateren [den

bodem der] zee bedekken.
15. Wee dien, die zijnen naasten te

drinken geeft, gij die uwe wijnflesch

daarbij voegt, en ook dronken maakt,
opdat gij hunne naaktheden aan-

schouwt.
16. Gij zult [ook] verzadigd worden

met schande, voor eere; drink gij ook, '\

en ontbloot de voorhuid; de beker der
'

rechterhand des HEEREN zal zich tot

11^ wenden, en er zal een schandelijk

uitbraaksel over uwe heerlijkheid zijn.

17. Want het geweld, dat tegen Li-

banon begaan is, zal u bedekken, ,en

de verwoesting der beesten zal ze ver-

schrikken, om der wille van het bloed
der menschen, en van het geweld in

het land, de stad en aan alle hare in-

woners.
18. Wat zal het. gesneden beeld ba-

ten, dat zijn formeerder het gesneden
heeft, [of] het gegoten beeld, hetwelk
een leugenleeraar is, dat de formeer-

der op zijn formeersel vertrouwt, als

hij stomme afgoden gemaakt heeft ?

19. Wee dien, die tot het hout zegt:

Word wakker; [en:] Ontwaak, tot den
zwijgenden steen. Zoude het leeren?
Zie, het is [met] goud en zilver over-

trokken, en er is gansch geen geest in

zijn midden
20. Maar de HEERE is in zijnen hei-

ligen tempel ; zwijg voor zijn aange-
zichte, gij gansche aarde.

HET III KAPITTEL.

jijen gebed van Habakuk, den profeet,

op Schïgjonóth.
2. HEÉRE, als ik uwe rede gehoord

heb, heb ik gevreesd ; uw werk, o

HEERE, behoud dat in het leven in

het midden der jaren ; maak het be-

kend in het midden der jaren ; in

den toorn gedenk des ontfermens.
3. God kwam van Théman, en dS

Heilige van den berg Paran. Sela. Zijne

heerlijkheid bedekte de hemelen, en
het aardrijk was vol van zijnen lof.

4. En er was een glans als des lichts ;
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Hij liad hooi'iien aan zijne hand ; en
aldaar was zijne sterkte verborgen.

5. Voor zijn aangezichte ging de
pestilentie, en de vurige kool ging
voor zijne voeten henen.

6. Hij stond, en mat het land ; Hij
zag toe, en maakte de heidenen los

;

en de gedurige bergen zijn verstrooid
geworden, de heuvelen der eeuwigheid
hebben zich gebogen; de gangen der
eeuw zyn zijne.

7. Ik zag de tenten van Cüsan onder
de ijdelheid; de gordijnen des lands
van Midian schudden.

S. Was de HEEKE ontstoken tegen
de rivieren? Was uw toorn tegen de
rivieren? Was uwe verbolgenheid te-

gen de zee ? Toen Gij op uwe paarden
reedt; uwe wagens waren heil.

9. De naakte grond werd ontbloot
[door] uwen boog, [om] de eeden, aan
de stammen gedaan [door] het woord.
Sela. Gij hebt de rivieren der aarde
gekloofd.

10. De bergen zagen U, [en] leden
smart; de waterstroom ging door, de
afgrond gaf zijne stemme, hij hief zijne

zijden op [in] de hoogte.

11. De zon, de maan stonden stil [in

hare] woning; met het licht gingen
uwe pijlen daarhenen, met glans uwe
bliksemende spies.

12. Met gramschap tradt Gij [door]

het land ; met toorn dorschtet Gij de
heidenen.

13. Gij toogt uit tot verlossing uws

volks, tot verlossing met uwen Ge-
zalfde. Gij doorwonddet het hoofd
van het huis des goddeloozen, ont-
blootende den grond tot den hals
toe. Sela.

14. Gij doorboordet met zijne staven
het hoofd zijner dorpslieden ; zij heb-
ben gestormd, om mU te verstrooien;
die zich verheugden, alsof zij den ellen-
dige in het verborgene zouden opeten.

15. Gij betradt [met] uwe paarden de
zee, de geweldige wateren werden een
hoop.

16. Als ik het hoorde, zoo werd mijn
buik beroerd, voor de stemme 'hebben
mijne lippen gebeefd ; verrotting kwam
in mijne gebeenten, en ik werd beroerd
in mijne plaatse. Zekerlijk, ik zal rus-
ten ten dage der benauwdheid, als hij

optrekken zal tegen het volk, dat hij
het met benden aanvalle.

17. Alhoewel de vijgeboom niet bloei-
en zal, en geene vrucht aan den wijn-
stok zijn zal, dat het werk des olyf-
booms liegen zal, en de velden geene
spijze voortbrengen; dat men de kudde
uit de kooi afscheuren zal, en dat er
geen rund in de stallingen wezen zal;

18. Zoo zal ik nochtans in den HEE-
RE van vreugde opspringen, ik zal mij
verheugen in den God mijns heils.

19. De HEERE Heere is mijne sterk-
te

; en Hij zal mijne voeten maken als
der hinden; en Hij zal mij doen tre-

den op mijne hoogten. Voor den op-
perzangmeester, op myn Néginóth.

=5»

DE PROFEET

ZEPHANJA.

il

HET I KAPITTEL. 1 geschied is tot Zephanja, den zoon van
Cüschi, den zoon van Gedalja, den zoon

et vvoord des HEEREN, hetwelk 1 van Amarja, den zoon van Hizkia
;
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in de dagen van Josi'a, den zoon van
A'mon, den koning van Juda.

2. Ik zal ganschelijk alles wegra-
pen uit dit land, spreekt de HEERE.

3. Ik zal wegrapen menschen en
beesten; Ik zal wegrapen de vogelen
des hemels, en de visschen der zee, en
de ergernissen met de goddeloozen

;
ja,

Ik zal de menschen uit dit land uit-

roeien, spreekt de HEERE.
4. En Ik zal mijne hand uitstrekken

tegen Juda, en tegen alle inw^oners van
Jeruzalem ; en Ik zal uit deze plaatse
uitroeien het overblijfsel van Baal,
[en] den naam der Ch'emarim met de
priesters

;

5. En die zich nederbuigen op de
daken voor het heir des hemels, en
die zich nederbuigende zweren bij den
HEERE, en zweren bij Malcham;

6. En «die terugkeeren van achter
den HEERE; en die den HEERE niet

zoeken, en vragen naar Hem niet.
a Jes. 1: 4; 59: 13. Jer. 15: 6.

7. Zwijgt voor het aangeziclite des
Heeren HEEREN; want de dag des
HEEREN is nabij; want de HEERE
heeft een slachtofier bereid, Hij heeft
zijne genooden geheiligd.

8. En het zal geschieden in den dag
van het slachtoffer des HEEREN, dat
Ik bezoeking zal doen over de vorsten,
en over de kinderen des konings, en
over allen, die zich kleeden met vreem-
de kleeding.

9. Ook zal Ik ten zelven dage bezoe-
king doen over al wie over den dor-

pel springt; die het huis hunner hee-
ren vervullen met geweld en bedrog.

10. En er zal te dien dage, spreekt
de HEERE, eene stemme des gekrijts
zijn van de Vischpoort af, en een ge-
huil van het tweede gedeelte, en eene
groote breuke van de heuvelen af.

11. Huilt, gij inwoners der laagte,
want al het volk van koophandel is

uitgehouwen, alle de gelddragers zijn

uitgeroeid.

12. En het zal geschieden te dien
tijde. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen
doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen
over de mannen, die stijf geworden
zijn op hunnen droesem, die in hun
hart zeggen : De HEERE doet geen goed,
en Hij doet geen kwaad.

13. Daarom, zal hun vermogen ten

roof worden, en hunne huizen tot ver-

woesting ; zij bouwen wel huizen, maar
zij zullen ze niet bewonen ; en zij plan-

ten wijngaarden, maar zij zullen den
wijn daarvan niet drinken.

14. De groote dag des HEEREN is

nabij; hij is nabij, en zeer haastende;
de stemme van den dag des HEEREN ;

de held zal aldaar bitterlijk schreeu-

wen.
15. Die dag zal een dag der verbol-

genheid zijn ; een dag der benauwdheid
en des angstes; een dag der woestheid
en verwoesting; «een dag der duister-

nis en der donkerheid ; een dag der

wolk en der dikke donkerheid
;

a .Toël 2: 1, 2.

16. Een dag der bazuin en des ge"

klanks, tegen de vaste steden en te"

gen de hooge hoeken.
17. En Ik zal de menschen Dang

maken, dat zij zullen gaan als de blin-

den ; want zij hebben tegen den HEE-
RE gezondigd ; en hun bloed zal ver-

goten worden als stof, en hun vleesch
zal worden als drek.

18. Noch «hun zilver, noch hun goud
zal ze kunnen redden ^ten dage der
verbolgenheid des HEEREN; maar door
bet vuur zijns ij vers zal dit gansche
land verteerd worden ; want Hij zal

eene voleinding maken, gewisselijk

eene haastige, met alle de inwoners
dezes lands. a Spr. ii: 4.

Ezech. 7: 19. b boven, vss. 14, 15, 16.

HET II KAPITTEL.

D<oorzoekt uzelven nauw, ja doorzoekt
nauw, gij volk dat met geen lust be-

vangen wordt;
2. Eer het besluit bare (gelijk kaf

gaat de dag voorbij); terwijl de hittigheid

van des *HEEREN toorn over ulieden

nog niet komt; terwijl de dag van den
toorn des HEEREN over ulieden nog
niet komt.

3. Zoekt den HEERE, alle gij zacht-

moedigen des lands, die zijn recht
werken; zoekt gerechtigheid, zoekt
zachtmoedigheid; misschien zult gij

verborgen worden in den dag van den
toorn des HEEREN.

•" Dat de Stat.-overz. in dit vers het woord
HEP]RE tweemaal niet gewone letter gesteld
heeft, is blijkbaar een schrijf- of drukfout
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4. Want Gaza zal verlaten wezen,
en A'skelon zal ter verwoesting wezen;
A'sdod zal men in den middag verdrij-

ven, en E'kron zal uitgeworteld wor-
den.

5. Wee den inwoneren van de land-
streek der zee, den volke der Chéretim.
Het woord des HEEEEN zal tegen ulie-

den zijn, gü Kanaan, der Philistijnen
land; en Ik zal u verdoen, dat er geen
inwoner zal zijn.

6. En de landstreek der zee zal we-
zen [tot] hutten, uitgegravene putten
der herders, en betuiningen der kud-
den.

7. En de landstreek zal wezen voor
het overblijfsel van het huis \ran Ju-

da, dat zij daarin weiden; des avonds
zullen zij in de huizen van A'skelon
legeren, als de HEERE hunlieder God
hen zal bezocht, en hunne gevangenis
zal gewend hebben.

8. Ik heb de beschimping van Móab
gehoord, en de scheldwoorden der kin-

deren A'mmons, waarmede zij mijn
volk beschimpt hebben, en hebben zich

groot gemaakt tegen zijne landpale.

9. Daarom, [zoo waarachtig als] Ik
leef, spreekt de HEERE der heirscha-

ren, de God Israels, Móab zal zekerlijk

zijn als Sódom, en de kinderen A'mmons
als Gomórra, eene netelheide, en eene
zoutgroeve, en eene verwoesting tot in

eeuwigheid. De overigen mijns volks
zullen ze berooven, en het overige mijns
volks zal ze erfelijk bezitten.

10. Dat zullen zij hebben in plaats

van hunnen hoogmoed; want zij hebben
beschimpt, en hebben zich groot ge-

maakt tegen het volk van den HEERE
der heirscharen.

11. Vreeselijk zal de HEERE tegen
hen wezen, want Hij zal alle de goden
der aarde doen uitteren ; en een iegelijk

uit zijne plaats zal Hem aanbidden,
alle de eilanden der heidenen.

12. Ook gij, Mooren, zult de versla-

genen van mijn zwaard zijn.

13. Hij zal ook zijne hand uitstrek-

ken tegen het noorden ; en Hij zal A's-

sur verdoen, en Hij zal Ninevé stellen

tot eene verwoesting, droog als eene
woestijn.

14. En m het midden van haar zul-

len de kudden legeren, al het gedierte

der volken ; ook de roerdomp, ook de

nachtuil, zullen op hare granaatappelen
vernachten; eene stemme zal in het
venster zingen, verwoesting zal in den
dorpel zijn, als Hij haar cederwerk zal
ontbloot hebben.

15. Dit is die stad, die opspringt van
vreugde, die zeker woont, die in haar
hart zegt: Ik ben het, en buiten mij
is geene meer. Hoe is zij geworden
tot woestheid, eene rustplaats van het
gedierte ! Een ieder, die daardoor trekt,
zal ze aanfluiten, hij zal zijne hand
bewegen.

HET III KAPITTEL.

W.ee der ijselijke en der bevlekte, der
verdrukkende stad!

2. Zij hoort naar de stemme niet, zij

neemt de tucht niet aan ; zij vertrouwv
niet op den HEERE, tot haren God na-
dert zij niet.

3. aHare vorsten zijn brullende leeu-

wen in het midden van haar; hare
rechters zijn avondwolven, die|de been-
deren niet breken tot aan den morgen.

a Spr. 28: 15. Ezech. 22: 27.

4. «Hare profeten zijn lichtvaardig,

gansch trouwelooze mannen ; hare
priesters verontreinigen het heilige, zij

doen der wet geweld aan.
a Jer. 23: 11, 32. Hos. 9: 7.

5. De rechtvaardige HEERE is in het
midden van haar. Hij «doet geen on-
recht; allen morgen geeft Hij zijn recht
in het licht, er ontbreekt niet; doch
de verkeerde weet van geene schaamte.

a Deut. 32: 4.

6. Ik heb de heidenen uitgeroeid

hunne hoeken zijn verwoest; Ik heb
hunne straten eenzaam gemaakt, dat
niemand daardoor gaat; hunne steden
zijn verstoord, zoodat er niemand is,

dat er geen inwoner is.

7. Ik zeide : Immers zult 'gij Mij vree-

zen, gij zult de tucht aannemen, opdat
hare woning niet uitgeroeid zoude wor-

den. Al wat Ik haar bezocht hebbe,

waarlijk zij hebben zich vroeg opge-

maakt, zij hebben alle hunne handelin-

gen verdorven.
8. Daarom verwacht Mij, spreekt de

HEERE, ten dage als Ik Mij opmaak
tot den roof; want mijn oordeel is, de
heidenen te verzamelen, de koninkrij-

ken te vergaderen, om over hen mijne
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gramschap, de gansche hittigheid mijns

toorns, uit te stO]-ten; want dit gan-

sche land zal door het vuur van mijnen
ijver verteerd worden.

9. Gewisselijk, dan zal Ik tot de vol-

ken eene reine spraak wenden ; opdat
zij allen den naam des HEEREN aan-

roepen, opdat zij Hem dienen met eenen
eenparigen schouder.

10. Van de zijden der rivieren der

Mooren zullen mijne ernstige aanbidders,

[met] de dochter mijner verstrooiden,

mijne offerande brengen.
11. Te dien dage zult gij niet beschaamd

wezen vanwege alle uwe handelingen,

waarmede gij tegen Mij overtreden hebt;

want alsdan zal Ik uit het midden van
u wegnemen, die van vreugde opsprin-

gen over uwe hoovaardij, en gij zult

u voortaan niet meer verheffen om
mijns heiligen bergs wille.

12. Maar Ik zal in het midden van
u doen overblijven een ellendig en arm
volk ; die zullen op den naam des HEE-
EEN betrouwen,

13. De overgeblevenen van Israël

zullen geen onrecht doen, noch leugen
spreken, en in hunnen mond zal geene
bedriegelijke tong gevonden worden;
maar zij zullen weiden en nederliggen,

en niemand zal ze verschrikken.

14. Zing vroolijk, «gij dochter Sions,

juicht, Israël; wees blijde, en spring

op van vreugde van ganscher harte,

gij ^dochter Jeruzalems. a Zach. 9: 9.

b Zlach. 9 : 9.

15. De HEERE heeft uwe oordeelen
weggenomen, Hij heeft uwen vijand

weggevaagd ; de Koning Israels, de
HEERE, is in het midden van u, gij

zult geen kwaad meer zien.

16. Te dien dage zal tot Jeruzalem
gezegd worden: Vrees niet; o Sion,

laat uwe handen niet slap worden.
17. De *HEERE uw God is in het

midden van u, een held, [die] verlos-

sen zal; Hij zal over u vroolijk zijn

met blijdschap, Hij zal zwijgen in zijne

liefde, Hij zal zich over u verheugen
met gejuich.

18. De bedroefden, om der bijeen-

komst wille, zal Ik verzamelen ; zij zijn

uit u; de schimping is een last op
haar.

19. Zie, Ik zal te dien tijde alle uwe
verdrukkers verdoen ; en Ik zal de hin-

kende behoeden, en de uitgestootene
verzamelen; en Ik zal hen stellen tot

eenen lof, en tot eenen naam, in het
gansche land waar zij beschaamd zijn

geweest.
20. Te dien tijde zal Ik ulieden her-

waarts brengen, ten tijde namelijk, als

Ik u verzamelen zal; zekerlijk Ik zal

ulieden zetten tot eenen naam en tot

eenen lof onder alle volkeren der aar-

de, als Ik uwe gevangenissen voor uwe
oogen wenden zal, zegt de HEERE.

* Stat.-overz. : Heere met gewone letter;

blijkbaar bij vergissing.

DE PROFEET

H A G G A ï.

HET I KAPITTEL. Darlus, in de zesde maand, op den

j. eersten dag der maand, geschiedde het

in het tweede jaar van den koning ; woord des HEEREN, door den dienst
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van Htiggaï, den profeet, tot Zerubba-
be], den zoon van Sealthiel, den vorst
van Juda, en tot Jósua, den zoon van
Józadak, den hoogepriester, zeggende:

2. Alzoo spreekt de HEERE der heir-

scharen, zeggende: Dit volk zegt: De
tijd is niet gekomen, de tijd, dat des
HEEREN Huis gebouwd worde.

3. En het woord des HEEREN ge-

schiedde door den dienst van den pro-

feet Haggaï, zeggende:
4. Is liet voor ulieden wel de tijd,

dat gij woont in uwe gewelfde huizen,
en zal dit huis woest zijn?

5. Nu dan, alzoo zegt de HEERE der
heirscharen : Stelt uw hart op uwe we-
gen.

6. «Gij zaait veel, en gij brengt wei-
nig in; gij eet, maar niet tot verzadi-

ging; gij drinkt, maar niet tot dronken
wordens toe; gij kleedt u, maar niet

tot uwe verwarming; en wie loon ont-

vangt, die ontvangt dat loon in een
doorgeboorden buidel. « Deut. 28 : 38.

Micha 6: 14, 15.

7. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Stelt uw hart op uwe wegen.
8. Klimt op het gebergte, en brengt

hout aan, en bouwt dit huis, en Ik zal

een welgevallen daaraan hebben, en
verheerlijkt worden, zegt de HEERE.

9. Gij ziet om naar veel, maar ziet,

gij bekomt weinig; en als gij het in

huis gebracht hebt, zoo blaas Ik daarin.

Waarom dat? spreekt de HEERE der

heirscharen. Om mijns Huizes wille,

hetwelk woest is, en dat gij loopt elk

voor zijn eigen huis.

10. Daarom «onthouden zich de he-

melen over u, dat er geen dauw is, en
het land onthoudt zijne vruchten.

a Deut. 28 : 23.

11 Want Ik heb eene droogte geroe-

pen over het land, en over de bergen,

en over het koren, en over den most,

en over de olie, en over hetgene dat

de aardbodem zoude voortbrengen; ook
over de menschen, en over de beesten,

en over allen arbeid der handen.
12. Toen hoorde Zerubbabel, de zoon

van Sealthiël, en Jósua, de zoon van
Józadak, de hoogepriester, en al het
overblijfsel des volks, naar de stemme
van den HEERE hunnen God, en naar
de woorden van den profeet Haggaï,

gelijk als hem de HEERE hun God ge-

zonden had; en het volk vreesde voor
het aangezichte des HEEREN.

13. Toen sprak Haggaï, de bode des
HEEREN, in de boodschap des HEE-
REN, tot het volk, zeggende: Ik ben
met ulieden, spreekt de HEERE.

14. En de HEERE verwekte den geest
van Zerubbabel, den zoon van Séalthiël,

den vorst van Juda, en den geest van
Jósua, den zoon van Józadak, den hoo-
gepriester, en den geest van het gan-
sche overblijfsel des volks; en zij kwa-
men en maakten het werk in het Huis
van den HEERE der heirscharen. hun-
nen God.

HET II KAPITTEL.

(Jp den vier en twintigsten dag der
maand, in de zesde [maand], in het
tweede jaar van den koning Darius.

2. In de zevende [maand], op den
een en twintigsten der maand, ge-

schiedde het woord des HEEREN door
den dienst van den profeet Haggaï,
zeggende :

3. Spreek nu tot Zerubbabel, den zoon
van Séalthiël, den vorst van Juda, en
tot Jósua, den zoon van Józadak, den
hoogepriester, en tot het overblijfsel

des volks, zeggende:

4. Wie is onder ulieden overgebleven,

die dit Huis in zijne eerste heerlijkheid

gezien heeft, en hoedanig ziet gij het

nu ? Is dit niet als niets in uwe oogen ?

5. Doch nu, wees sterk, gij Zerubba-
bel, spreekt de HEERE, en wees sterk,

gij Jósua, zoon van Józadak, hooge-

priester, en wees sterk, al gij volk des

lands, spreekt de HEERE, en werkt;
want Ik ben met u, spreekt de HEERE
der heirscharen;

6. Met het Woord, in hetwelk Ik met
ulieden [eeïi verbond] gemaakt heb, als

gij uit Egypte uittrekt, en mijnen Geest,

staande in het midden van u; vreest

niet,

7. Want alzoo zegt de HEERE der

heirscharen: Nog eens, een weinig [^i^'ds]

zal het zijn, en Ik zal de hemelen, en

de aarde, en de zee, en het droge doen
beven.

8. Ja Ik zal alle de heidenen doen
beven, en zij zullen komen [tot] den
Wensch aller heidenen, en Ik zal dit
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Huis met heerlijkheid vervullen, zegt

de HEERE der heirscharen.

9. Mijne is het zilver, en mijne is

het goud, spreekt de HEERE der heir-

scharen.
10. De heerlijkheid van dit laatste

Huis zal giooter worden, dan van het
eerste, zegt de HEERE der heirscharen;

en in deze plaatse zal Ik vrede geven,
spreekt de HEERE der heirscharen.

11. Op den vier en twintigsten [dag]

der negende [maand], in het tweede
jaar van Darius, geschiedde het woord
des HEEREN door den dienst van den
profeet Hilggaï, zeggende:

12. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Vraag nu den priesters de

wet, zeggende:
13. Zie, iemand draagt heilig vleesch

in de slip van zijn kleed, en hij raakt
met zijne slip aan het brood, of aan
het moes, of aan den wijn, of aan de
olie, of aan eenige spijze; zal het heilig

worden? En de priesters antwoordden
en zeiden: Neen.

14. En Haggaï zeide : Indien iemand,
die onrein is van een dood lichaam,
iets van die dingen aanroert, zal het
onrein worden? En de priesters ant-

woordden en zeiden: Het zal onrein
worden.

15. Toen antwoordde Haggaï en zeide:

Alzoo is dit volk, en alzoo is deze na-

tie voor mijn aangezichte, spreekt de
HEERE, en alzoo is het werk himner
handen; en wat zij daar offeren, dat is

onrein.

16. En nu, stelt er toch ulieder hart
op, van dezen dag af en opwaarts, eer

er steen op steen gelegd werd aan den
Tempel des HEEREN.

17. Eer die [dingen] geschiedden, kwam
iemand tot den [/corenlhoop van twin-

tig [maten], zoo waren er [maar] ti^n;

komende tot den wijnbak, om vijftig

[maten] van de pers te scheppen, zoo
waren er [maar] twintig.

18. Ik sloeg ulieden met brandkoren,
met honigdauw en met hagel, "al het
werk uwer handen; en gij [keerdet] u
niet tot Mij, spreekt de HÈERE.

a Hagg. 1: 11.

19. Stelt er toch uw hart op, van
dezen dag af en opwaarts; van den
vier en twintigsten dag der negende
[maand] af, van den dag af, als het
fundament aan den Tempel des HEE-
REN is gelegd geworden, stelt er uw
hart op.

20. Is er nog zaad in de schuur?
Zelfs tot den wijnstok, en den vijge-

boom, en den granaatappelboom, en den
olijfboom, [die] niet gedragen heeft,

[dien] zal Ik van dezen dag af zege-

nen.
21. Het woord des HEEREN nu ge-

schiedde ten tweeden male tot Haggai,
op den vier en twintigsten der maand,
zeggende:

22. Spreek tot Zerubbaljel, den vorst

van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen
en de aarde bewegen;

23. En Ik zal den troon der konink-
rijken omkeeren, en verdelgen de vas-

tigheid van de kohinkryken der heide-

nen; en Ik zal den wagen omkeeren,
en die daarop rijden; en de paarden,
en die daarop rijden, zullen nederstor-

ten, een iegelijk in des anderen zwaard.
24. Te dien dage, spreekt de HEERE

der heirscharen, zal Ik u nemen, o

Zerubbabel, gij zoon van Sealthiël, mijn
knecht, spreekt de HEEKE, en Ik zal

u stellen als een zegelring; want u heb
Ik verkoren, spreekt de HEERE der
heirscharen.



DE PROFEET

ZAGHARIA.

HET I KAPITTEL,

In de achtste maand, in het tweede
jaar van Darius, geschiedde het woord
des HEEREN tot Zacharia, den zoon
van Beréchja, den zoon van I'ddo, den
profeet, zeggende:

2. De HEERE is zeer vertoornd ge-

weest tegen uwe vaderen,

3. Daarom zeg tot hen: Alzoo zegt

de HEERE der heirscharen : Keert we-
der tot Mij, spreekt de HEERE der

heirscharen, zoo zal Ik weder tot ulie-

den keeren, zegt de HEERE der heir-

scharen.
4. Weest niet als uwe vaderen, tot

dewelke «de vorige profeten riepen,

zeggende: Alzoo zegt de HEERE der

heirscharen: Bekeert u toch van uwe
booze wegen en uwe booze handelin-

gen; maar zij hoorden niet, en zij luis-

terden niet naar Mij, spreekt de HEE-
RE. a Jes. 31: 6. Jer. 3: 12;

18: 11. Ezech. 18: 30. Hos. 14: 2.

5. Uwe vaderen, waar zijn die? En
de profeten, zullen zij in eeuwigheid
leven ?

6. Nochtans mijne woorden en mijne
Inzettingen, die Ik mijnen knechten,
den profeten, geboden had, hebben zij

uwe vaderen niet getroffen ? Zoodat zij,

wederkeerende, zeiden: «Gelijk als de
HEERE der heirscharen gedacht heeft

ons te doen, naar onze wegen en naar
onze handelingen, alzoo heeft Hij met
ons gedaan. a Kiaagi. i: is.

7. Op den vier en twintigsten dag,

in de elfde maand (die de maand Sché-
bat is), in het tweede jaar van Darius,

geschiedde het Woord des HEEREN tot

Zacharia, den zoon van Beréchja, den
zoon van I'ddo, den profeet, zeggende:

8. Ik zag des nachts, en zie, een
man, rijdende op een rood paard, en
hij stond tusschen de mirten, die in de
diepte waren; en achter hem waren
roode, bruine en witte paarden.

9. Én ik zeide: Mijn heere, watzijn
deze? Toen zeide tot mij de Engel, die

met mij sprak: Ik zal u toonen, wat
deze zijn.

10. Toen antwoordde de mian, die

tusschen de mirten stond, en zeide:

Deze zijn het, die de HEERE uitgezon-
den heeft, om het land te doorwande-
len.

11. En zij antwoordden den Engel
des HEEREN, die tusschen de mirten
stond, en zeiden : Wij hebben het land
doorwandeld, en zie, het gansche land
zit en het is stil.

12. Toen antwoordde de Engel des
HEEREN, en zeide: HEERE der heir-

scharen, hoe lang zult Gij U niet ont-

fermen over Jeruzalem, en over de
steden van Juda, op welke Gij gram
geweest zijt, deze zeventig jaren?

13. En de HEERE antwoordde den
Engel, die met mij sprak, goede woor-
den, troostelijke woorden.

14. En de Engel, die met mij sprak,

zeide tot mij : Roep uit, zeggende : Al-

zoo zegt de HEERE der heirscharen:

Ik ijver over Jeruzalem en over Sion

met eenen grooten ijver.

15. En Ik ben met eenen zeer groo-

ten toorn vertoornd tegen die geruste

heidenen; want Ik was een weinig
toornig, maar zij hebben ten kwade
geholpen.

16. Daarom zegt de HEERE alzoo:

Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met
ontfermingen; mijn Huis zal daarin ge-

bouwd worden, spreekt de HEERE der
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iieirscharen, en het richtsnoer zal over

Jeruzalem uitgestrekt worden.
17. Roep nog, zeggende: Alzoo zegt

de HEERE der heirscharen : Mijne ste-

d'en zullen nog uitgespreid worden van-

wege het goede; want de HEERE zal

Sion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem
nog verkiezen.

18. En ik hief mijne oogen op, en
zag; en zie, er waren vier hoornen

19. En ik zeide tot den Engel, die

met mij sprak: Wat zijn deze? En hij

zeide tot mij : Dit zijn die hoornen,
welke Juda, Israël en Jeruzalem ver-

strooid hebben.
20. En de HEERE toonde mij vier

smeden.
21. Toen zeide ik: Wat komen die

maken? En hij sprak, zeggende: Dat
zijn de hoornen, die Juda verstrooid

hebben, zoodat niemand zijn hoofd op-

hief; maar deze zijn gekomen, om die

te verschrikken, om de hoornen der
heidenen neder te werpen, welke den
hoorn verheven hebben tegen het land
van Juda, om dat te verstrooien.

HET II KAPITTEL.

W<ederom hief ik mijne oogen op, en
ik zag ; en zie, er was een man, en in

zijne hand was een meetsnoer.
2. En ik zeide: Waar gaat gij he-

nen? En hij zeide tot mij: Om Jeru-
zalem te meten ; om te zien, hoe groot
hare breedte, en hoe groot hare lengte
wezen zal.

3. En zie, de Engel, die met mij sprak,
ging uit; en een andere engel ging uit,

hem te gemoet.
4. En hij zeide tot hem: Loop, spreek

dezen jongeling aan, zeggende : Jeru-

zalem zal dorpswijze bewoond worden,
vanwege de veelheid der menschen en
der beesten, die in haar midden wezen
zal,

5. En Ik zal haar wezen, spreekt de
HEERE, een vurige muur rondom; en
Ik zal tot heerlijkheid wezen in het
midden van haar.

6. Hui, hui ! vliedt toch uit het noor-
derland, spreekt de HEERE; want Ik
heb ulieden uitgebreid naar de vier
winden des hemels, spreekt de HEERE.

7. Hui, Sion! ontkom, gij die woont
[bfj] de dochter van Babel.

8. Want zoo zegt de HEERE der

heirscharen: Na de heerlijkheid [over

u] heeft Hij mij gezonden tot die hei-

denen, die ulieden beroofd hebben;
want die ulieden aanraakt, die raakt

zijnen oogappel aan.

9. Want zie. Ik zal mijne handover
henlieden bewegen, en zij zullen hun-
nen knechten een roof wezen. Alzoo
zult gijlieden weten, dat de HEERE
der heirscharen mij gezonden heeft.

10. Juich en verblijd u, gij dochter
Slons; want zie. Ik kom, en «'Ik zal

in het midden van u wonen, spreekt

de HEERE. a Lev. 26: 12.

Ezech. 37: 27. 2 Cor. 6: 16.

11. En vele heidenen zullen te dien

dage den HEERE toegevoegd worden,
en zij zullen Mij tot een volk wezen,
en Ik zal in het midden van u wonen;
en gij zult weten, dat de HEERE der

heirscharen mij tot u gezonden heeft.

12. Dan zal de HEERE Juda erven
voor zijn deel, in het heilige land, en
Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.

13. Zwijg, alle vleesch, voor het aan-

gezichte des HEEREN; want Hij is

ontwaakt uit zijne heilige woning.

HET III KAPITTEL.

l)aarna toonde hij mij Jósua, den hoo-

gepriester, staande voor het aangezichte
van den Engel des HEEREN; en de
satan stond aan zijne rechterhand, om
hem te wederstaan.

2. Doch de HEERE zeide tot den
satan: «De HEERE schelde u, gij satan,

ja de HEERE schelde u, die Jeruzalem
verkiest. Is deze niet een vuurbrand
uit het vuur gerukt ? a Judas : 9.

o. Jósua nu was bekleed met vuile

kleederen, als hij voor het aangezichte

des Engels stond.

4. Toen antwoordde Hij, en sprak tot

degenen, die voor zijn aangezichte ston-

den, zeggende: Doet deze vuile kleede-

ren van hem weg. Daarna sprak Hij

tot hem : «Zie, Ik heb uwe ongerech-

tigheid van u weggenomen, en Ik zal

u wisselkleederen aandoen.
a Mich. 7: 18.

O. Dies zeg Ik : Laat ze eenen reinen i

hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten ^

dien reinen hoed op zijn hoofd, en zij

togen hem kleederen aan ; en de Engel
des HEEREN stond [daar-hyjl
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6. Toen betuigde de Engel des HEB-
REN Jósua, zeggende:

7. Zoo zegt de HEERE der lieirscha-

ren: Indion gij in mijne wegen zult

wandelen, en indien gij mijne wacht
zult waarnemen, zoo zult gij ook mijn
Huis richten, en ook mijne voorhoven
bewaren; en Ik zal u wandelingen
geven onder deze, die [hier] staan.

8. Hoor nu toe, Jósua, gij hoogepries-

ter, gij en uwe vrienden, die voor uw
aangezicht zitten, want zij zijn een
wonderteeken; want zie. Ik zal mijnen
knecht, de «SPRUITE, doen komen.

a Jes.4 : 2; 11: 1.

Jer. 23: 5; 33: 15.' Zach. 6: 12.

9. Want zie, aangaande dien steen,

welken Ik gelegd heb voor het aange-

zicht van Jósua, op dien éénen steen

zullen zeven oogen wezen; zie. Ik zal

zijn graveersel graveeren, spreekt de

HEERE der heirscharen, en Ik zal de
ongerechtigheid dezes lands op éénen
dag wegnemen.

10. Te dien dage, spreekt de HEERE
der heirscharen, zult gijlieden een iege-

lijk zijnen naaste noodigen tot onder
den wijnstok en tot onder den vijge-

boom.

HET IV KAPITTEL.

Jcjn de Engel, die met mij sprak, kwam
weder; en hij wekte mij op, gelijk

eenen man, die van zijnen slaap op-

gewekt wordt.
2. En hij zeide tot mij : Wa,t ziet

gij ? En ik zeide : Ik zie, en zie, een
geheel gouden kandelaar, en een olie-

kruiksken boven zijn hoofd, en zijne

zeven lampen daarop; die lampen had-
den zeven en zeven pijpen, dewelke
boven zijn hoofd waren;

3. En twee olijfboomen daarnevens,
een ter rechterzijde van het oliekruiks-

ken, en een tot zijne linkerzijde.

4. En ik antwoordde en zeide tot den
Engel, die met mij sprak, zeggende:
Mijn heere, wat zijn deze dingen?

5. Toen antwoordde de Engel, die

met mij sprak, en zeide tot mij: Weet
gij niet, wat deze dingen zijn? En ik

zeide: Neen, mijn heere.

6. Toen antwoordde hij en sprak tot

mij, zeggende: Dit is het woord des

HEEREN tot Zerubbabel, zeggende :

Niet door kracht, noch door geweld,
maar door mijnen Geest [zal het ge-

schieden], zegt de HEERE der heirscha-
ren.

7. Wie zijt gij, o groote berg? Voor
het aangezicht van Zerubbabel zult gij

worden tot een vlak veld ; want hij zal

den hoofdsteen voortbrengen, [me^] toe-

roepingen : Genade, genade zij dezen !

8. Het woord des HEEREN geschied-
de voorts tot mij, zeggende:

9. De handen van Zerubbabel heb-
ben dit Huis gegrondvest, zijne handen
zullen het ook voleinden; opdat gij

weet, dat de HEERE der heirscharen
mij tot ulieden gezonden heeft.

10. Want wie veracht den dag der
kleine dingen? Daar zich toch die ze-

ven verblijden zullen, als zij het tinnen
gewicht zullen zien in de hand van
Zerubbabel. Dat zijn de oogen des HEE-
REN, die het gansche land doortrekken.

11. Voorts antwoordde ik en zeide

tot hem: Wat zijn die twee olijfboo-

men, ter rechterzijde des kandelaars,
en aan zijne linkerzijde?

12. En andermaal antwoordende, zoo
zeide ik tot hem: Wat zijn die twee
takskens der olijfboomen, welke inde
twee gouden kruiken zijn, die goud
van zich gieten?

13. En hij sprak tot mij, zeggende :

Weet gij niet, wat deze zijn? En ik

zeide: Neen, mijn heere.

14. Toen zeide hij: Deze zijn de twee
olietakken, welke voor den Heere der

gansche aarde staan.

HET V KAPITTEL.

Jojn ik hief mijne oogen weder op, en
ik zag; en zie, een vliegende rol.

2. En hij zeide tot mij : Wat ziet gij ?

En ik zeide: Ik zie eene vliegende rol,

welker lengte is van twintig ellen, en
hare breedte van tien ellen.

3. Toen zeide hij tot mij : Dit is de

vloek, die uitgaan zal over het gansche
land; want een iegelijk, die steelt, zal

van hier, volgens dezen [vloek], uitge-

roeid worden; desgelijks een iegelijk,

die [valschelijk] zweert, zal van hier,

volgens dezen [vloek], uitgeroeid wor-

den.
4. Ik breng dezen [vloek] voort, spreekt

de HEERE der heirscharen, dat hij
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kome in liet huis van den dief, en in

het huis van dengene, die bij mijnen
naam valschelijk zweert; en hij zal in

het midden zijns huizes overnachten,
en hij zal het verteren, met zijne hou-
ten en zijne steenen.

5. En de Engel, die met mij sprak,
ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uwe
oogen op, en zie, wat dit zij, dat er
voortkomt.

6. En ik zeide: Wat is dat? En hij

zeide : Dit is eene E'pha, die voortkomt,
Voorts zeide hij: Dit is het oog over
henlieden in het gansche land.

7. En zie, eene plaat van lood werd
opgeheven, en er was ééne vrouw, zit-

tende in het midden der E'pha.
8. En hij zeide: Deze is de godde-

loosheid; en hij wierp ze in het mid-
den van de E'pha; en liij wierp het
looden gewicht op den mond van deze.

9. En ik hief mijne oogen op, en ik
zag ; en zie, twee vrouwen kwamen
voort, en de wind was in hare vleu-

gelen, en zij hadden vleugelen, als de
vleugelen eens ooievaars; en zij voer-

den de E'pha tusschen de aarde en
tusschen den hemel.

10. Toen zeide ik tot den Engel, die

met mij sprak: Waarhenen brengen
zij deze E'pha?

11. En hij zeide tot mij : Om haar
een huis te bouwen in het land Sme-
ar; dat zij daar gevestigd en gesteld
worde op hare grondvesting.

HET VI KAPITTEL.

En ik hief mijne oogen weder op, en
ik zag; en zie, vier wagens gingen er

uit van tusschen twee bergen, en die

bergen waren van koper.
2. Aan den eersten wagen waren

roode paarden; en aan den tweeden
wagen waren zwarte paarden;

3. En aan den derden wagen witte
paarden; en aan den vierden wagen
hagelvlekkige paarden, ;die sterk waren.

4. En ik antwoordde en zeide lot

den Engel, die met mij sprak: Wat
zijn deze, mijn heere?

5. En de Engel antwoordde en zeide
tot mij: Deze zijn de vier winden des
hemels, uitgaande van waar zij ston-
den voor den Heere der gansche aarde.

6. Aan welken [wagen] de zwarte

paarden zijn, [die paarcZen] gaan uit
naar het noorderland; en de witte gaan
uit, deze achterna; en de hagelvlekkige
gaan uit naar het zuiderland.

7. En die sterke [paarden] gingen
uit, en zochten voort te gaan om het
land te doorwandelen; want hij had
gezegd: Gaat henen, doorwandelt het
land. En zij doorwandelden het land.

8. En hij riep mij, en sprak tot mij,
zeggende : Zie, deze, die uitgegaan zijn

naar het noorderland, hebben mijnen
Geest doen rusten in het noorderland.

9. En des HEEREN woord geschied-
de tot mij, zeggende:

10. Neem van de gevankelijk weg-
gevoerden, van Chéldai, van Tobïa, en
van Jedaja, en kom gij te dien dage.
en ga in ten huize van Josia, den zoon
van Zephanja, dewelke uit Babel ge-
komen zijn;

11. Te weten, neem zilver en goud,
en maak kronen; en zet ze op het
hoofd van Jósua, den zoon van Józa-
dak, den hoogepriester.

12. En spreek tot hem, zeggende:
Alzoo spreekt de HEERE der heirscha-
ren, zeggende: Zie, een man, wiens
naam is SPRUITE, die zal uit zijne

plaatse spruiten, en hij zal des HEE-
REN Tempel bouwen,

13. Ja, hij zal den Tempel des HEE-
REN bouwen, en hij zal het sieraad

dragen, en hij zal zitten en heerschen
op zijnen troon; en hij zal priester zijn

op zijnen troon; en de raad des vredes
zal tusschen die beiden wezen.

14. En die kronen zullen wezen voor
Chélem, en voor Tobïa, en voor Jedaja,

en voor Chén, den zoon van Zephanja,
tot eene gedachtenis in den Tempel
des HEEREN.

15. En die verre zijn, zullen komen,
en zullen bouwen in den Tempel des
HEEREN, en gijlieden zult weten, dat
de HEERE der heirscharen mij tot u
gezonden heeft. Dit zal geschieden, in-

dien gij vlijtiglijk zult hoeren naar d&
stemme des HEEREN uws Gods.

HET VII KAPITTEL

liet gebeurde nu in het vierde jaar

van den koning Darius, [dat] het woord
des HEEREN geschiedde tot Zacharia,
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op den vierden der negende maand,
[najnelijk] in Chisleu.

2. Toen men [naar] liet Huis Gods
gezonden had Sarézer, en Régem-Mé-
lech, en zijne mannen, om het aange-
zichte des HEEREN te smeeken;

3. Zeggende tot de priesters, die in

het Huis des HEEREN der heirscharen
waren, en tot de profeten, zeggende:
Moet ik weenen in de vijfde maand,
mij afzonderende, gelijk als ik gedaan
heb nu zoo vele jaren?

4. Toen geschiedde het woord des

HEEREN der heirscharen tot mij, zeg-

gende :

5. Spreek tot het gansche volk dezes

lands, en tot de priesters, zeggende:
Toen gij vasttet en rouwklaagdet, in

de vijfde en in de zevende [maand], na-

melijk nu zeventig jaren, hebt gijlie-

den Mij, Mij, eenigszins gevast?

6. Of als gij at en als gij dronkt,

waart gij het niet, die daar at, en gij,

die daar dronkt?

7. Zijn het niet de woorden, welke de

HEERE uitriep door den dienst der vorige

profeten, toen Jeruzalem bewoond en
gerust was, en hare steden rondom
haar; en het zuiden en de laagte be-

woond was?
8. Voorts geschiedde het woord des

HEEREN tot Zacharia, zeggende:

9. Alzoo sprak de HEERE der heir-

scharen, zeggende: Richt een waarach-
tig gericht, en doet goedertierenheid en
barmhartigheden, de een aan den an-

der;

10. En verdrukt «de weduwe en den
wees, den vreemdeling en den ellendi-

ge niet; en denkt niet in uw hart de
een des anderen kwaad, a Ex. 22: 22.

11. Maar zij weigerden op te merken,
en togen hunnen schouder terug, en
zij verzwaarden hunne ooren, opdat zij

niet hoorden.
12. En zij maakten hun hart [als]

een diamant, opdat zij niet hoorden de
wet, en de woorden, die de HEERE
der heirscharen zond in zijnen Geest,

door den dienst der vorige profeten,

waaruit ontstaan is een groote toorn

van den HEERE der heirscharen.

13. Daarom is het geschied, gelijk

als Hij geroepen had, -doch zij niet ge-

hoord hebben, «ateoo riepen zij ook.

maar Ik hoorde niet, zegt de HEERE
der heirscharen;
a Spr. 1: 28. Jes. 1: 15. Jer. 11: 11; U: 12.

14. Maar Ik heb ze weggestormd on-
der alle heidenen, welke zij niet ken-
den; en het land werd achter hen ver-

woest, zoodat er niemand doorging,
noch wederkeerde ; want zij stelden het
gewenschte land tot eene verwoesting.

HET Vin KAPITTEL.

D.aarna geschiedde het woord des HEE-
REN der heirscharen [tot mij], zeg-
gende :

2. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Ik heb geijverd over Sion met
eenen grooten ijver; ja met groote grim-
migheid «heb ik over haar geijverd,

a Zach. 1: 14.

3. Alzoo zegt de HEERE : Ik ben we-
dergekeerd tot Sion, en Ik zal in het
midden van Jeruzalem wonen; en Je-

ruzalem zal geheeten worden eene stad
der waarheid, en de berg des HEEREN
der heirscharen, een berg der heilig-

heid.

4. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Er zullen nog oude mannen
en oude vrouwen zitten op de straten
van Jeruzalem; een ieder zal zijnen
stok in zijne hand hebben, vanwege de
veelheid der dagen.

5. En de straten dier stad zullen ver-

vuld worden met knechtkens en meis-
kens, spelende op hare straten.

6. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Omdat het wonderlijk is in

de oogen van het overblijfsel dezes
volks in deze dagen, zoude het [daar-

om] ook in mijne oogen wonderlijk
zijn? spreekt de HEERE der heirscha-

ren.

7. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen : Zie, Ik zal mijn volk verlossen
uit het land des opgangs, en uit het
land des nedergangs der zon.

8. En Ik zal ze herwaarts brengen,
dat zij in het midden van Jeruzalem
wonen zullen ; en zij zullen Mij tot een
volk zyn, en Ik zal hun tot eenen God
zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

9. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Laat uwe handen sterk ;«ijn,

gijlieden die in deze dagen deze woor-
den gehoord hebt uit den mond der
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profeten, die geweest zijn ten dage als

de grond van het Huis des HEEREN
der lieirscharen gelegd is, dat de Tem-
pel gebouwd zoude worden.

lu. AVant vóór die dagen kwam des

menschen loon te niete, en het loon

van het vee was geen; en de uitgaande

en de inkomende hadden geenen vrede

vanwege den vijand, want Ik zond
alle menschen, een Iegelijk tegen zij-

nen naaste.

11. Maar nu zal Ik aan het over-

blijfsel dezes volks niet wezen, gelijk

in de vorige dagen, spreekt de HEERE
der heirscharen.

12. Want het zaad zal voorspoedig

zijn, de wijnstok zal zijne vrucht ge-

ven, en de aarde zal haar inkomen ge-

ven, en de hemelen zullen hunnen dauw
geven; en Ik zal het overblijfsel dezes

volks dit alles doen erven.

13. En het zal geschieden, gelijk als

gij, o hais van Juda, en gij, o huis Is-

raels, geweest zijt een vloek onder de

heidenen, alzoo zal Ik ulieden behoe-

den, en gij zult eene- zegening wezen.

Vreest niet, laat uwe handen sterk

zijn.

14. Want alzoo zegt de HEERE der

heirscharen: Gelijk als Ik gedacht heb

ulieden kwaad te doen, toen Mij uwe
vaderen grootelijks vertoornden, zegt

de HEERE der heirscharen, en het heeft

Mij niet berouwd
;

15. Alzoo denk Ik wederom in deze

dagen goed te doen aan Jeruzalem, en

aan het huis van Juda. Vreest niet.

16. Dit zijn de dingen, die gij doen
zult: «Spreekt de waarheid, een iege-

lijk metzijnen naaste; oordeelt de waar-

heid en een oordeel des vredes in uwe
poorten; a Epb. 4: 25.

17. En «denkt niet de een des an-

deren kwaad in ulieder hart ; en f'hebt

eenen valschen eed niet lief; want alle

deze zijn [dingen], die Ik hate, spreekt

de HEERE. «Zach. 7: lO.b Zacb. 5: 3, 4.

18. Wederom geschiedde het woord
des HEEREN der heirscharen tot mij,

zeggende :

19. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen : Het vasten der vierde, en het

vasten der vijfde, en het vasten der

zevende, en het vasten der tiende

[maand], zal den huize van Juda tot

vreugde, en tot blijdschap, en tot vroo-

lijke hoogtijden wezen; hebt dan de
waarheid en den vrede lief.

20. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen: Nog zal het geschieden, dat
de volken, en de inwoners van vele

steden komen zuilen;

21. En de inwoners der eene [stad]

zullen gaan tot [de imvone7's] der ande-
re, zeggende: Laat ons vlijtig henen-
gaan, om te sraeeken het aangezichte
ces KEEREN, en om den HEERE der
heirscharen te zoeken; ik zal ook he-

nengaan.
22. Alzoo zullen vele volken en mach-

tige heidenen komen, om den HEERE
der heirscharen te Jeruzalem te zoe-

ken, en om het aangezichte des HEE-
REN te smeeken.

23. Alzoo zegt de HEERE der heir-

scharen : Het zal in die dagen geschie-

den, dat tien mannen, uit allerlei ton-

gen dej' heidenen, grijpen zullen, ja de
slip grijpen zullen van eenen Joodschen
man, zeggende: Wij zullen met ulieden

gaan, want wij hebben gehoord, [dat\

God met ulieden is.

HET IX KAPITTEL.

l)e last van het woord des HEEREN
over het land Chadrach, en Damascus,
zijne ruste; want de HEERE heefteen
oog [over] den mensch, gelijk [oye?-]

alle de stammen Israels.

2. En ook zal Hij Hamath daarmede
bepalen; Tyrus en Sidon, hoewel het

zeer wijs is;

3. En Tyrus zich sterkten gebouwd
heeft, en zilver verzameld heeft ais

stof, en fijn goud als slijk der straten.

4. Zie, de Heere :ai het uit het be-

zit stooten, en Hij zal zijne vesting in

de zee verslaan; en het zal met vuur
verteerd worden.

5. A'skelon zal het zien, en zal vree-

zen, desgelijks Gaza, en zal groote smar^

hebben, mitsgaders E'kron, dewijl het-

gene, waar zij op zagen, [hen] heeft te
j

schande gemaakt; en de koning uit
'

Gaza zal vergaan, en A'skelon zai niet

bewoond worden.
6. En de bastaard zal te A'sdod wo-

nen, en Ik zal den hoogmoed der Phi-

listijnen uitroeien.

7. En Ik zal zijn bloed uit zijnen

mond wegdoen, en zijne verfoeiselen
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van tiisschen zijne tanden ; alzoo zal
hij ook onzen God overblijven: ja hij

zal zijn als een vorst in Jiida, en E'kron
als de Jébusiet.

8. En Ik zal Mij rondom mijn Huis
legeren, vanwege het heirleger,' vanwe-
ge den doorgaande en vanwege den
wederkeerende, opdat de drijver niet
meer door hen doorga; want nu heb
Ik [het] met mijne oogen aangezien.

9. Verheug u zeer, gij dochter Sions,
juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw
Koning zal u komen, rechtvaardig, en
hij is een Heiland; arm, en rijdende
op eenen ezel, en op een veulen, een
jong der ezelinnen.

10. En Ik zal de wagens uit E'phraïm
uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem;
ook zal de strijd boog uitgeroeid wor-
den, en hij zal den heidenen vrede spre-

ken; en zijne heerschappij zal zijn van
zee tot aan zee, en van de rivier tot

aan de einden der aarde.

11. U ook aangaande, [o Sion,] door
«het bloed uws verbonds heb Ik uwe
gebondenen uit den kuil, waar geen
water in is, uitgelaten, a Matth. 26 : 2S.

1 Cor. 11: 25. Hebr. 9: 19, 20, 21.

12. Keert gijlieden weder tot de sterk-

te, gij gebondenen, die daar hoopt; ook
heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel
zal wedergeven

;

13. Als Ik Mij Juda zal gespannen,
[en] Ik Ephraïm den boog zal gevuld
hebben; en Ik uwe kinderen, o Sion,

zal verwekt hebben tegen uwe kinde-
ren, o Griekenland, en u gesteld zal

hebben als het zwaard eens helds.

14. En de HEERE zal over henlieden
verschijnen, en zijne pijlen zullen uitva-

ren, «als een bliksem; en de Heere
HEERE zal met de bazuin blazen, en
Hij zal voorttreden met stormen uit

het zuiden. a Nah. 2 : 4.

15. De HEERE der heirscharen zal

ze beschutten, en zij zullen eten, nadat
zij de slingersteenen zullen ten onder
gebracht hebben; zij zullen ook drinken,
[en] een gedruisch maken als de wijn

;

en zij zullen vervuld worden, gelijk

het bekken, gelijk de hoeken des al-

taars.

16. En de HEERE hun God zal ze

te dien dage behouden, als zynde de
kudde zijns volks; want gekroonde

steenen zullen in zijn land als eene
banier opgericht worden.

17. Want hoe groot zal zijn goed
wezen, en hoe groot zal zijne schoon-
heid wezen! Het koren zal de jonge-
lingen, en de most zal de jonkvrouwen
sprekende maken.

HET X KAPITTEL.

Jjegeert van den HEERE regen, ten
tijde des spaden regens; de HEERE
maakt de weerlichten ; en Hij zal hun
regen genoeg geven voor ieder kruid
op het veld.

2. Want de Téraphim spreken ijdel-

heid, en de waarzegger^ zien valschheid,
en zij spreken «ijdele droomen, zij troos-

ten [met] ijdelheid. Daarom zijn zij he-

nengetogen als schapen, zij zijn onder-
drukt geworden; want er was geen
herder. a Pred. 5: 6.

3. Tegen de herders was mijn toorn
ontstoken, en over de bokken heb Ik
bezoeking gedaan; maar de HEERE
der heirscharen zal zijne kudde bezoe-

ken, het huis van Juda, en Hij zal ze

stellen, gelijk het paard zijner masjesteit

in den strijd.

4. Van hen zal de hoeksteen, van
hen zal de nagel, van hen zal de strijd-

boog, te zamen zullen van hen alle

drijvers voortkomen.
5. En zij zullen zijn als de helden,

die in het slijk der straten treden
in den strijd, en zij zullen strijden,

want de HÉERE zal met hen wezen;
en zij zullen "die beschamen, die op
paarden rijden.

6. En Ik zal het huis van Juda ver-

sterken, en het huis van Jozef zal Ik
behouden, en Ik zal ze weder inzetten,

want Ik heb Mij hunner ontfermd, en
zij zullen wezen, alsof Ik ze niet ver-

stoeten had; want Ik ben de HEERE
hun God, en Ik zal ze verboeren.

7. En zij zullen zijn als een held van
Ephraïm, en hun hart zal zich verblij-

den, als [van] den wijn; en hunne kin-

deren zullen het zien, en zich verblijden,

hun hait zal zich verheugen in den
HEERE.

8. Ik zal ze toesissen, en zal ze ver-

gaderen, want Ik zal ze verlossen; en
ziJ zullen vermenigvuldigd worden, ge-

lijk zy [tevoren] vermenigvuldigd waren.
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9. En Ik zal ze onder de volken zaai-

en, en zij zullen Mijner gedenken in

verre plaatsen ; en zij zullen leven met
hunne kinderen, en wederkeeren.

10. Want Ik zal ze wederbrengen uit

Egypteland, en Ik zal ze vergaderen

uit Assyrië; en Ik zal ze in het land

van Gilead en van Libanon brengen,

maar het zal hun niet genoeg veezen,

11. En Hij zal door de zee gaan, die

benauvsrende, en Hij zal de golven in

de zee slaan, en alle de diepten der

rivieren zullen verdrogen; dan zal de

hoogmoed van A'ssur nedergeworpen
worden, en de schepter van Egypte zal

wegvs^ijken.

12. En Ik zal ze sterken in den HEE-
RE, en in zijnen naam zullen zij wan-
delen, spreekt de HEERE.

HET XI KAPITTEL.

Doe uwe deuren open, o Libanon, op-

dat het vuur uwe cederen vertere;

2. Huilt, gij dennen, dewijl de cede-

ren gevallen zijn, dewijl die heerlijke

[hoornen] verwoest zijn; huilt, gy eiken
van Basan, dewijl het sterke woud ne-

dergevallen is.

3. Er is eëne stemme des gehuils der

herderen, dewijl hunne heerlykheid ver-

woest is; eene stemme des gebruis der

jonge leeuwen, dewijl de hoogmoed
van den Jordaan verwoest is.

4. Alzoo zegt de HEERE mijn God:
Weid deze slachtschapen;

5. Welker bezitters hen dooden, en
houden het voor gêene schuld ; en een
ieder dergenen, die ze verkoopen, zegt:

Geloofd zij de HEERE, dat ik rijk ge-

worden ben ; en niemand van degenen,
die ze weiden, verschoont ze.

6. Zekerlijk, Ik zal niet meer de in-

wonersdezes lands verschoonen, spreekt

de HEERE ; maar zie. Ik zal de men-
schen overleveren, elkeen in de hand
zijns naasten, en in de hand zijns ko-

nings, en zij zullen dit land te morzel
slaan, en Ik zal ze uit hunne hand niet

verlossen.

7. Dies heb ik deze slachtschapen
geweid, dewijl zij ellendige schapen
zijn; en ik heb mij genomen twee s-tok-

ken, den éénen heb ik genoemd LIE-
FELIJKHEID en den anderen heb ik

genoemd SAMENBINDERS; en ik heb
die schapen geweid.

8. En ik heb drie herders in ééne
maand afgesneden; want mijne ziele

was over hen verdrietig geworden, en
ook had hunne ziele eene walg van
mij.

9. En ik zeide: Ik zal ulieden niet

[meer] weiden; wat sterft, dat sterve.

en wat afgesneden is, dat zij afgesne-
den, en dat de overgeblevenen de een
des anderen vleesch verslinden.

10. En ik nam mijnen stok LIEFE-
LIJKHEID, en ik verbrak dien, te niete
doende mijn verbond, hetwelk ik met
alle deze volkeren gemaakt had.

11. Dus werd het te dien dage ver-

nietigd, en alzoo hebben de ellendigen

onder de schapen, die op mij wachtten,
bekend, dat het des HEEREN woord
was.

12. Want ik had tot henlieden ge-

zegd: Indien het goed is in uwe oogen,
brengt mijn loon, en zoo niet, laat het
na. En «zij hebben myn loon gewogen,
dertig Zilverlingen. a Matth. 26: 15; 27: 9.

13. Doch de HEERE zeide tot mij:

Werp ze henen voor den pottenbakker,
eenen heerlijken prijs, welken ik waard
geacht ben geweest van hen. En ik

nam die dertig zilverlingen, en wierp
ze [in] het Huis des HEEREN, voor den
pottenbakker.

14. Toen verbrak ik mijn tweeden
stok, SAMENBINDERS, te niete doende
de broederschap tusschen Juda en tus-

schen Israël.

15. Voorts zeide de HEERE tot mij:

Neem u nog eens dwazen herders ge-

reedschap.
16. Want zie, Ik zal eenen herder

verwekken in dit land; wat gereed is

om afgesneden te worden, zal hij niet

bezoeken; het jonge zal hij niet zoe-

ken, en het verbrokene zal hij niet hee-

len, en het stilstaande zal hij niet dra-

gen; maar het vleesch van het vette

zal hij eten, en de klauwen daarvan
zal hij verscheuren.

17. «Wee den nietigen herder, den
verlater der kudde. Het zwaard zal over

zijnen arm zijn, en over zijn rechter-

oog; zijn arm zal ten eenen male ver-

dorren, en zijn rechteroog zal ten eenen

I

male donker worden. a jer. 23 : i.

I rzech. 34 : 2. Joh. 10 : 12.
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HET XII KAPITTEL.

De last van het woord des HEEREN
over Israël. De HEERE spreekt, die

den hemel uitbreidt, en de aarde grond
vest, en des menschen ge,est in zijn

binnenste formeert.

2. Zie, Ik zal Jeruzalem stellen [tot]

eene drinkschaal der zwijmeling allen

volken rondom; ja ook zal zij zijn

over Juda, in de belegering tegen Je-

ruzalem.
3. En het zal te dien dage geschie-

den, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot

eenen lastigen steen allen volken; al-

len, die zich daarmede beladen, zullen

gewisselijk doorsneden worden; en alle

de volken der aarde zullen zich tegen

haar verzamelen.
4. Te dien dage, spreekt de HEERE,

zal Ik alle paa,rden met schuwigheid
slaan, en hunne ruiters met zinneloos-

heid; maar over het huis van Juda zal

Ik mijne oogen openen, en alle paar-

den der volken zal Ik met blindheid

slaan.

5. Dan zullen de leidslieden van Ju-

da in hun hart zeggen: De inwoners
van Jeruzalem zullen mij eene sterkte

zijn in den HEERE der heirscharen,

hunnen G-od.

6. Te dien dage zal Ik de leidslieden

van Juda stellen als eenen vurigen
haard onder het hout, en als eene vu-

rige fakkel onder de schooven; en zij

zullen- ter rechter- en ter linkerzijde

alle volken rondom verteren; en Jeru-

zalem zal nog blijven in hare plaatse

te Jeruzalem.
7. En de HEERE zal de tenten van

Juda vóór alles behouden, opdat de
heerlijkheid van het huis Davids, en
de heerlijkheid der inwoners van Jeru-

zalem, zich niet verheffe tegen Juda.
8. Te dien dage zal de HEERE de

inwoners van Jeruzalem beschutten;
en diegene, die onder hen struikelen

zoude, zal te dien dage zijn als David;
en het huis Davids zal zijn als Goden,
als de Engel des HEERÉN voor hun
aangezicht.

9. En het zal te dien dage geschie-

den, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle

heidenen, die tegen Jeruzalem aanko-
men.

10. Doch over het huis Davids, en

over de inwoners van Jeruzalem, zal
Ik «uitstorten den Geest der genade en
der gebeden; en zij zullen mij ^aan-
schouwen, dien zij doorstoken hebben,
en zij zullen over hem rouwklagen, als
[met] de rouwklage over eenen eenigen
zoon; en zij zullen over hem bitterlijk

kerm.en, gelijk men bitterlijk kermt
over eenen eerstgeborene.

a Ezecb. 39: 29.

Joel 2: 28. b Joh. 19 : 37. O.penb. 1 : 7.

11. Te dien dage zal te Jeruzalem
de rouwklage groot zijn, gelijk die rouw-
klage van Hadadrimmon, in het dal
van «Megiddon. - a 2 Kon. 23 : 29.

2 Kron. 35 : 22, 24.

12. En het land zal rouwklagen, elk
geslacht bijzonder; hetgfslacht^van het
huis Davids bijzonder, en hunlieder
vrouwen bijzonder ; en het geslacht van
het huis Nathans bijzonder, en hunne
vrouwen bijzonder;

13. Het geslacht van het huis van
Levi bijzonder, en hunne vrouwen bij-

zonder; het geslacht van Simeï bijzon-

der, en hunne vrouwen bijzonder.
14. Alle de overige geslachten, elk

geslacht bijzonder, en hunlieder vrou-
wen bijzonder.

HET XIII KAPITTEL.

Te dien dage zal er eene fontein ge-

opend zijn voor het huis Davids, en
voor de inwoners van Jeruzalem, te-

gen de zonde en tegen de onreinigheid.
2. En het zal te dien dage geschie-

den, spreekt de HEERE der heirscha-
ren, dat Ik uitroeien zal uit het land
de namen der afgoden, dat zij niet
meer gedacht zullen worden; ja ook de
profeten, en den onreinen geest zal Ik
uit het land wegdoen.

3. En het zal geschieden, wanneer
iemand verder nog profeteert, dat zijn

vader en zi,ine moeder, die hem gege-
nereerd hebben, tot hem zullen zeggen :

Gij zult niet leven, dewijl gij valsch-
heid gesproken hebt in den naam des
HEEREN. En zijn vader en zijne moe-
der, die hem gegenereerd hebben, zul-

len hem doorsteken, wanneer hij pro-

feteert.

4. En het zal geschieden te dien dage,
dat die profeten beschaamd zullen wor-
den, een iegelijk vanwege zyn gezicht,
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wanneer hij profeteert; en zij zullen

geenen haren mantel aandoen, om te

liegen.

5. Maar hij zal zeggen : Ik ben geen
profeet, ik ben een man, die het land
bouwt, want een mensch heeft mij
[daartoe] geworven van mijne jeugd
aan.

6. En zoo iemand tot hem zegt: Wat
zijn deze wonden in uwe handen ? zoo
zal hij zeggen: Het zijn [de loonden],

waarmede ik geslagen ben [in] het huis
mijner liefhebbers.

7. Zwaard, ontwaak tegen mijnen
herder, en tegen den man, die mijn
metgezel is, spreekt de HEERE der
heirscharen; «sla dien herder, en de
schapen zullen verstrooid woi'den ; maar
Ik zal mijne hand tot de kleinen wen-
den, a Matth. 26 : 31. Mare. 14 : 27.

8. En het zal geschieden in het gan-
sche land, spreekt de HEERE, de twee
deelen daarin zullen uitgeroeid worden,
[en] den geest geven, maar het derde
deel zal daarin overblijven.

9. En Ik zal dat derde deel in het
vuur brengen, en Ik zal het louteren,
gelijk men zilver loutert, en Ik zal het
beproeven, «gelijk men goud beproeft.
fcHet zal mijnen naam aanroepen, en
Ik zal het verhooren; Ik zal zeggen:
cHet is mijn volk; en het zal zeggen:
De HEERE is mijn God. u i Petr. i: 6, 7.

6 Ps. 50: 15; 91: 15. c P.s. 144:15. Joh. 20 : 28.

HET XIV KAPITTEL.

Zie, de dag komt den HEERE, dat uw
roof zal uitgedeeld worden in het mid-
den van u, [o Jeruzalem],

2. Want Ik zal alle heidenen tegen
Jeruzalem ten strijde verzamelen; en
de stad zal ingenomen, en «de huizen
zullen geplunderd, en de vrouwen zul-

len geschonden worden; en de helft

der stad zal uitgaan in de gevangenis;
maar het overige des volks zal uit de
stad niet uitgeroeid worden.

a Jes. 13 : 16.

3. «En de HEERE zal uittrekken, en
Hij zal strijden tegen die heidenen, ge-

lijk ten dage als Hij gestreden heef-t,

ten dage des strijds. a J.'s. 42: 13.

4. En zijne voeten zullen ie dien da-
ge staan op den Olijfberg, die voor Je-

ruzalem ligt tegen het ooston ; en de

Olijfberg zal in tweeën gespleten wor-
den naar het oosten en naar het wes-
ten, [zoodat er] eene zeer groote vallei

zal zijn; en de eene helft des bergs
zal wijken naar het noorden, en zijne

helft naar het zuiden..

5. Dan zult gijlieden vlieden [door]

de vallei mij.ner bergen (want deze val-

lei der bergen zal reiken tot A'z:il),eü

gij zult vheden, geiyk als gij vloodt
«voor de aardbeving in de dagen van
Uzzia, den koning van Juda. Dan zal

de HEERE mijn God komen, [en] alle

de heiligen met U, [o HEERE.]
a Amos 1 : 1.

6. En het zal te dien dage geschieden,
dat er niet zal zijn het kostelijk licht,

en de dikke duisternis;

7. Maar «het zal een eenige dag zijn,

die den HEERE bekend zal zijn; het
zal noch dag, noch nacht zijn ; en het
zal geschieden ten tijde des avonds, dat
het licht zal wezen. a Openb. 21 • 25.

8. Ook zal het te dien dage geschie-

den, «dat er levende wateren uit Jeru-
zalem vlieten zullen, de helft van die

naar de oostzee, en de helft van die

naar de achterste zee aan; zij zullen

des zomers en des winters zijn.

a Ezeoh. 47: 1, enz. Joel 3: 18. Opsnb. 22: 1.

9. En de HEERE zal tot Koning over
de gansche aarde zijn; te dien dage
zal de HEERE één zijn, en zijn naam
één.

10. Dit gansche land zal rondom als

een vlak veld gemaakt worden, van
Géba tot Rimmon toe, zuidwaarts van
Jeruzalem; en zij zal verhoogd en be-

woond worden in hare plaatse, van de
poorte van Benjamin af, ^tot aan de
plaats van de eerste poort, tot aan de
Hoekpoort toe, en [van] den toren van
Hananeël, tot aan des konings wijn-

bakken toe.

11. En zij zullen daarin wonen, en
er zal geene verbanning meer zijn;

want Jeruzalem zal zeker wonen.
12. En dit zal de plage zijn, waar-

mede de HEERE alle de volkeren pla-

gen zal, die tegen Jeruzalem krijg ge-

voerd zullen hebben : Hij zal eens iege-

lijks vleesch, terwijl hij op zijne voeten
staat, doen uitteren; en eens iegelijks

oogen zullen uitteren in hunne holten;
en eens iegelijks tong zal in hunnen
mond uiiiteren.
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13. Ook zal het te dien dage geschie-

den, dat er een groot gedruisch van den
HEÉRE onder hen zal wezen, zoodat
zy een ieder zijns naasten hand zullen
aangrijpen, en een ieders hand zal te-

gen de hand zijns naasten opgaan.
14. En ook zal Jiida te Jeruzalem

strijden; en het vermogen aller heide-

nen rondom zal verzameld worden,
goud en zilver, en kleederen in groote
menigte.

15. Alzoo zal ook de plage der paar-

den, der muilen, der kemeien, en der
ezelen, en aller beesten zijn, die in die

heirlegers gevï^eest zullen zijn, gelijk ge-

ner plage geweest is.

16. En het zal geschieden, dat alle

de overgeblevenen van alle heidenen,
die tegen Jeruzalem zullen gekomen
zijn, die zullen van jaar tot jaar op-

trekken, «om aan te bidden den Ko-
ning, den HEERE der hëirscharen, en
om te vieren het feest der Loofhutten.

a Jes. 66: 23.

17. En het zal geschieden, zoo wie
van de geslachten der aarde niet zal

optrekken naar Jeruzalem, om den Ko-
ning, den HEERE der hëirscharen te

aanbidden, zoo zal er over henlieden
geen regen wezen.

18. En indien het geslacht der Egyp-
tenaren, over dewelke [de regen] niet
is, niet zal optrekken noch komen, zoo
zal die plage [over hen] zijn, [met] de-
welke de HEERE die heidenen plagen
zal, die niet optrekken zullen, om te
vieren het feest der Loofhutten.

19. Dit zal de zonde der Egyptenaren
zijn, mitsgaders de zonde aller heide-
nen, die niet optrekken zullen, om te
vieren het feest der Loofhutten.

20. Te dien dage zal op de bellen
der paarden staan: DE HEILIGHEID
DES HEEREN; en de potten in het
Huis des HEEREN zullen zijn, als de
sprengbekkens voor het altaar;

21. Ja alle de potten in Jeruzalem
en in Juda zullen den HEERE der
hëirscharen heilig zijn, zoodat allen,

die offeren willen, zullen komen, en
van deze nemen, en in deze koken; en
er zal «geen Kanaaniet meer zijn in
het Huis des HEEREN der hëirscharen
te dien dage. « Jes. 35: 8.

Joël 3: 17. Openb. 21: 27; 22: 15.

DE PROFEET

M A L E A G H I.

HET I KAPITTEL.

JJe last van het woord des HEEREN
tot Israël, door den dienst van Male-
achi.

2. Ik heb u liefgehad, zegt de HEE-

RE; maar gij zegt: Waarin hebt Gij

ons liefgehad ? Was niet Ezau Jakobs
broeder? spreekt de HEERE; «noch-
tans heb Ik Jakob liefgehad,

a Rom. 9 : 13.

3. En Ezau heb Ik gehaat; en Ik
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heb zijne bergen gesteld [tot] eene ver-

woesting, en zijne erve voor de draken
der woestijn.

4. Schoon ook E'dom zeide: Wij zijn

verarmd, doch wij zullen de woeste
plaatsen weder bo'nwen; alzoo zegt de

MEERE der heirscharen: Zullen zij

bouwen, zoo zal Ik afbreken; en men
zal ze noemen: Landpale dor godde-

loosheid, en een volk, op hetwelk de
HEERE vergramd is tot in eeuwigheid.

5. En uwe oogen zullen het zien, en
gijlieden zult zeggen: de HEERE zij

groot gemaakt, van de landpalelsraëls af.

6. Een zoon zal den vader eeren, en
een knecht zijnen heere; ben Ik dan
een vader, waar is mijne eere ? en ben
Ik een heere, waar is mijne vreeze?
zegt de HEERE der heirscharen totu,

o priesters, verachters mijns naams;
maar gij zegt: Waarmede

,

verachten
wij uwen naam?

7. Gij brengt op mijn altaar veront-

reinigd brood, en zegt : Waarmede ver-

ontreinigen wij U? Daarmede, dat gij

zegt: Des HEEREN tafel is verachtelijk.

8. Want als gij wat blinds aanbrengt
om te offeren, het is [?>yw] niet kwaad;
en als gij wat kreupels of kranks aan-

brengt, het is niet kwaad. Brengt dat

toch uwen vorst; zal hij een welge-

vallen aan u hebben, of zal hij uw
aangezicht opnemen? zegt de HEERE
der heirscharen.

9. Nu dan, smeekt toch het aange-
zichte Gods, dat Hij ons genadig zij;

zulks is van uwe hand geschied, zal

Hij uw aangezicht opnemen? zegt de
HÉERE der heirscharen.

10. Wie is er ook onder u, die de
deuren [om niet] toesluit ? en gij steekt

het vuur niet aan [op] mijn altaar om
niet. Ik heb geenen lust aan u, zegt de
HEERE der heirscharen,aen het sptjsoffer

is Mii van uwe hand niet aangenaam.
a Jes. 1: 11. Jer. G: 20. Araos 5: 21, 22.

11. Maar van den opgang der zon
tot haren ondergang zal mijn naam
groot zijn onder de heidenen ; en aan
alle plaatsen zal mijnen naam reuk-
werk toegebracht worden, en een rein

spijsoffer; want mijn naam zal groot
zijn onder de heidenen, zegt de HEERE
der heirscharen.

12. Maar gij ontheiligt dien, als gij

zegt: Des HEËREN tafel is ontreinigd,

en haar inkomen, hare spijze is ver-

achtelijk.

13. Nog zegt gij: Zie, wat eene ver-
moeidheid 1 Maar gij zoudt het kun-
nen wegblazen, zegt de HEERE der
heirscharen; gij brengt ook hetgene dat
geroofd is, en dat kreupel en krank
is; gij brengt ook spijsofter; zoude Mij
zulks aangenaam zijn van uwe hand?
zegt de HEERE.

14. Ja vervloekt zij de bedrieger, die

een manneken in zijne kudde heeft, en
den Heere belooft en offert, wat ver-

dorven is; want Ik ben een groot Ko-
ning, zegt de HEERE der heirscharen,
en mijn naam is vreeselijk onder de
heidenen.

HEÏ II KAPITTEL.

En nu, gij priesters, tot u wordt dit

gebod [gezonden]. .

2. Indien gij [het] niet zult hooren,

en indien gij het niet zult ter harte
nemen, om mijnen naam eere te geven,
zegt de HEERE der heirscharen, zoo
zal Ik den «vloek onder u zenden, en
Ik zal uwe zegeningen vervloeken

;
ja

Ik heb ook [aireede] eikeene van deze
vervloekt, omdat gij [het] niet ter har-

te neemt. a Lev. 26: 14. Deut. 28: 15.

3. Ziet, Ik zal u het zaad verderven :

en Ik zal drek op uwe aangezichten
strooien, den drek uwer feesten, zoodat
men u met dezen wegnemen zal.

4. Dan zult gij weten, dat Ik dit

gebod tot u gezonden heb, opdat mi^jn

verbond met Levi zij, zegt de HEERE
der heirpcharen.

5. Mijn verbond met hem was het

leven en de vrede; en Ik gaf hem die

[tot] eene vreeze, en hij vreesde Mi.i;

en hij werd om mijns naams wille ver-

schrikt.

6. De wet der waarheid was in zijnen

mond, en er wei"d geen onrecht in zijne

lippen gevonden; hij wandelde met Mij

in vrede en in rechtmatigheid, en hy
bekeerde er velen van ongerechtigheid.

7. Want de lippen des priesters zul-

len de wetenschap bewaren, en men
zal uit zijnen mond de wet zoeken;

want hij is een engel des HEEREN der

heirscharen.

8. Maar gij zijt van den weg afgewe-

ken, gij hebt er velen doen struikelen
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in de wet; gij hebt het verbond van
Levi verdorven, zegt de HEERE der
heirscharen.

9. Daarom heb Ik ook u verachtelijk

en onwaard gemaakt voor het gansche
volk, dewijl gij mijne wegen niet houdt,

maar het aangezicht aanneemt in de
wet.

10. Hebben wij niet allen éénen Va-
der? Heeft niet één God ons gescha-

pen? Waarom handelen wij [dan]

trouwelooslijk de een tegen den ander,

ontheiligende het verbond onzer vade-

ren?
JLl. Juda handelt trouwelooslijk, ener

wordt een gruwel gedaan in Israël, en
in Jeruzalem; want Juda ontheiligt de
heiligheid des HEEREN, welke Hij lief-

heeft; want hij heeft de dochter eens
vreemden gods getrouwd.

12. De HEERE zal den man, die zulks

doet, uitroeien uit de hutten van Jakob,

dien die waakt, en dien die antwoordt,
en die den HEERE der heirscharen
spijsoffer brengt.

is. Dit tweede doet gijlieden ook, dat
gij het altaar des HEEREN bedekt met
tranen, met weening, en met zuchting;

zoodat Hij niet meer het spijsoffer aan-
schouwen, noch met welgevallen van
uwe hand ontvangen wil.

14. Grij nu zegt: "Waarom? Daarom
dat de HEERE een getuige geweest is

tusschen u en tusschen de huisvrouwe
uwer jeugd, met dewelke gij trouwe-
looslijk handelt; daar zij toch uwe ge-

zellin, en de huisvrouwe uws ver-

bonds is.

15. Heeft Hij niet maar éénen ge-

maakt, hoewel Hij des geestes overig

had? En waarom [maar] dien éénen?
Hij zocht een zaad Gods. Daarom wacht
u met uwen geest, en dat niemand
trouwelooslijk handele tegen de huis-

vrouwe zijner jeugd.

16. Want de HEERE de God Israels

zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoe-

wel hij den wrevel bedekt met zijn

kleed, zegt de HEERE der heirscharen.

Daarom wacht u met uwen geest, dat
gij niet trouwelooslijk handelt.

17. Gij vermoeit den HEERE met uwe
woorden ; nog zegt gij : Waarmede ver-

moeien wij [Hem]? Daarmede, dat gij

zegt: Al wie kwaad doet, is goed in

de oogen des HEEREN, en Hij heeft

lust aan zoodanigen; of, waar is de
God des oordeels?

Zi

HET III KAPITTEL.

[ie, «Ik zende mijnen engel, die voor
mijn aangezichte den weg bereiden zal;
en snellijk zal tot zijnen Tempel ko-
men die Heere, dien gijlieden zoekt, te
weten, de Engel des verbonds, aan den-
welken gij lust hebt; zie, hij komt,
zegt de HEERE der heischaren.

a Matth. 11: 10.
Mare. 1: 2. Luc. 1: 76; 7: 27.

2. Maar wie zal den dag zijner toe-
komst verdragen, en wie zal bestaan,
als hij verschijnt? Want hü zal zijn
als het vuur van eenen goudsmid, en als
zeep der vollers.

3. En hij zal zitten, louterende en
het zilver reinigende, en hij zal de kin-
deren van Levi reinigen, en hy zal ze
doorleuteren als goud en als zilver; dan
zullen zy den HEERE spijsoffer toe-
brengen in gerechtigheid.

4. Dan zal het spijsoffer van Juda en
Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als
in de oude dagen en als in de vorige
jaren.

5. En Ik zal tot ulieden ten oordeel
naderen, en Ik zal een snel getuige
zijn tegen de toovenaars, en tegen de
overspelers, en tegen degenen die «val-
schelijk zweren, en tegen degenen die
het loon des daglooners met geweld
inhouden, ^die de weduwe, en den wees,
en den vreemdeling [het recht] verkee-
ren, en My niet vreezen, zegt de HEE-
RE der heirscharen. a Ex. 20 : 7.

b Ex. 22: 22. Deut. 24: 17. Ainos 2: 7.

6. Want Ik de HEERE «word niet
veranderd; daarom zyt gij, o kinderen
Jakobs, niet verteerd. a Ps. 33: ii,

Spr. 19: 21. Jes. 14: 26, 27; 25: 1; 46: 10.

7. Van uwer vaderen dagen af zijt

gij afgeweken van mijne inzettingen,
en hebt ze niet bewaard ; «keert weder
tot Mij, en Ik zal tot u wederkeeren,
zegt de HEERE der heirscharen; maar
gij zegt: Waarin zullen wij wederkee-
ren? a Zach. 1: 3.

8. Zal een mensch God berooven?
Maar gij berooft My, en zegt: Waarin
berooven wy U? [In] de tienden en
het hefoffer.

9. Met eenen vloek zijt gij vervloekt.
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omdat gij Mij berooft, zelfs het gan-
sche volk.

10. Brengt alle de tienden in het
schathuis, opdat er spyze zij in mijn
Huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt
de HEERE der heirscharen, of Ik u
[dan] niet opendoen zal de vensteren
des hemels, en u zegen afgieten, zoodat
er geene [schuren] genoeg wezen zul-

len.

11. En Ik zal om uwentwille den op-

eter schelden, dat hij u de vrucht des
lands niet verderve; en de wijnstok op
het veld zal u geene misdracht voort-

brengen, zegt de HEERE der heirscha-
ren.

12. En alle heidenen zullen u geluk
zalig noemen; want gijlieden zult een
lustig land zijn, zegt de HEERE der
heirscharen.

13. «Uwe woorden zijn tegen Mij te

sterk geworden, zegt de HEERE; maar
gij zegt : Wat hebben wij tegen U ge-

sproken? a Job 21: 14, 15.

14. Gij zegt : Het is tevergeefs, God
te dienen ; want wat nuttigheid is het,

dat wij zijne wacht waarnemen, en
dat wij in het zwart gaan voor het
aangezichte des HEEREN der heirscha-
ren ?

15. En nu, wij achten de hoogmoe-
digen gelukzalig; ook die goddeloos-
heid doen, worden gebouwd ; ook ver-

zoeken zij den HEERE, en ontkomen.
16. Alsdan spreken die den HEERE

vreezen, een ieder tot zijnen naaste :

De HEERE merkt er toch op en hoort,
en er is een gedenkboek voor zijn aan-
gezichte geschreven, voor degenen die

den HEERE vreezen, en voor degenen
die aan zijnen naam gedenken.

17. En zij zullen, zegt de HEERE
der heirscharen, te dien dage, dien Ik
maken zal, Mij een eigendom zijn ; en

Ik zal ze verschoonen, gelijk als een
man zijnen zoon verschoont, die hem
dient.

18. Dan zult gijlieden wederom zien
[het onderscheid] tusschen den rechtvaar-
dige en den goddelooze, tusschen diua
die God dient, en dien die Hem niet

dient

HET IV KAPITTEL.

W.ant zie, die dag komt, brandende
als een oven; dan zullen alle hoog-
moedigen, en al wie goddeloosheid
doet, «een stoppel zijn, en de toekom-
stige dag zal ze in vlam zetten, zegt
de HEERE der heirscharen, die hun
noch wortel noch tak laten zal.

a Obadja vs. 18,

2. Ulieden daarentegen, die mijnen
naam vreest, zal de Zonne der gerech-

tigheid opgaan, en er zal genezing
zijn onder hare vleugelen; en gij zult

uitgaan, en toenemen, als mestkalve-
ren.

3. En gij zult de goddeloozen ver-

treden, want zij zullen asch worden
onder de zolen uwer voeten, te dien

dage, dien Ik maken zal, zegt de HEE-
RE der heirscharen.

4. «Gedenkt der wet van Mozes, niij-

nen knecht, die Ik hem bevolen heb
op Hóreb aan gansch Israël ; der in-

zettingen en rechten. a Deut. 6: 3.

5. Ziet, Ik zende ulied'en den profeet

«Elïa, eer dat die groote en die vree-

selijke dag des HEÉREN komen zal.

a Matth 11: 14; 17: 11, 12, 13.

Mare. 9: 11, 12, 13. Luc. 1: 17.

6. En hy zal het hart der vaderen
tot de kinderen wederbrengen, en het
hart der kinderen tot hunne vaderen;
opdat Ik niet kome, en de aarde m'.^i

den ban sla.

Einde des Ouden Testaments.
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HET NIEUWE TESTAMENT.

HET HEILIG EVANGELIE

NAAR [DE BESCHRIJVING VAN]

HET I KAPITTEL.

Het boek des gesla&hts van JEZUS
CHRISTUS, den zone «Davids, den zo-

ne Abrahams. «, Luc. i : 3i, 32.

2. «Abraham gewon Izak; en ^Izak

gewon Jakob ; en cjakob gewon Judas,

en zijne broeders; a Gen. 21 : 2.

h Gen. 25: 2G. c Gen. 29: 35.

3. En «Judas gewon Phares en Zara
bijThamar; en ^Phares gewon E'srom;
en «E'srom gewon A'ram;

a Gen. 38 : 27, 29. h Kuth 4 : 18.

1 Kron. 2 : 5. c Eutli 4 : 19. 1 Kron. 2 : 9.

4. En A'ram gewon Aminadab; en
Amïnadab gewon Naa'sson; en Naa'sson
gewon Salmon;

5. En Salmon gewon Bóöz bij Ra-
chab; en Bóöz gewon O'bed bij Ruth;
en O'bed gewon Jesse;

6. En «Jesse gewon David, den ko-

ning. En David, de koning, gewo-n Sa-

lomon bij degene die Uria's [vroiave

was geweest]; a Ruth 4: 22.

1 Sam. 16 : 1 ; 17 : 12. 1 Kron. 2 : 15 ; 12 : 18.

7. En «Salomon gewon Róboam; en
Róboam gewon Abia; en Abïa gewon
A'sa; a 1 Kon. 11: 43. 1 Kron. 3 :' 10.

8. En A'sa gewon Jósaphat; en Jó-

saphat gewon Jóram ; en Jóram gewon
Ozias;

9. En Ozias gewon Jóatham; en Jó-

atham gewon A'chaz ; en A'chaz gewon
Ezekias;

10. En Ezekias gewon Manasse; en
Manasse gewon A'mon; en A'mon ge-

won Josi'as;

11. En «Josi'as gewon Jechónias, en
zijne broeders, omtrent de Babylonische
overvoering. a l Kron. S: 16.

12. En na de Babylonische overvoe-
ring gewon «.Jechónias SalathiGl; en
^Salathiël gewon Zorobabel;

a 1 Kron. 3: 17. b Ezra 3: 2.

13. En Zorobabel gewon Abiud; en
Abiud gewon E'ljakim; en E'ljakim ge-

won A'zor;

14. En A'zor gewon Sadok; en Sa-

dok gewon A'chim; en A'chim gewon
Eliud

;

15. En Eli'ud gewon Eleazar; en Ele-

azar gewon Matthan; en Matthan ge-

won Jakob;
15. En Jakob gewon Jozef, den man

van Maria, uit welke geboren is JEZUS,
gezegd Ghristus.

17. Alle de geslachten dan, van Abra-
ham tot David, [zijn] veertien geslach-
ten ; en van David tot de Babylonische
overvoering, [zijn] veertien geslachten;
en van de Babylonische overvoering tot

Christus, [zijn] veertien geslachten.
18. De geboorte van .Jezus Christus

was nu aldus; «Want als Maria, zijne

1
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moeder, met Jozef ondertrouwd was,

eer zij samengekomen waren, werd zij

zwanger bevonden uit den Heiligen

Geest. a Luc. 1 : 27, 3i.

10. Jozef nu, haar man, alzoo hy

reclitvaardig was, en haar niet wilde

openbaarlijl^ te schande maken, was
van wille haar heimelijk *van zich te

laten.

20. En alzoo hij deze dingen in den

zin had, zie, de engel des Heeren ver-

scheen hem in den droom, zeggende :

Jozef, [gij] zone Davids, wees niet be-

vreesd, Maria, uwe vrouwe, tot u te

nemen. Want hetgene in haar ontvan-

gen is, dat is uit den Heiligen Geest.

21. En zij zal eenen zoon baren, en

agij zult zijnen naam heeten JEZUS
;

want &hij zal zijn volk zalig maken
van hunne zonden. « Luc. i: 3i.

b Hand. 4: 12.

22. En dit alles is geschied, opdat

vervuld zoude worden, hetgene van
den Heere gesproken is door den pro-

feet, zeggende :

23. «Zie, de maagd zal zwanger wor-

den, en eenen zoon baren, en gij zult

zijnen naam heeten Emmanuel; het-

w^elk is, overgezet zijnde. God met ons.
a Jes. 7: 14.

24. Jozef dan, opgewekt zijnde van
den slaap, deed gelijk de engel des

Heeren hem bevolen hadt, en heeft

zijne vrouwe tot zich genomen;
25. En bekende haar niet, totdat zij de-

zen haren eerstgeborenen zoon gebaard

had ; en «heette zijnen naam JEZUS.
a Luc. 2: 21.

HET H, KAPITTEL.

Toen nu Jezus «geboren was te Beth-

lehem, [gelegen] in Judéa, in de dagen

van den koning Heródes, zie, [eentge]

"Wijzen van het Oosten zijn te Jeruza-

lem aangekomen, a Luc. 2: 4.

2. Zeggende: Waar is de geboren

Koning der Joden ? Want wij hebben

gezien zijne ster in het Oosten, en zijn

gekomen, om hem te aanbidden.

3. De koning Heródes nu, [dit] ge-

hoord hebbende, werd ontroerd, en ge-

heel Jeruzalem met hem.

» Stat.-overz. : te verlaten; destijds gebrui-

kelijk in den zin van: laten gaan, laten varen,

van zich laten, verstooten.

4. En Inj een vergaderd hebbende alle

de overpriesters en Schriftgeleerden des

volks, vraagde hij van hen, waar de

Christus zoude geboren worden.
5. En zij zeiden tot hem: Te Beth-

lehem, in Judéa [gelegen] ; want alzoo

is geschreven door den profeet :

6. «En gij Bethlehem, [gij] land Juda,

zijt geenszins de minste onder de vor-

sten van Juda ; want uit u zal de

Leidsman voortkomen, die mijn volk

Israel weiden zal. a Micba 5:1.;.To1i.7:42.

7. Toen heeft Heródes de Wijzen
heimelijk geroepen, en "•'ondervraagde

hen naarstiglijk naar den tijd, wanneer
de ster verschenen was.

8. En hen naar Bethlehem zendende,
zeide hij : Reist henen, en onderzoekt
naarstiglijk naar dat kindeken, en als

gij het zult gevonden hebben, bood-

schapt ^het mij, opdat ik ook kome en
datzelve aanbidde.

9. En zij, den koning gehoord heb-

bende, zijn henengereisd ; en zie, de
ster, die zij in het Oosten gezien had-

den, ging hun voor, totdat zij kwam
en stond boven [de plaats], waar het

kindeken was.
10. Als zij nu de ster zagen, verheug-

den zij zich met zeer groote vreugde.

ir. En 'in het huis gekomen zijnde,

vonden zij het kindeken met Maria,

zijne moeder; en nedervallende hebben
zij het aange]3eden ; en hunne schatten

opengedaan hebbende, brachten zij hem
geschenken, goud, en wierook, en
mirre.

12. En door Goddelijke openbaring
vermaand zijnde in den droom, dat zy

niet zouden wederkeeren tot Heródes,
vertrokken zij door eenen anderen weg
weder naar hun land.

13. Toen zij nu vertrokken waren,
zie, de engel des Heeren verschijnt Jo-

zef in den droom, zeggende: Sta op,

en neem tot u dat kindeken en zijne

moeder, en vlied naar Egypte, en wees
aldaar, totdat ik het u zeggen zal;

want Heródes zal het kindeken zoe-

ken, om het te dooden.

14. Hij dan, opgestaan zijnde, nam
het kindeken en zijne moeder tot zich

in den nacht, en vertrok naar Egypte
;

•» stat.- overz.: vernam, in den zin van: '

poogde van hen te vernemen.
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15. En was aldaar tot den dood van
Heródes; opdat vervuld zoude worden
hetgene van den Heere gesproken is

door den «profeet, zeggende: Uit Egyp-
te heb Ik mijnen Zoon geroepen.

a Hos. 11: 1.

16. Als Heródes zag, dat hij van de
Wijzen bedrogen was, toen werd hij

zeer toornig, en [eenigen] afgezonden
hebbende, heeft omgebracht alle de
kinderen, die binhen Bethlehem, en in

alle hare landpalen [tvaren], van twee
jaren [oud] en daaronder, naar den
tijd, dien hij van de 'Wijzen naarstig-

lijk onderzocht had.

17. Toen is vervuld geworden het-

gene gesproken is door den profeet

Jeremi'a, zeggende:

18. «Eene stemme is in Kama ge-

hoord, geklag, geween, en veel gekerm ;

Rachel beweende hare kinderen, en wilde

niet getroost wezen, omdat zij niet zijn.

a Jer. 31: 15.

19. Toen Heródes nu gestorven was,
zie, de engel des Heeren verschijnt Jo-

zef in den droom, in Egypte,

20. Zeggende : Sta op, neem het kin-

deken en zijne moeder tot u, en trek

in het land Israels; want zij zijn ge-

storven, die de ziel van het kindeken
zochten.

21. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft

tot zich genomen het kindeken en zij-

ne moeder, en is gekomen in het land
Israels.

22. Maar als hij hoorde, dat Arche-
laüs in Judéa koning was, in de plaats

van zijnen vader Heródes, vreesde hij

daarhenen te gaan; maar door Godde-
lijke openbaring vermaand in den droom,
is hij vertrokken naar de deelen van
Galiléa.

23. En [daar] gekomen zijnde, nam
hij zijne woonplaats in de stad, ge-

naamd Nazareth; opdat vervuld zoude
worden, wat door de «profeten gezegd
is, dat hij Nazaréner zal geheeten wor-

den, a Jes. 11: 1; 60: 21. Zach. 6: 12.

HET III KAPITTEL.

Jcjn in die dagen «kwam Johannes de

Dooper, predikende in de woestijn

van Judéa, a Marc. 1: 4. Luc. 3: 3.

2. En zeggende: Bekeert u, want het

koninkrijk der hemelen is nabij geko-
men.

3. Want deze is het, van denwelken
gesproken is door Jesaja, den profeet,
zeggende : «De stemme des roependen
in de woesti.jn : Bereidt den weg des
Heeren, maakt zijne paden recht.
a Jes. 40: 3. Mare. 1: 3. Luc. 3: 4. Joh. 1:23.

4. En deze Johannes had zijne klee-

ding «van kemelshaar, en eenen lede-

ren gordel om zijne lendenen ; en zijn

voedsel was sprinkhanen en wilde ho-
nig, a Marc. 1 : 6.

5. Toen is tot hem uitgegaan Jeru-
zalem en geheel Judéa, en hetgeheele
land rondom den Jordaan

;

6. «En werden van hem gedoopt in

den Jordaan, belijdende hunne zonden,
a Marc. 1: 5.

7. Hij dan, ziende «velen van de Pha-
rizeën en Sadduceën tot zijnen doop
komen, sprak tot hen : &Gij adderen-
gebroedsels, wie heeft u aangewezen
te vlieden van den toekomenden toorn ?

a Luc. 3: 7. 6 Matth. 12: 34; 23: 33.

8. «Brengt dan vruchten voort, der
bekeering waardig. « Luc. 3: 8.

9. En meent niet bij uzelven te

zeggen : «Wij hebben Abraham tot

eenen vader; want ik zeg u, dat God
zelfs uit deze steenen Abraham kinde-
ren kan verwekken. a joh. S: 39.

10. En ook is aireede de bijl aan
den wortel der boomen gelegd ; «alle

boom dan, die geene goede vrucht
voortbrengt, wordt uitgehouwen en in

het vuur geworpen. a Matth, 7: 19.

Joh. 15: 6.

11. Ik doop u wel met water tot

bekeering; «maar die na mij komt, is

sterker dan ik, wiens schoenen ik niet

waardig ben [hem na] te dragen ; die

zal u met den Heiligen Geest en met
vuur dOOpen. a Mare. 1:7. Lue. 3: 16.

Joh. 1: 15, 26. Hand. 1: 5; 11: 16; 19: 4.

12. Wiens wan in zijne hand is, en
hij zal zijnen dorschvloerdoorzuiveren,

en zijne tarwe in zijne schuur samen-
brengen, en zal het kaf met onuitblus-

schelijk vuur verbranden.
18. «Toen kwam Jezus van Galiléa

naar den Jordaan, tot Johannes, om
van hem gedoopt te worden.

a Marc. 1 :9. Luc. 3: 21.

14. Doch Johannes weigerde hem
zeer, zeggende : Mij is noodig van u
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gedoopt te worden, en komt gij tot mij ?

15. Maar Jezus, antwoordende, zei'de

tot hem : Laat nu af; want aldus be-

taamt het ons, alle gerechtigheid te

vervullen. Toen liet hij van hem af.

16. En Jezus, gedoopt zijnde, is ter-

stond opgeklommen uit het water ; en
zie, de hemelen werden hem geopend,
en hij zag «den Geest Gods nederda-
len, gelijk eene duive, en op hem ko-
men, a Jes. 11: 2; 42: 1. Joh. 1: 32.

17. En zie, eene stemme uit de he-
melen, zeggende: «Deze is mijn Zoon.
mijn Geliefde, in denwelken Ik mijn wel-
behagen heb. a Jes. 42: 1. Matth. 12: 18;

17:5. Luc. 0:03. Col. 1: 13. 2 Petr. 1:17.

HET IV KAPITTEL.

ioen «werd Jezus van den Geest weg-
geleid in de woestijn, om verzocht te
worden van den duivel, a Mare. i:i2.

Luc. 4: 1.

2. En als hij veertig dagen en veer-
tig nachten gevast had, hongerde hem
ten laatste.

3. En de verzoeker, tot hem geko-
men zijnde, zeide : Indien gij Gods Zoon
zijt, zeg, dat deze steenen brooden
worden.
4 Doch hij, antwoordende, zeide :

Er is geschreven : «De mensch zal bij

brood alleen niet leven, maar bij alle

woord; dat door den mond Gods uit-

gaat, a Deut. 8: 3.

5. Toen nam hem de duivel mede
naar de heilige stad, en stelde hem
op de tinne des Tempels,

6. En zeide tot hem : Indien gij Gods
Zoon zijt, werp uzelven nederwaarts;
want er is geschreven, «dat Hij zijne

engelen van u bevelen zal, Qi\[dat]7A}

u op de handen zullen nemen, opdat
gij niet te eeniger tijd uwen voet aan
eenen steen aanstoot, a Ps. 9i : ii, 12.

7. Jezus zeide tot hem : Er is we-
derom geschreven : «Gij zult den Heere
uwen God niet verdoeken. « Deut 6 : 16.

8. "Wederom nam hem de duivel me-
de op eenen zeer hoogen berg, en toon-
de hem alle de koninkrijken der we-
reld, en hunne heerlijkheid

;

9. En zeide tot hem : Alle deze din-

gen zal ik u geven, indien gij, neder-
vallende, mij zult aanbidden.

10. Toen zeide Jezus tot hem: Ga

weg, satan, want er staat geschreven :

«Den Heere uwen God zult gij aanbid-
den, en Hem alleen dienen.

a Deut. G: 13; 10: 20.

11. Toen liet de duivel van hem af;

en zie, de engelen zijn toegekomen, en
dienden hem.

12. Als nu Jezus gehoord had, dat
«Johannes overgeleverd was, is hij we-
dergekeerd &naar Galiléa; a Mare. i: 14.

Luc. 4: 14. 6 Luc. 4: 16, 31. Joh. 4: 43.

13. En is, Nazareth verlaten hebben-
de, komen wonen te Capérnaüm, ge-

legen aan de zee, in de landpalen van
Zabulon en Néphthalim

;

14. Opdat vervuld zoude worden,
hetgene gesproken is door Jesója, den-
profeet, zeggende :

15. «Het land Zabulon en het land
Néphthalim, [aan den] weg der zee,

over den Jordaan, Galiléa der volke-

ren
;

a Jes. 8: 23; 9: 1.

16. Het volk, dat in duisternis

zat, heeft een groot licht gezien ; en
dengenen, die zaten in het land en
[de] schaduwe des doods, dezen is een
licht opgegaan.

17. Van toen aan heeft Jezus begon-
nen te prediken, en te zeggen : «Be-
keert u, want het koninkrijk der he-

melen is nabij gekomen, a Marc, i : 15.

18. «En Jezus, wandelende aan de
zee van Galiléa, zag twee broeders, [na-

melijk] Simon, gezegd Petrus, en An-
dreas, zijnen broeder, het net in de zee
werpende (want zij waren visschers).

a Marc. 1 : 16
'

19. En hij zeide hen : Volgt mij na,

en ik zal u visschers der menschen
maken.

20. Zij dan, terstond de netten ver-

latende, zijn hem nagevolgd.

21. En hij, van daar voortgegaan
zijnde, zag twee andere broeders, [na-

melijk] Jacobus, den [zoon] van Zebe-
déüs, en Johannes, zijnen broeder, in

het schip met hunnen vader Zebedéüs,
hunne netten vermakende, en heeft
hen geroepen.

22. Zij dan, terstond veilatende het
schip en hunnen vader, zijn hem nage-
volgd.

23. En Jezus omging geheel Galiléa,

loerende in hunne synagogen en pre-

dikende het Evangelie des koninkrijks,
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en genezende alle ziekte en alle kwale
onder het volk.

24. En zijn gerucht ging [van daar]

uit in geheel Syrië; en zij brachten

tot hem allen, die kwalijk gesteld wa-

ren, met verscheidene ziekten en pij-

nen bevangen zijnde, en van den dui-

vel bezeten, en maanzieken, en geraak-

ten ; en hij genas ze.

25. En vele scharen volgden hem
na, van Galiléa en [van] Decapolis, en

[van] Jeruzalem, en [van] Judéa, en

[van] over den Jordaan.

HET V KAPITTEL.

Cju [Jezus], de scharen ziende, is ge-

klommen op eenen berg, en als hij

nedergezeten was, kwamen zijne dis-

cipelen tot hem.
2. En zijnen mond geopend hebben-

de, leerde hij hen, zeggende :

3. «Zalig [zijn] de armen van geest;

want hunner is het koninkrijk der he-

melen, a Luc. 6: 20.

4. «Zalig [zijn] die treuren ; want zij

zullen vertroost worden, a Luc. 6: 21.

5. «Zalig \[z'ijn] 'de zachtmoedigen
;

want zij zullen het aardrijk beërven.
a Ps. 37: 11.

6. «Zalig [zijn] die hongeren en dor-

sten [naar] de gerechtigheid ; want zij

zullen verzadigd worden, a Jes. 55: i.

7. Zalig [zijn] de barmhartigen ; want
hun zal barmhartigheid geschieden.

8. «Zalig [zijn] de reinen van hart;

want zij zullen God zien.
a Ps. 15: 2; 24: 4. Hebr. 12: 14.

9. Zalig [zijn] de vreedzamen ; want
zij zullen Gods kinderen genaarad wor-
den.

10. «Zalig [zijn] die vervolgd worden
om der gerechtigheid wille.; want hun-
ner is het koninkrijk der hemelen.

a 2 Cor. 4: 10. 2 Tim. 2: 12. 1 Petr. 3: 14.

11. Zalig zijt gij, als u [demenschen]
smaden, en vervolgen, en liegende alle

kwaad tegen u spreken, «om mijnent-

wille
;

a 1 Petr. 4 : 14.

12. «Verblijdt en verheugt [u], want
uw loon [is] groot in de hemelen; want
alzoo hebben zij vervolgd deprofetenj

die vóór u [geweest zijn], a Luc. 6 : 23.

13. «Gij zijt het zout der aarde ; in-

dien nu het zout smakeloos wordt,

waarmede zal [het] gezouten worden ?

Het deugt nergens meer toe, dan om
buiten geworpen, en van de menschen
vertreden te worden^ a Marc. 9: 50.

Luc. 14: 34.

14. Gij zijt het licht der wereld. Eene
stad, boven op eenen berg liggende,

kan niet verborgen zijn.

15. «Noch steekt men eene kaars
aan, en zet die onder eene korenmaat,
maar op eenen kandelaar, en zij schijnt

allen, die in het huis [zijyi].

a Marc. 4: 21. Luc. 8: 16; 11: 33.

16. «Laat uw licht alzoo schijnen

voor de menschen, dat zij uwe goede
werken mogen zien, en uwen Vader,
die in de hemelen is, verheerlijken.

a 1 Petr. 2: 12.

17. Meent niet, dat ik gekomen ben>

om de wet of de profeten te ontbinden >

ik ben niet gekomen, om [die] te ont-

binden, maar te vervullen.

18. Want voorwaar zeg ik u, «tot-

dat de hemel en de aarde voorbijgaan,

zal er niet één jota noch één tittel

van de wet voorbijgaan, totdat het al-

les zal zijn geschied. aLuc. i6: i7.

19. «Zoo wie dan één van deze minste
geboden zal ontbonden, en de men-
schen alzoo zal geleerd hebben, [die] zal

de minste genaamd worden in het ko-

ninkrijk der hemelen ; maar zoo wie [ze]

zal gedaan en geleerd hebben, die zal

groot genaamd worden in het konink-
rijk der hemelen. a Jac. 2: lo.

20. Want ik zeg u, tenzij uwe ge-

rechtigheid overvloediger zij, dan der
Schriftgeleerden en der Pharizeën, dat

gij in het koninkrijk der hemelen
geenszins zult ingaan.

21. Gij hebt gehoord, dat [tot] de

ouden gezegd is: «Gij zult niet doe-

den ; maar zoo wie doodt, [die] zal

strafbaar zijn door het gericht.
a Ex. 20: 13. Deut. 5: 17.

22. Doch ik zeg u: zoo wie ten on-

rechte op zijnen broeder toornig is, die

zal strafbaar zijn door het gericht;

en wie tot zijnen broeder zegt : Raka,
die zal straflDaar zijn door den groeten

raad ; maar wie zegt : Gij dwaas, die

zal strafbaar zijn door het helsche

vuur.

23. Zoo gij dan uwe gave zult op
het altaar offeren, en aldaar gedachtig

wordt, dat uw broeder iets tegen u

heeft ;
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24. Laat daar uwe gave voor het al-

taar, en ga henen, verzoen u eerst

met uw^en broeder, en kom dan en
offer uwe gave.

25. «Wees haastelijk welgezind [je-

gens] uwe wederpartij, terwijl gij nog
met hem op den weg zijt; opdat de
wederpartij niet misschien u den rech-

ter overlevere, en de rechter u den
dienaar overlevere, en gij in de gevan-
genis geworpen wordt. a Luc. 12 : 58.

Eph. 4: 26.

26. Voorwaar ik zeg u, gij zult daar
geenszins uitkomen, totdat gij denlaat-
sten penning zult betaald hebben.

27. Gij hebt gehoord, dat [van] de
ouden gezegd is: «Gij zult geen overspel
doen. d Ex. 20: 14. Deat. 5: 18.

28. Maar ik zeg u, dat zoo wie eene
vrouw a[aan]z[et, om haar te begeeren,
die heeft aireede overspel in zijn hart
met haar gedaan.

a Job 31: 1. Ps. 119: 37.

29. «Indien dan uw rechteroog u
ergert, trek het uit, en werp het van
u; want het is u nut, dat één uwer
leden verga, en niet uw geheele lichaam
in de hel geworpen worde.

a Matth. 18: 8. Mare. 9: 43.

30. En indien uwe rechterhand u ergert,

houw ze af, en werp ze van u ; want
het is u nut, dat één uwer leden ver-

ga, en niet uw geheele lichaam in de
hel geworpen worde.

31. Er is ook gezegd: «Zoo wie zijne

vrouwe '-verstoeten zal, die geve haar
eenen scheldbrief. a Deut. 24 : i.

32. «Maar ik zeg u, dat zoo wie zijne

vrouwe verstoeten zal, anders dan uit

oorzake van hoererij, die maakt, dat
zij overspel doet; en zoo wie de ver-

stootene zal trouwen, die doet over-

spel- a Matth. 19: 7. Mare. 10: 4, 11.

Luc. 16: 18. 1 Cor. 7: 10.

33. Wederom hebt gij gehoord, dat
[van] de ouden gezegd is : «Gij zult den
eed niet breken, maar gij zult den Heere
uwe eeden houden.

o Ex. 20: 7. Lev. 19: 12. Deut. 5: 11.

34. Maar ik zeg u: «Zweer gansche-

lijk niet: noch bij den hemel, omdat hij

is de troon Gods; a Jac. 5: 12.

stat. overz.: verlaten. Zie over dit drie

maal hier voorkomende woord de noot bij Kap.
I: l't.

35. Noch bij de aarde, «omdat zij is

de voetbank zijner voeten; noch bij

Jeruzalem, ^omdat zij is de stad des
groeten KoningS; aJes. 66: 1. h Ps. 48: 3.

36. Noch bij uw hoofd zult gij zwe-
ren, omdat gij niet één haar kunt wit
of zwart maken;

37. Maar laat zijn uw woord ja, ja;

neen, neen; wat boven deze is, dat is

uit den booze.

38. Gij hebt gehoord, dat «gezegd is:

Oog om oog, en tand om tand.
a Ex. 21: 24. Lev. 24: 20. Deut. 19: 21.

39. Maar ik zeg u, «dat gij den booze
niet wederstaat; maar, zoo wie u op
de rechterwang slaat, keer hem ook
de andere toe; a Spr. 24: 29.

Luc. 6: 29. Rom, 12: 17.

1 Cor. 6: 7. 1 Thess. 5: 15. 1 Petr. 3: 9.

40. En zoo iemand met u rechten
wil, en uwen rok nemen, laat hem ook
den mantel;

41. En zoo wie u zal dwingen ééne
mijl te gaan, ga met hem twee [my-

len].

42. «Geef dengene, die [iets] van u
bidt, en keer u niet af van dengene,
die van u leenen wil.

a Deut. 15: 8. Luc. 6: 35.

43. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is:

Gij zult uwen naaste liefhebben en
uwen vijand zult gij haten.

a Lev. 19: 18.

44. Maar ik zeg u : «Hebt uwe vijan-

den lief; zegent ze, die u vervloeken
;

doet wel dengenen, die u haten ; en
^bidt voor 'degenen, die u geweld doen,

en die u vervolgen;
a Luc. 6: 27. Rom. 12: 20. h Luc. 23: 34.

Hand. 7: 60. 1 Cor. 4: 13. 1 Petr. 2: 23.

45. Opdat gij moogt kinderen zijn

uws Vaders, die in de hemelen is; want
Hij doet zijne zon opgaan over boezen
en goeden, en regent over rechtvaar-

digen en onrechtvaardigen.

46. «Want indien gij liefhebt, die u
liefhebben, wat loon hebt gij ? Doen
ook de tollenaars niet hetzelfde?

a Luc. 6: 32.

47. En indien gij uwe broeders al-

leen groet, wat doet gij boven ande-

ren? Doen ook niet de tollenaars al-

zoo?
48. Weest dan gylieden volmaakt,,

gelijk uw Vader, die in de hemelen is,

volmaakt is.
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HET VI KAPITTEL.

ïï.Lebt acht, dat gij uwe aalmoes niet

doet voor de menschen, om van hen
gezien te worden ; anders zoo hebt gij

geen loon bij uwen Vader, die in de
hemelen is.

2. «Wanneer gij dan aalmoes doet,

zoo laat voor u niet trompetten, gelijk

de geveinsden in de sj^nagogen en op
de straten doen, opdat zij van de men-
schen geëerd mogen worden. Voorwaar
zeg ik 11, zij hebben hun loon weg.

a Rom. 12: S.

3. Maar als gij aalmoes doet, zoo laat

uwe \mker[hand] niet weten, wat uwe
rechter doet;

4. Opdat uwe aalmoes in het verbor-
gen zij; en uw Vader, die in het ver-

borgen ziet, die zal het u in het «open-
baar vergelden. « Luc. 14: 14.

5. En wanneer gij bidt, zoo zult gij

niet zijn gelijk de geveinsden; want die

plegen gaarne in de synagogen, en op
de hoeken der straten' staande, te bid-

den, opdat zij van de menschen mogen
gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat
zij hun loon weg hebben.

6. Maar gij, wanneer gij bidt, «ga in

uwe binnenkamer, en uwe deur geslo-

ten hebbende, bid uwen Vader, die in

het verborgen is; en uw Vader, die in

het verborgen ziet, zal het u in hét
openbaar vergelden.

a 2 Kon. 4: 33. Hand. 10: 4.

7. En als gij bidt, «zoo gebruikt geen
ijdel verhaal van woorden, gelijk de
heidenen; want zij meenen, dat zij door
hunne veelheid van woorden zullen
verhoord worden.

a 1 Kon. 18: 28. Jes. 1: 15.

8. Wordt dan hun niet gelijk; want
uw Vader weet, wat gij van noode hebt,
eer gij Hem bidt.

9 Gij dan, bidt aldus: «Onze Vader,
die in de hemelen [zijt] ; uw naam wor-
de geheiligd. a Luc. 11 : 3.

10. Uw koninkrijk kome. Uw wil ge-

schiede, gelijk in den hemel, [alzoo]

ook op de aarde.

11. -Geef ons heden ons dagelijksch
brood.

* iStat. overz. : Ons dagelijkschbrood geef ons
heden. Eene woordvoeging, die reeds in het
spraakgebruik is omgezet.

12. En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schul-
denaren.

13. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den «booze. Want
uw is het koninkrijk, en de kracht, en
de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen. « Matth. 13 : 19.

14. «Want indien gij den menschen
hunne misdaden vergeeft, zoo zal uw
hemelsche Vader ook u vergeven.

a Marc. 11: 25. Col. 3: 13.

15. «Maar indien gij den menschen
hunne misdaden niet vergeeft, zoo zal
ook uw Vader uwe misdaden niet ver-
geven, a Matth. 18: 35. Jac. 2: 13.

16. «En wanneer gij vast, toont geen
droevig gezicht, gelijk de geveinsden;
want zij mismaken hunne aangezich-
ten, opdat zij van de menschen mogen
gezien worden, als zij vasten. Voorwaar
ik zeg u, dat zij hun loon weg heb-
ben, a Jes. 58: 3. Matth. 9: 14.

Mare. 22: 18. Luc. 5: 3.3.

17. Maar gij, als gij vast, zalf uw
hoofd, en wasch uw aangezicht

;

18. Opdat het van de menschen niet
gezien worde, als gij vast, maar van
uwen Vader, die in het verborgen is;

en uw Vader, die in het verborgen ziet,

zal het u in het opei^aar vergelden.
19. Vergadert u «geene schatten op

de aarde, waar ze de mot en de roest
verderft, en vv^aar de dieven doorgraven
en stelen; « Spr.'23: 4.

Hebr. 13: 5. Jac. 5: 1.

20. Maar «vergadert u schatten in
den hemel, waar ze noch mot noch
roest verderft, en waar de dieven niet
doorgraven noch stelen;

a Luc. 12: 33. 2 Tim. 6: 19.
'

21. Want waar uw schat is, daar zal
ook uw hart zijn.

22. De kaars des lichaams is «het
oog; indien dan uv/ oog eenvoudig is,

zoo zal uw geheele lichaam verlicht
wezen; a Luc. 11: 34.

23. Maar indien uw oog boos is, zoo
zal geheel uw lichaam duister zijn.

Indien dan het licht, dat in u is, duis-
ternis is, hoe groot [zal] de duisternis
[zelve zijn]]

24. «Niemand kan twee heeren die-

nen; want of hij zal den eenen haten
en den anderen liefhebben, of hij zal
den eenen aanhangen en den anderen
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verachten. Gij kunt niet God dienen en
den Mammon. a Luc. ig: 13.

25. «Daarom zeg ik u: Zijt niet be-

zorgd voor uw leven, wat gij eten en
wat gij drinken zult; noch voor uw
lichaam, waarmede gij u kleeden zult.

Is het leven niet meer dan het voedsel,

en het lichaam dan de kleeding?
« Ps. 37: 5; 55: 23. Luc. 12: 22.

Philipp. 4: 6. 1 Tim. 6: 8. 1 Petr. 5: 7.

26. ft*Aanziet de vogelen des hemels,
dat zij niet zaaien, noch maaien, noch
verzamelen in de schuren, en uw he-

melsche Vader voedt die [nochtans]: gaat
gij die niet [zeer] veel te boven?

a Job 30: 3. Ps. 147: 9.

27. Wie toch van u kan, met bezorgd
te zijn, ééne el tot zijne lengte toe-

doen ?

28. En wat zijt gij bezorgd voor de
kleeding? Aanmerkt de leliën des velds,

hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en
spinnen niet;

29. En ik zeg u, dat ook Salomo in

al zijne heerlijkheid niet is bekleed ge-

weest, gelijk eene van deze.

30. Indien nu God het gras des velds,

dat heden is en morgen in den oven
geworpen wordt, alzoo bekleedt, zal

Hij u niet veel meer [kleeden], gij klei n-

geloovigen?
31. Daarom zijt niet bezorgd, zeggen-

de: AVat zullen wij eten, of wat zullen

wij drinken, of waarmede zullen wij

ons kleeden?
32. Want alle deze dingen zoeken de

heidenen. Want uw heraelsche Vader
weet, dat gij alle deze dingen behoeft.

33. «Maar zoekt eerst het koninkrijk

Gods en zijne gerechtigheid, en alle

deze dingen zullen u toegeworpen wor-
den, a 1 Kon. 3: 13. Ps. 37: 25; 55: 2.3.

34. Zijt dan niet bezorgd tegen den
morgen; want de morgen zal voor het
zijne zorgen; [elke] dag heeft genoeg
aan zijns zelfs kwaad.

HET VII KAPITTEL.

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt, a Luc. G: 37. Rom. 2: 1. iCor. 4:3, 5.

2. «Want met welk oordeel gij oor-

® Hoewel ,.aanziet" thans niet meer in dezen
zin gebruikt wordt, blijve het om de bekend-
heid van dezen tekst staan.

deelt, zult gij geoordeeld worden; en
met welke mate gij meet, zal u weder-

gemeten worden.
a Marc. 4: 24. Luc. 6: 33.

3. «En wat ziet gij den splinter, die

in het oog uws broeders is, maar den
balk, die in uw oog is. merkt gli niet ?

' a Luc. G: 41, 42.

4. Of, hoe zult gij tot uwen broeder

zeggen : Laat toe, dat ik den splinter

uit UM^ oog uitdoe; en zie, er is een
balk in uw oog ?

5. «Gij geveinsde, werp eerst den
balk uit uw oog, on dan zult gij bezien,

om den splinter uit uws broeders oog
uit te doen.

'

a Spr. IS: 17.

6. «Geeft het heilige den honden niet,

en werpt uwe paaiien niet voor de zwij-

nen; opdat zij niet te eeniger tijd die

met hunne voeten vertreden, en [zich]

omkeerende u verscheuren.
a Spr. 9: 8; 23: 9.

7. Bidt, «en u zal gegeven worden;
zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u
zal opengedaan worden, a Matth. 21 : 22.

Mare. 11: 24. Luc. 11: 9. Joh. 14: 13;

16: 24. Jac. 1: 5; 6. 1 Joh. 3: 22; 5: 14.

8. «Want een iegelijk, die bidt, die

ontvangt; en die zoekt, die vindt; en
die klopt, dien zal opengedaan wor-
den, a 8pr. 8: 17. Jer. 29: 12.

9. Of, wat mensch is er onder u,

zoo zijn zoon hem zoude bidden om
brood, die hem eenen steen zal geven?

10. En zoo hij hem om een visch

zoude bidden, die hem eene slang zal

geven ?

11. Indien dan gij, «die boos zijt,

weet uwen, kinderen goede gaven te

geven, hoeveel te meer zal uw Vader,
die in de hemelen is, goede [gccven] ge-

ven, dengenen, die ze van Hem bidden.
a Gen. 6: 5; 8: 21.

12. «Alle [dingen] dan, die gij wilt,

dat u de menschen zouden doen, doet

gij hun ook alzoo; vvant dat is de wet
en de profeten. a Luc. 6: 3i.

13. «Gaat in door de enge poort; want
wijd is de poort, en breed is de weg,
die tot het verderf leidt, en velen zijn

er, die door deze ingaan; a Luc.i3:24.

14. «Want de poort is eng, en de weg
is nauw, die tot hei leven leidt, en
weinigen zijn er, die dien vinden.

u Hand. 14: 22.

15. «Maar wacht [ii] van do valsche
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profeten, dewelke in schaapskleederen
tot u komen, maar van binnen zijn

zij grijpende wolven. a Deut. 13: 3.

Jer. 23: 16. Matth. 2i : 4. Roin. 16: 17.

Eph. 5: 6. Col. 2: 8. 1 Joh. 4: 1.

16. Aan hunne vruchten zult gij ze
kennen. Leest men ook eene druif van
doornen, of vijgen van distelen ?

17. «Alzoo een ieder goede boom
brengt voort goede vruchten, en een
kwade boom brengt voort kwade vruch-
ten, ffl Matth. 3: 10; 12: 33.

Mare. 11: 13. Luc. 3: 8.

18. Een goede boom kan geene kwade
vruchten voortbrengen, noch een kwade
boom goede vruchten voortbrengen.

19. Een ieder boom, die geene goede
vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen
en in het vuur geworpen.

20. Zoo zult gij hen dan aan hunne
vruchten kennen.

21. «Niet een iegelijk, die tot mij zegt :

Heere, Heere! zal ingaan in het ko-

ninkrijk der hemelen, maar die daar
doet den wil mijns Vaders, die in de he-

melen is. « Maitb.25: 11. Luc. 6: 46; 13:25.
Hand. 19': 13. Kom. 2: 13. Jac. 1: 22.

22. «Velen zullen te dien dage tot

mij zeggen : Heere, Heere, hebben wij

niet in uwen naam geprofeteerd, en in

uwen naam duivelen uitgeworpen, en
in uwen naam vele krachten gedaan?

a Jer. 14: 14; 27: 15. Luc. 13: 26.

23. «En dan zal ik hun openlijk aan-
zeggen: Ik heb u nooit gekend; ^gaat
weg van mij, gij die de ongerechtigheid
werkt. a Ps. 6: 9. Matth. 25: 12.

Luc. 13: 25, 27.0 Matth. 25: 41. Luc. 13: 25,27.

24. «Een iegelijk dan, die deze mijne
woorden hoort en ze doet, dien zal ik

vergelijken bij een voorzichtig man,
die zijn huis op eene steenrots gebouwd
heeft. a Jer. 17: 8.

Luc. 6: 47. Rom. 2: 13. Jac. 1: 25.

25. En er is een slagregen nedergeval-

len, en de waterstroomen zijn geko-
men, en de winden hebben gewaaid,
en zijn tegen dat huis aangevallen, en
het is niet gevallen, want het was op
de steenrots gegrond.

26. «En een iegelijk, die deze mijne
woorden hoort en ze niet doet, die zal

bij eenen dwazen man vergeleken wör
den, die zijn huis op het zand gebouwd
heeft, a Ezech. 13: 11. Rom. 2: 13. Jac. 1:23.

27. En de slagregen is nedergeval-

len, en de waterstroomen zijn gekomen,
en de winden hebben gewaaid, en zijn
tegen dat huis aangeslagen, en het is

gevallen, en zijn val was groot.
28. En het is geschied, als Jezus deze

woorden geëindigd had, [dat] de scharen
zich ontzetten over zijne leere.

29. «Want hij leerde hen, als macht-
hebbende, en niet als de Schriftgeleer-
den. Cl Mare. 1: 22; 6: 2. Luc. 4: 32.

HET VIII KAPITTEL.

loen hij nu van den berg afgeklom-
men was, zijn hem vele scharen ge-

volgd.

2. «En zie, een melaatsche kwam,
en aanbad hem, zeggende: Heere, in-

dien gij wilt, gij kunt mij reinigen.
a Marc. 1: 40. Luc. 5: 12.

3. En Jezus, de hand uitstrekkende,
heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik
wil, word gereinigd ; en terstond werd
[hij van] zijne melaatschheid gereinigd.

4. En Jezus zeide tot hem: Zie, dat
gij [dit] niemand zegt; maar «ga he-
nen, toon uzelven den priester, en offer

de gave, die ^Mozes geboden heeft, hun
tot een getuigenis.

a Luc. 5: 14. è Lev. 13: 2; 14: 2.

O. «Als nu Jezus te Capérnaüm in-

gegaan was, kwam tot hem een hoofd-
man over honderd, biddende hem,

a Luc. 7 : 1.

6. En zeggende; Heere, mijn knecht
ligt tehuis geraakt, en lijdt zware pij-

nen.
7. En Jezus zeide tot hem: Ik zal

komen en hem genezen.
8. En de hoofdman over honderd,

antwoordende, zeide : Heere, ik ben
niet waardig, dat gij onder mijn dak
zoudt inkomen, maar «spreek alleen-

lijk een woord, en mijn knecht zal ge-

nezen worden. « Ps. 107 : 20.

9. Want ik ben ook een mensch onder
de macht [van anderen], hebbende on-
der mij krijgsknechten; en ik zeg tot

dezen : Ga, en hij gaat ; en tot den an-
deren: Kom, en hij komt; en tot mij-

nen dienstknecht: Doe dat, en hij doet
het.

10. Jezus nu, [dit] hoerende, heeft
zich verwonderd, en zeide tot degenen,
die [hem] volgden : Voorwaar zeg ik u,

ik heb zelfs in Israël zoo groot een ge-

loof niet gevonden.
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11. rtDoch ik zeg u, dat velen zullen

komen van oosten en westen, en zul-

len met Abraham, en Izak, en Jakob,

aanzitten in het koninkrijk der heme-
len: a Luc. 13: 29.

1-J. «En de kinderen des koninkrijks

zullen uitgeworpen worden in de bui-

tenste duisternis; ^aldaar zal weening
zijn, en knersing der tanden.

a Matth. 21: 43.

b Mattli. 13: 42; 22: 13: 21: 51. Luc. 13: 2S.

13. En Jezus zeide tot den hoofdman
over honderd:. Ga henen, en u geschie-

de, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht
is gezond geworden te dierzelver ure.

14. «En Jezus gekomen zijnde in het

huis van Petrus, zag zijne vrouws moe-
der [te hed] liggen, hebbende de koorts.

d Mare. 1: 20. Luc. 4: 38.

15. En hij raakte hare hand aan, en
de koorts verliet haar; en zij stond op,

en diende henlieden.

16. En als het laat geworden was,
hebben zij velen, van den duivel be-

zeten, tot hem gebracht, en hij wierp de

{hooze] geesten uit met den woorde, en hij

genas allen, die kwalijk gesteld waren.

17. Opdat vervuld zoude worden, wat
gesproken wasdoor Jesaja, den profeet,

zeggende: «Hij heeft onze krankheden
[op zich] genomen, en [onze] ziekten ge-

dragen, o Jes. 53: 4. 1 Petr. 2: 24.

18. En Jezus, vele scharen rondom
zich ziende, beval naar de andere zijde

over te varen.

19. «En er kwam een zeker Schrift-

geleerde tot hem, en zeide tot hem :

Meester, ik zal u volgen, waar gij ook
henengaat. a Luc. 9: 57.

20. En Jezus zeide tot hem: De vos-

sen hebben holen, en de vogelen des

hemels nesten ; maar de Zoon des men-
schen heeft niet, waar hij het hoofd
nederlegge.

21. En een ander uit zijne discipelen

zeide tot hem: Heere, laat mij toe, dat

ik eerst henenga, en mijnen vader be-

grave.

22. Doch Jezus zeide tot hem : Volg
mij, en "laat de dooden hunne dooden
begraven. a 1 Tim. 5: 6.

23. «En als hij in het schip gegaan
was, zijn hem ziino discipelen gevolgd.

a 'Mare. 4: 35. Luc. 8: 22.

21. En zie, er ontstond eene groote
onstuimigheid in de zee, alzoo dat het

schip van de golven bedekt werd; doch
hij sliep.

25. En zijne discipelen, bij [hem] ko-

mende, hebben hem opgewekt, zeggen-
de : Heere, behoed ons, wij vergaan !

26. En hij zeide tot hen: Wat zijt

gij vreesachtig, gij kleingeloovigen?
«Toen stond hij op, en bestrafte de
winden en de zee; en er werd groote
stilte, a Job 2G: 13. Ps. 107: 29. Jes. 51:10.

27. En de menschen verwonderden
zich, zeggende: Hoedanig een is deze,

dat ook de winden en de zee hem ge-

hoorzaam zijn.

28. «En als hij, aan de andere zijde

was gekomen in het land der Gerge-
sénen, zijn hem twee, van den duivel
bezeten, ontmoet, komende uit de gra-

ven, die zeer wreed waren, alzoo dat
niemand door dien weg kon voorbij-

gaan, a Mar. 5: ]. Luc. 8: 26.

29. En zij riepen, zeggende: Jezus,

gij Zone Gods, wat hebben wij met u
[te doen]? Zijt gij hier gekomen, om
ons te pijnigen vóór den tijd?

30. En verre van hen was eene kudde
veler zwijnen, weidende.

31. En de duivelen baden hem, zeg-

gende: Indien gij ons uitwerpt, laat

ons toe, dat wij in die kudde zwijnen
varen.

32. En hij zeide tot hen : Gaat henen.
En zij, uitgaande, voeren henen in de
kudde zwijnen; en zie, de geheele kud-
de zwijnen stortte van de steilte afin
de zee, en zij stierven in het water.

33. Én die ze weidden, zijn gevlucht;

en als zij in de stad gekomen waren,
boodschapten zij alle [deze] dingen, en
wat den bezetenen [geschied ivas].

34. En zie, de geheele stad ging uit,

Jezus te gemoet; en als zij hein zagen,
«baden zij, dat hij uit hunne landpalen
wilde vertrekken a Hand. 16: 39.

HET IX KAPITTEL.

En in het schip gegaan zijnde, voer

hij over en kwam in zijne stad. «En
zie, zij brachten tot hem eenen geraak-

;

te, op een bed liggende. 1

a Marc. 2: 3. Luc. 5: 18. Hand. 9: 33.
|

2. En Jezus, hun geloof ziende, zeide 1

tot den geraakte: Zoon, wees welge-

moed, uwe zonden zijn u vergeven.
3. En zie, sommigen der Schriftge- a
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leerden zeiden in zichzelven : «Deze las-

tert [God]. a Ps. 32: 5. Jes. 43: 25.

4. En Jezus, ziende hunne gedachten,
zeide: AVaarom overdenkt gij kwaad
in uwe harten?

5. Want wat is lichter, te zeggen:
De zonden zijn u vergeven? of te zeg-

gen : Sta op en wandel ?

6. Doch opdat gij moogt weten, dat
de Zoon des menschen macht heeft op
de aarde, de zonden te vergeven (toen

zeide hij tot den geraakte) : Sta op,

neem uw bed op, en ga henen naar
uw huis.

7. En hij, opgestaan zijnde, ging he-

nen naar zijn huis.

8. De scharen nu, [dat] ziende, heb-

ben zich verwonderd, en God verheer-
lijkt, die zoodanige macht den menschen
gegeven had.

9. öEn Jezus, van daar voortgaande,
zag een mensch in het tolhuis zitten,

genaamd Matthéüs; en zeide tot hem:
Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem.

a Marc. 2: 14. Luc. 5: 27.

10. En het geschiedde, als hij in het
huis [van Matthéüs] aanzat, zie, vele

tollenaars en zondaars kwamen en za-

ten mede aan, met Jezus en zijne dis-

cipelen.

11. En de Pharizeën, [dat] ziende,

zeiden tot zijne discipelen: Waarom
eet uw Meester met de tollenaren en
zondaren?

12. Maar Jezus, [zulks] hoerende, zeide

tot hen: Die gezond zijn, hebben den
medicijnmeester niet van noode, maar
die ziek zijn.

13. Doch gaat henen en leert, wat
het zij : «Ik wil barmhartigheid, en niet

offerande. ^Want ik ben niet gekomen
om te roepen rechtvaardigen, maar zon-

daars tot bekeering. « Hos. 6: 6.

Micha 6: 8. Matth. 12: 7. & Mare. 2: 17.

Luc. 5: 32; 19: 10. 1 Tim. 1: 15.

i4. «Toen kwamen de discipelen van
Johannes tot hem, zeggende: Waarom
vasten wij en de Pharizeën veel, en
uwe discipelen vasten niet?

a Mare. 2: 18. Luc. 5: 33.

15. En Jezus zeide tot hen: Kunnen
ook «de bruiloftskinderen treuren, zoo-

lang de bruidegom bij hen is ? Maar de
dagen zullen komen, wanneer de brui-

degom van hen zal weggenomen zijn,

en dan zullen zij vasten.
a 2 Cor. 11: 2.

16. Ook zet niemand eenen lap on-

gevold laken op een oud kleed; want
zijn aangezette lap scheurt af van het
kleed, en er wordt- eene ergere scheur.

17. «En men doet geenen nieuwen
wijn in oude [lederen] zakken; anders
zoo bersten de [lederen] zakken, en de
wijn wordt uitgestort, en de [ledej-en]

zakken worden verdorven; maar men
doet nieuwen wijn in nieuwe [leder'en]

zakken, en beide te zamen worden be-

houden, a Marc. 2: 22.

18. .Als hij deze dingen tot hen sprak,
«zie, een overste kwam en aanbad hem,
zeggende : Mijne dochter is nu terstond
gestorven, doch kom en leg uwe hand
op haar, en zij zal leven,

a Marc. 5: 22. Luc. 8: 4L

19. En Jezus, opgestaan zijnde, volgde
hem, en zijne discipelen.

20. («En zie, eene vrouw, die twaalf
jaren het bloedvloeien gehad had, ko-
mende tot hem van achteren, raakte
den zoom zijns kleeds aan;

a Lev. 15: 25. Marc. 5: 25. Luc. 8: 43.

21. Want zij zeide in zichzelve: In-

dien ik alleenlijk zijn kleed aanrake,
zoo zal ik gezond worden.

22. En Jezus, zich omkeerende, en
haar ziende, zeide: «Wees welgemoed,
dochter, uw geloof heeft u behouden.
En de vrouw werd gezond van die ure
af.) a Marc. 5: 34. Luc. 8: 48.

23. «En als Jezus in het huis des
oversten kwam, en zag de pijpers en
de woelende schare, a Marc. 5: 38.

Luc. 8: 51.

24. Zeide hij tot hen: Vertrekt; want
het dochterken is niet dood, maar
«slaapt. En zij belachten hem.

a Joh. 11: 11.

25. Als nu de schare uitgedreven was,
ging hij in, en greep hare hand; en het
dochterken stond op.

26. En dit gerucht ging uit door dat
geheele land.

27. En als Jezus van daar voortging,

zijn hem twee blinden gevolgd, roe-

pende en zeggende: [Gij] Zone Davids,
ontferm u onzer.

28. En als hij in huis gekomen was,
kwamen de blinden tot hem. En Jezus
zeide tot hen: Gelooft gij, dat ik dat
doen kan? Zij zeiden tot hem: Ja,

Heere.
29. Toen raakte hij hunne oogeri aan,
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zeggende: U geschiedde naar uw ge-

loof.

30. En hunne oogen zijn geopend ge-

worden. «En Jezus heeft hun zeer stren-

gelijk verboden, zeggende: Ziet, dat het

niemand wete. a Matth. 12: i6.

Luc. 5: 14.

31. «Maarzij, uitgegaan zijnde, hebben
hem ruchtbaar gemaakt door dat ge-

heele land. a Marc. 7: 36.

32. «Als deze nu uitgingen, zie, zoo

brachten zij tot hem een mensch, die

stom en van den duivel bezeten was.
o Matth. 12: 22. Luc. 11: 14.

83. En als de duivel uitgeworpen was,

sprak de stomme. En de scharen ver-

wonderden zich, zeggende: Er is nooit

desgelijks in Israël gezien.

34. Maar de Pharizeën zeiden: «Hij

werpt duivelen uit door den overste

der duivelen. a Matth. 12: 24.

Mare. 3: 22. Luo. 11: 15.

35. «En Jezus omging alle de steden

en vlekken, leerende in hunne synago-

gen, en predikende het Evangelie des

koninkrijks, en genezende alle ziekte

en alle kwale onder het volk.
a Marc. 6: 6. Luc. 13: 22.

36. «En hij, de scharen ziende, werd
innerlijk met ontferming bewogen over

hen, omdat zij vermoeid en verstrooid

waren, ^gelijk schapen, die geenen her-

der hebben. « Mare. 6: 34.

h Jer. 23: 1. Ezech. 34: 2.

37. Toen zeide hij tot zijne discipelen:

aDe oogst is wel groot, maar de arbei-

ders zijn weinige. a Luc. lO: 2.

Joh. 4: 35.

88. «Bidt dan den Heere des oogstes,

dat Hij arbeiders in zijnen oogst uit-

StOOte. a 2 Thess. 3: 1.

HET X KAPITTEL.

Jcjn «zijne twaalf discipelen tot zich

geroepen hebbende, heeft hij hun macht
gegeven over de onreine geesten, om
die uit te werpen, en om alle ziekte

en alle kwale te genezen.
a Marc. 3: 13. Luc. 6: 13; 9: L

2. De namen nu der twaalf aposte-

len zijn deze: de eerste, Simon, gezegd

Petrus, en Andreas, zijn broeder; Jaco-

bus, de [zoon] van Zebedéüs, en Johan-

nes, zijn broeder;

3. Phihppus en Bart/holoméüs; Tho-

mas en Matthéüs, de tollenaar; Jaco-

bus, de [zoon] van Alphéüs, en Lebbéüs,
toegenaamd Thaddéüs;

4. Simon Kananites, en Judas Iscari-

ot, die hem ook verraden heeft.

5. Deze twaalf heeft Jezus uitgezon-

den, en hun bevel gegeven, zeggsnds:
Gij zult niet henengaan op den v/eg

der heidenen, en gij zult niet ingaan
in [eenige] stad der Samaritanen.

6. «Maar gaat veel meer henen tnt

de verlorene schapen van het huis Is-

raels, a Hand. 3: 26; 13: 26, 46.

7. En henengaande «predikt, zeggen-

de : Het koninkrijk der hemelen is nabij

gekomen. a Luc. 9: 2.

8. «Geneest de kranken, reinigt de
melaatschen, wekt de dooden op, werpt
de duivelen uit. ^Gij hebt het om niet

ontvangen, geelt het om niet.

a Lue. 10: 9. b Hand. 8: 18. 20.

9. «A'^erkrijgt u noch goud, noch zil-

ver, noch kopeiigeld] in uwe gordels;
a Marc. 6: 8. Lue. 9: 3; 22: 35.

10. Noch male tot den weg, noch
twee rokken, noch schoenen, noch staf;

«want de arbeider is zijn voedsel waar-

dig, a Lev .19: 13. Deut. 24: 14; 25: 4.

Luc. 10: 7. 1 Cor. 9: 4, 14. 1 Tim. 5: 18.

11. «En in wat stad of vlek gij zult

inkomen, onderzoekt, wie daarin waar-
dig is; en blijft aldaar, totdat gij [daar]

uitgaat. a Marc. 6: 10. Luc. 9: 4; 10: 8.

12. En als gij in het huis gaat, zoo

groet het.

13. En indien dat huis waardig is,

zoo kome uw vrede er over; maar in-

dien het niet waardig is, zoo keere uw
vrede weder tot u.

14. «En zoo iemand u niet zal ont-

vangen, noch uwe woorden hooren,

uitgaande uit dat huis of uit die stad,

^schudt het stof uwer voeten af.

a Mare. 6: 11. Luc. 9: 5.

b Hand. 13: 51; 18: 6.

] 5. «Voorwaar zeg ik u : Het zal den

lande van Sódoma en Gomórra verdra-

gelijker zijn in den dag des oordeels,

dan die stad. a Marc. 6: 11. Luc. 10: 12.

16. «Ziet, ik zende u als schapen in

het midden der wolven; zijt dan voor- i

zichtig gelijk de slangen, en oprecht
^

gelijk de duiven. a Luc. lO: 3.

17. Maar wacht u voor demenschen;
«want zij zullen u overleveren in de J
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raadsvergaderingen, en in hunne syna-
gogen zullen zij u geeselen.

a Matth. 24: 9. Luc. 21: 12.

Joh. 15: 20 ; 16: 2. Openb. 2: 10.

18. «En gij zult ook voor stadhouders
en koningen geleid voorden, .om mijnent-
wille, hun en den heidenen tot getuige-

nis, a Hand. 24: 1; 25: 4.

19. «Doch wanneer zij u overleveren,
zoo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of

wat gij spreken zult; want het zal u in

die ure gegeven worden,- wat gij spreken
zult. a Marc. 13: 11. Luc. 12: 11; 21: 14.

20. Want gij zijt [het] niet, die spreekt,

maar [het is] de Geest uws Vaders, die

in u spreekt.

21. «En de [eene] broeder zal den [an-

deren] broeder overleveren tot den dood,
en de vader het kind, en de kinderen
zullen opstaan tegen de ouders, en zul-

len ze dooden, a Micha 7: 2, 5.

Luc. 21: 16.

22. En gij zult van allen gehaat wor-
den om mijnen naam; «maar die vol-

standig zal blijven tot den einde, die

zal zalig worden. a Matth. 24: 13.

Mare. 13: 13. Luc. 21: 19. Openb. 2: 10; 3: 10.

23. «Wanneer zij u dan in deze stad
vervolgen, vliedt in de andere; want
voorwaar zeg ik u, gij zult [uwe reis

door] de steden Israels niet geëindigd
hebben, of de Zoon des menschen zal

gekomen zijn. a Matth. 2: 13; 4: 12;
. 12: 15. Hand. 8: 1; 9: 25; 14: 6.

24. «De discipel is niet boven den
meester, noch de dienstknecht boven
zijnen heere. a Luc. 6: 40.

Joh. 13: 16; 15: 20.

25. Het [zij] den discipel genoeg, dat
hij worde gelijk zijn meester, en de
dienstknecht gelijk zijn heere. «Indien
zij den heere des huizes Beë'lzebul heb-
ben geheeten, hoeveel te meer zijne

huiSgenOOten! a Matth. 9: 34; 12: 24.

Mare. 3: 22. Luc. 11: 15. Joh. 8: 48.

26. «Vreest dan hen niet; ^want er

is niets bedekt, hetwelk niet zal ont-

dekt worden, en verborgen, hetwelk
niet zal geweten worden.

a Jes. 8: 12. Jer. 1: 8.

b Job 12: 22. Mare. 4: 22. Luc. 8: 17; 12: 2.

27. Hetgene ik u zeg in de duister-

nis, zegt het in het lichtj en hetgene
gij hoort in het oor, predikt dat op de
daken.

28. «En vreest niet voor degenen, die

het lichaam dooden, en de ziele niet
kunnen dooden; maar vreest veel meer
Hem, die beide ziele en lichaam kan
verderven in de hel.

a Jer. 1: 8. Luc. 12: 4.

29. Worden niet twee muschkens om
een penningsken verkocht? En niet
één van deze zal op de aarde vallen
zonder uwen Vader.

30. «En ook de haren uws hoofds zijn

alle geteld. a l Sam. 14: 45.

31. Vreest dan niet, gij gaat vele
muschkens te boven.

32. «Een iegelijk dan, die mij belij-

den zal voor de menschen, dien zal ik
ook belijden voor mijnen Vader, die in
de hemelen [is]; « Mare. 8: 38.

Luc. 9: 26; 12: 8. 2 Tim. 2: 12.

33. Maar zoo wie mij verloochend zal
hebben voor de menschen, dien zal ik
ook verloochenen voor mijnen Vader,
die in de hemelen [is].

34. «Meent niet, dat ik gekomen ben,
om vrede te brengen op de aarde; ik

ben niet gekomen, om vrede te bren-
gen, maar het zwaard, a Luc. 12: 51.

35. «Want ik ben gekomen, om den
mensch tweedrachtig te maken tegen
zijnen vader, en de dochter tegen hare
moeder, en de schoondochter tegen hare
schoonmoeder. a Micha 7: 6.

36. «En zij [zullen] des menschen vij-

anden [worden], die zijne huisgenooten
[zijn]. a Ps. 41: 10; 55: 13. Joh. 13: 18.

37. «Die vader of moeder liefheeft

boven mij, is mijns niet waardig; en
die zoon of dochter liefheeft boven
mij, is mijns niet waardig.

a Luc. 14: 26.

38. «En die zijn kruis niet [o^; zich]

neemt, en mij navolgt, is mijns niet

waardig. a Matth. 16: 24.

Mare. 8: 34. Luc. 9: 23; 14: 27.

39. «Die zijne ziel vindt, zal ze ver-

liezen; en die zijne ziel zal verloren

hebben om mijnentwille, zal ze vinden.
a Matth. 16: 25. Mare. 8: 35.

Luc. 9: 24; 17: 33. Joh. 12: 25.

40. «Die u ontvangt, ontvangt mij;

en die mij ontvangt, ontvangt Hem,
die mij gezonden heeft.

a Luc. 10: 16. Joh. 13: 20.

41. «Die eenen profeet ontvangt in

den naam eens profeten, zal het loon
eens profeten ontvangen; en di'e eenen
rechtvaardige ontvangt in den naam
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eens rechtvaardigen, zal het loon eens

rechtvaardigen ontvangen.
a 1 Kon. 17: 10; 18: 4. 2 Kon. 4: 8.

42. «En zoo wie één van deze klei-

nen te drinken geeft, alleenlijk eenen

beker koud [waters], in den naam eens

discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal

zijn loon geenszins verliezen.
a Matth. 25: 40. Mare. 9: 41. Hebr. 6: 10.

HET XI KAPITTEL.

En het is geschied, toen Jezus geëin-

digd had 'zijnen twaalf discipelen beve-

len te geven, dat hij van daar voort-

ging, om te leeren en te prediken in

hunne steden.

2. «En Johannes, in de gevangenis
gehoord hebbende de werken van Chris-

tus, zond twee van zijne discipelen,
a Luc. 7: 18.

8. En zeide tot hem: Zijt gij degene

die komen zoude, of verwachten wij

eenen anderen?
4. En Jezus antwoordde en zeide tot

hen : Gaat henen en boodschapt Johan-

nes weder, hetgene gij hoort en ziet:

5. «De blinden worden ziende, en de

kreupelen wandelen; de melaatschen
worden gereinigd, en de dooven hooren;

de dooden worden opgewekt, en den
armen wordt het evangelie verkondigd;

a Jes. 29: 18; 35: 5; 61: 1. Luc. 4: 18.

6. En zalig is hij, die aan mij niet

zal geërgerd worden.
7. «Als nu deze henengingen, heeft

Jezus tot de scharen begonnen te zeg-

gen van Johannes: Wat zijt gij uitge-

gaan in de woestijn te aanschouwen?
Een riet, dat van den wind ginds en
weder bewogen wordt? a Luc. 7: 24.

8. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien?

Eenen mensch, met zachte kleederen
bekleed? Ziet, die zachte [kleederen]

dragen, zijn in der koningen huizen.

9. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien?

Een profeet? Ja ik zeg u, ook veel

meer dan een profeet.

10. Want deze is het, van denwelken
geschreven staat: «Zie, Ik zende mij-

nen engel voor uw aangezicht, die uwen
weg bereiden zal voor u henen.

a MaL 3: 1. Mare. 1: 2. Luc. 7: 27.

11. Voorwaar zeg ik u, onder dege-

nen, die van vrouwen geboren zijn, is

niemand opgestaan meerder dan Johan-

nes de Dooper. Doch wie de minste is

in het koninkrijk der hemelen, is meer-
der dan hij.

12. «En van de dagen van Johannes
den Dooper tot nu toe, wordt het ko-

ninkrijk der hemelen geweld aangedaan,
en de geweldigers nemen het met ge-

weld, a Luc. IC: 16.

13. Want alle de profeten en de wet
hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

14. «En zoo gij het wilt aannemen,
hij is Elias, die komen zoude.

a MaL 4: 5. Luc. 1: 17.

15. Wie ooren heeft om te hooren,

die hoore.

16. Doch waarbij zal ik dit geslacht

vergelijken? «Het is gelijk aan de kin-

derkens, die op de markten zitten, en
hunnen gezellen toeroepen,

a Luc. 7: 31.

17. En zeggen: Wij hebben u op de
fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst;

wij hebben u klaagliederen gezongen,
en gij hebt niet geweend.

18. «Want Johannes is gekomen, noch
etende noch drinkende, en zij zeggen:
Hij heeft den duivel.

a Matth. 3: 4. Mare. 1: 6.

19. De Zoon des menschen is geko-

men, etende en drinkende, en zij zeg-

gen: Zie daar, een mensch, \die] een

vraat en wijnzuiper [is], een vriend van
tollenaren en zondaren. Doch de Wijs-

heid is gerechtvaardigd geworden van
hare kinderen.

20. «Toen begon hij de steden, in de-

welke zijne krachten meest geschied

waren, te verwijten, omdat zij zich niet

bekeerd hadden. a Luc. lO: 13.

21. Wee u, Chórazin, wee u, Bethsaï-

da; want zoo in Tyrus en Sidon de

krachten waren geschied, die in u ge-

schied zijn, zij zouden zich eertijds in

azak en assche bekeerd hebben.
a 2 Sam. 13: 19. 2 Kon. 6: 30; 19: 1.

22. «Doch ik zeg u: Het zal Tyrus
en Sïdon verdragelijker zijn in den dag

des oordeels, dan ulieden.
a Matth. 10: 15.

23. En gij, Capérnaüm, dat tot den
j

hemel toe zijt verhoogd, gy zult tot de

helle toe nedergestooten worden ; want
zoo in Südoma die krachten waren ge-

schied, die in u geschied zijn, het zoude

tot op den huldigen dag gebleven zijn.

24. Doch ik zeg u, «dat het den lande
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van Sódoma verdragelijker zal zijn in

den dag des oordeels, dan u.

d Matth. 10: 15.

25. «In dienzelven tijd antwoordde
Jezus en zeide : Ik dank U, Vader, Hee-

re des hemels en der aarde, ^dat Gij

deze dingen voor de wijzen en verstan-

digen verborgen hebt, en hebt ze den
kinderkens geopenbaard.

a Lnc. 10: 21. & Job 5: 12.

Jes. 29: 14. Luc. 10: 21. 1 Cor. 1: 19; 2: 7, 8.

26. Ja, Vader, w- ant alzoo is geweest
het welbehagen voor U.

27. «Alle dingen zijn mij overgegeven
van mijnen Vader; en ^niemand kent

den Zoon dan de Vader, noch iemand
kent den Vader dan de Zoon, en wien
het de Zoon wil openbaren,

a Matth. 28: 18. Luc. 10: 22.

Joh. 3: 35. 6 Joh. 1: 18; G: 46.

28. Komt herwaarts tot mij, allen die

vermoeid en belast zijt, en ik zal u ruste

geven.

29. Neemt mijn juk op ii, en leert

van mij, dat ik «zachtmoedig ben en
nederig van harte; ^en gij zult ruste

vinden voor uwe zielen.
a Ps. 45: 5. & Jer. G: 16.

30. «Want mijn juk iszacht, enmijn
last is licht. a l Joh. 5: 3.

HET XII KAPITTEL.
aT
in dien tijd ging Jezus op eenen Sab-

bathdag door het gezaaide, en zijne dis-

cipelen hadden honger, en begonnen
aren te plukken, en te eten.

a Deut. 23 : 25. Mare. 2 : 23. Luc. G : 1.

2. En de Pharizeën, [dat] ziende, zei-

den tot hem : Zie, uw^e discipelen doen,
«wat niet geoorloofd is te doen op den
Sabbath. a Ex. 20 : 10.

3. Maar hij zeide tot hen: Hebt gij

niet gelezen, wat David gedaan heeft,

toen hem hongerde, en hun die met
hem [tfaren]?

4. Hoe hij gegaan is in het Huis Gods,
en de «toonbrooden gegeten heeft, die

hem niet geoorloofd waren te eten,

noch ook hun die met hem [loar&n],

''maa»- den priesteren alleen?
d 1 Sam. 2\: 6. b Ex. 29 : 33. Lev. 24 : 9.

O. «Of hebt gij niet gelezen in de
Wet, dat de priesters den Sabbath ont-

heiligen in den Tempel, op de Sabbath-
dageH; en [nochtans] onschuldig zijn?

a Num. 28 : 9.

6. En ik zeg u, dat «een meerder
dan de Tempel hier is. a 2 Krou. G: is.

7. Doch zoo gij geweten hadt, wat
het zij : «Ik wil barmhartigheid en niet

offerande, gij zoudt de onschuldigen
niet veroordeeld hebben. o Hos. G: g.

Micha 6: S. Matth. 9: 13; 23: 23.

8. «Want de Zoon des menschen is

een Heere ook van den Sabbath.
a Marc. 2 : 28. Luc. G : 5.

9. «En van daar voortgaande, kwam
hij in hunne synagoge.

a Marc. 3: 1. Luc. G: C.

10. En zie, er was een mensch, die

eene dorre hand had; en zij vraagden
hem, zeggende: «Is het ook geoorloofd

op de Sabbathdagen te genezen? (opdat
zij hem mochten beschuldigen).

a Luc. li: 3.

11. En hij zeide tot hen : Wat mensch
zal er zijn onder u, die een schaap
heeft, en zoo dat op eenen Sabbathdag
«in eene gracht valt, [die] het niet zal

aangrijpen en uitheffen? a Ex. 23: 4.

Deut. 22 : 4.

12. «Hoeveel gaat nu een mensch
een schaap te boven! Zoo is het dan
op de Sabbathdagen geoorloofd wel te

doen. a Gen. 1: 27.

13. Toen zeide hij tot dien mensch:
Strek uwe hand uit. En hij strekte ze

uit, en zij werd hersteld, gezond gelijk

de andere.

14. «En de Pharizeën, uitgegaan zijn-

de, hielden te zamen raad tegen hem,
hoe zij hem dooden mochten.

a Marc. 3: C. Joh. 5: 18; 10: 39; 11: 53.

15. Maar Jezus, [dat] wetende, «ver-

trok van daar; en vele scharen volg-

den hem, en hij genas ze allen;
a Matth. 10 : 23.

16. «En gebood hun scherpelijk, dat

zij hem niet openbaar maken zouden;
a Matth. 9 : 30. Luc. 5 : 14.

17. Opdat vervuld zoude worden het-

gene gesproken is door Jesaja, den
profeet, zeggende:

18. «Zie, mijn knecht, welken Ik ver-

koren heb, mijn beminde, in welken
mijne ziele een welbehagen heeft. Ik

zal mijnen Geest op hem leggen, en

hij zal het oordeel den heidenen ver-

kondigen, a Jes. 42: 1. Matth. 3: 17; 17: 5.

Mare. 1: 11. Col. 1; 13. 2 Petr. 1: 17.

19. Hij zal niet twisten, noch roepen,

en er zal niemand zijne stemme op de

straten hooren.
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20. Het gekrookte riet zal hij niet

verbreken, en liet rookende lemmet zal

hij niet uitblusschen, totdat hij het oor-

deel zal uitbrengen tot overwinning.
21. En in zijnen naam zullen de hei-

denen hopen.
22. «Toen werd tot hem gebracht een

van den duivel bezetene, [die] blind en
stom [was]; en hij genas hem, alzoo

dat de blinde en stomme beide sprak
en zag. a Matth. 9 : 32. Luc. 11 c 14.

23. En alle de scharen ontzetten zich,

en zeiden : «Is niet deze de Zone Davids ?
a .Joh. 4 : 29.

24. Maar de Pharizeën, [dit] gehoord
hebbende, zeiden : «Deze werpt de dui-

velen niet uit, dan door Beë'lzebul, den
overste der duivelen. d Matth. 9: 34.

Mare. 3 : 22. Luc. 11 : 15.

25. Doch Jezus, kennende hunne ge-

dachten, zeide tot hen: Een ieder ko-

ninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is,

wordt verwoest; en eene iedere stad,

of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is,

zal niet bestaan.
26. En indien de satan den satan

uitwerpt, zoo is hij tegen zichzelven

verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?
27. En indien ik door Beë'lzebul de

duivelen uitwerp, door wien werpen
ze dan uwe zonen uit? Daarom zullen

die uwe rechters zijn.

28. Maar indien ik door den Geest
Gods de duivelen uitwerp, zoo is dan
het koninkrijk Gods tot u gekomen.

29. Of hoe kan iemand in het huis
eens sterken inkomen, en zijne vaten
ontrooven, tenzij dat hij eerst den ster-

ke gebonden hebbe? en alsdan zal hij

zijn huis berooven.
30. Wie met mij niet is, die is tegen

mij; .en wie met mij niet vergadert,

die verstrooit.

31. «Daarom zeg ik u: Alle zonde en
lastering zal den menschen vergeven
worden; maar de lastering tegen den
Geest zal den menschen niet vergeven
worden. '

a Marc. 3: 28.

Luc. 12 : 10. I Joh. 5 : 16.

32. «En zoo wie [eenig] woord ge-

sproken zal hebben tegen den Zoon des
men.schen, het zal hem vergeven wor-
den ; ^maar zoo wie tegen den Heiligen
Geest zal gesproken hebben, h^ zal

hem niet vergeven worden, noch in deze
eeuw, noch in de toekomende.
a 1 Sam. 2: 25. h Num. 1,5: 30. 1 Joh. 5: 16.

33. «Of maakt den b^om goed, en
zijne vrucht goed; of miakt den boom
kwaad, en zijne vrucht kwaad; want
uit de vruchb wordt de boom gekend.

a Matth. 7 : 18.

34. «Gij adderengebroedsels, hoe kunt
gij goede dingen spreken, daar gij boos
zyt? ^Want uit den overvloed des har-

ten spreekt de mond. a Matth. 3 : 7.

b Ps. 40 : 11. Luc. 6 : 45.

35. De goede mensch brengt goede
dingen voort uit den goeden schat des
harten, en de booze mensch brengt
booze dingen voort uit den boezen
schat.

36. Maar ik zeg u, «dat van elk ijdel

woord, hetwelk de menschen zul i en ge-

sproken hebben, zij daarvan zullen re-

kenschap geven ^in den dag de^ oor-

deels, a Eph. 5 : 4. & Pred. 12 : 14.

37. «Want uit uwe woorden zult gij

gerechtvaardigd worden, en uit uwe
woorden zult gij veroordeeld worden.

a 2 Sam. 1 : 16. Luc. 19 : 22.

38. «Toen antwoordden sommigen
der Schriftgeleerden en Pharizeën, zeg-

gende : Meester, wij wilden van u [tvel]

een teeken zien. « Matth. 16: i.

Mare. 8 : 11. Luc. 11 : 29. 1 Cor. 1 : 2 >.

39. Maar hij antwoordde en zeide tot

hen: Het boos en overspelig geslacht

verzoekt een teeken; en hun zal geen
teeken gegeven worden, dan het teeken
van .Jonas, den profeet.

40. «Want gelijk Jonas drie dagen en
drie nachten was in den buik van den
walvisch, alzoo zal de Zoon des men-
schen drie dagen en drie nachten we-
zen in het hart der aarde.

a .lona 1: 17; 2: 10.

41. «De mannen van Ni'nevé zullen

opstaan in het oordeel met dit geslacht,

en zullen -het veroordeelen; want zij

hebben zich bekeerd ^op de prediking

van Jonas; en zie, meer dan Jonas is

hier. a Luc. 11 : 32. h Jona 3 : 5.

42. «De koningin van het Zuiden zal

opstaan in het oordeel met dit geslacht,

en het veroordeelen; want zij is geko-

men van de einden der aarde, om te

hoeren de wijsheid van Salomo.; en

zie, meer dan Salomo is hier.

a 1 Kon. 10: 1. 2 Kron. 9:1. Luc. 11: 31.

48. «En wanneer de onreine geest

van den mensch uitgegaan is, zoo gaat

hij door dorre plaatsen zoekende rust,

en vindt ze niet. a Luc. ii : 24.
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44. Dan zegt hy : Ik zal wederkeeren
in mijn huis, van waar ik uitgegaan
ben; en komende vindt hij- het ledig,

met bezemen gekeerd en versierd.

45. Dan gaat hij henen en neemt
met zich zeven andere geesten, boozer
dan hijzelf, «en ingegaan zijnde, wo-
nen zij aldaar; en het laatste van dien
raensch wordt erger dan het eerste.

Alzoo zal het ook met dit boos geslacht
zijn. a Hebr. 6: 4, 5; 10: 26. 2 Petr. 2: 20.

46. «En als hij nog tot de scharen
sprak, zie, zijne moeder en broeders
stonden buiten, zoekende hem te spre-

ken, a Marc. 3 : 31. Luc. 8 : 20.

47. En iemand zeide tot hem: Zie.

uwe moeder en broeders staan [daar]

buiten, zoekende u te spreken.

48. Maar hij, antwoordende, zeide tot

dengene, die hem [dat] zeide: Wie is

mijne moeder, en wie zijn mijne broe-

ders?

49. En zijne hand uitstrekJcende over
zijne discipelen, zeide hij: Zie, mijne
moeder en mijne broeders.

50. «Want zoo wie den wil mijns
Vaders doet, die in de hemelen is, die-

zelve is mijn broeder, en zuster, en
moeder. a Joh. 15 : 14.

2 Cor. 5: 16. Gal. 5 : 6; 6: 15. Col. 3: 11.

HET XIII KAPITTEL.

ijjii «te dien dage Jezus, uit het huis
gegaan zijnde, zat bij de zee.

a Marc. 4 : 1. Luc. 8 : 4, 5.

2. En tot hem vergaderden vele scha-

ren, zoodat bij «in een schip ging en
nederzat, en al de schare stond op den
oever. a Luc. 5: 3.

3. En hij sprak tot hen vele dingen
door gelijkenissen, zeggende: Zie, een
zaaier ging uit om te zaaien.

4. En als hij zaaide, viel een deel

[van het zaad] bij den weg; en de vo-

gelen kwamen en aten datzelve op.

5. En een ander [deel] viel op steen-

achtige [plaatsen], waar het niet veel

aarde had; en het ging terstond op,

omdat het geene diepte van aarde had
;

6. Maar als de zon opgegaan was,
zoo is het verbrand geworden ; en om-
dat het geenen wortel had, is het ver-

dord.

7. En een ander [deel] viel in de

doornen, en de doornen wiesen op, en
verstikten het.

8. En een ander [deel] viel in de goe-
de aarde, en gaf vrucht, het eene hon-
derd-, het andere zestig-, en het andere
dert\g[^oud].

9. Wie ooren heeft om te hoeren,
die hoore.

10. «En de discipelen, tot hem ko-
mende, zeiden tot hem : Waarom spreekt
gij tot hen door gelijkenissen?

a Marc. 4 : 10. Luc. 8 : 9.

11. En hij, antwoordende, zeide tot
hen : «Omdat het u gegeven is, dever-
borgenheden van het koninkrijk der
hemelen te weten, maar ^dien is het
niet gegeven. a 2 Cor. 3 : 14.

h Matth. 11 : 25.

12. «Want wie heeft, dien zaV: gege-
ven worden, en hij zal overvloediglijk
hebben; maar wie niet heeft,, van dien
zal genomen worden, ook wat hij heeft.

a Matth. 25: 29.

Mare. 4: 24, 25, Luc. 8: 18; 19 : 26.

13. Daarom spi^ek ik tot hen door
gelijkenissen, omdat zij ziende nietzi-en,

en hoerende niet hooren, noch ook ver-

staan.

14. En in hen wordt de profetie van
.Jesaja vervuld, die zegt: «Met het ge-

hoor zult gij hooren, en geenszins ver-

staan; en ziende zult gij zien, en geens-
zins bemerken; « jes. 6: 9.

Mare. 4 : 12. Luc. 8 : 10.

Joh. 12 : 40. Hand. 28 : 26. Rom. 11:8.

15. Want het hart dezes volks is dik
geworden, en zij hebben met de ooren
zwaarlijk gehoord, en hunne oogen
hebben zij toegedaan; opdat zij niet -te

eeniger tijd met de oogen zouden zien,

en met de ooren hooren, en met het hart
verstaan^ en zich bekeeren, en Ik hen
geneze.

16. «Doch uwe oogen zijn zalig, om-
dat zij zien, en uwe ooren, omdat zij

hooren. « Luc. lo : 23.

Joh. 20 : 29. 1 Petr. 1 : 8.

17. Want voorwaar ik zeg u, «dat
vele profeten en rechtvaardigen hebben
begeerd te zien de dingen die gij ziet,

en hebben [ze] niet gezien; en te hoo-

ren de dingen die gij hoort, en hebben
[ze] niet gehoord. a i Petr. i: lo.

18. «Grij dan, hoort de gelijkenis van
den zaaier. a Marc. 4 : 13. Lac. 8 : 11.

19. Als iemand het woord des «ko-
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ninkrijks hoort, en niet verstaat, zoo

komt de booze. en rukt weg hetgene
in zijn hart gezaaid was. Deze is dege-

ne, die bij den weg bezaaid is.

a Matth. 4: 23.

20. Maar die in steenachtige [plaat-

sen] bezaaid is, deze is degene, die het

woord hoort, en dat terstond met
vreugde ontvangt;

21. Doch hij heeft geenen wortel in

zichzelven, maar is voor eenen tijd;

en als verdrukking of vervolging komt,
om des woords wille, zoo wordt hij

terstond geërgerd.

22. «En die in de doornen bezaaid

is, deze is degene, diehet woord hoort;

en de zorgvuldigheid dezer wereld, en
de verleiding des rijkdoms verstikt het
woord, en het wordt onvruchtbaar.

d Matth. 19 : 23.

Mare. 10: 23. Luc. 18: 24. 1 Tim. 6: 9.

23. Die nu in de goede aarde bezaaid
is, deze is degene, diehet woord hoort
en verstaat, die ook vrucht draagt,

en voortbrengt, de een honderd-, de
ander zestig-, en de ander dertig[yowd]..

24. Eene andere gelijkenis heeft hij

hun voorgesteld, zeggende: Het ko-

ninkrijk der hemelen is gelijk aan een
mensch, die goed zaad zaaide in zijnen

akker.

25. En als de menschen sliepen,

kwam zijn vijand, en zaaide onkruid
midden in de tarwe, en ging weg.

26. Toen het nu -{tot] kruid opgescho-
ten was, en vrucht voortbracht, toen
openbaarde zich ook het onkruid.

27. En de dienstknechten van den
heere des huizes gingen en zeiden tot

hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in

uwen akker gezaaid? Van waar heeft

hij dan dit onkruid?
28. En hij zeide tot hen: Een vijan-

dig mensch heeft dat gedaan. En de
dienstknechten' zeiden tot hem: Wilt
gij dan, dat wij henengaan en dat ver-

gaderen ?

29. Maar hij zeide: Neen, opdat gij,

het onkruid vergaderende, ook mogelijk
met ditzelve de tarwe niet uittrekt.

30. Laat ze beide te zamen opwassen
tot den oogst, en in den tijd des oogstes
zal ik tot de maaiers zeggen: Verga-
dert eerst h^t onkruid, en bindt het in

busselen, om het te verbranden; «maar

brengt de tarwe samen in mijne schuur.
a Matth . 3: 12.

31. Eene andere gelijkenis heeft hij

hun voorgesteld, zeggende: «Het ko-

ninkryk der hemelen is gelijk aan het
mostaardzaad, hetwelk een mensch
heeft genomen en in zijnen akker ge-

zaaid; a Marc. 4: 30. Luc. 13:18.

32. Hetwelk wel het minste is onder
alle de zaden, maar wanneer het opge-

wassen is, dan is het het meeste van
de moeskruiden, en het wordt een boom,
alzoo dat de vogelen des hemels ko-
men en nestelen in zijne takken.

33. Eene andere gelijkenis sprak hy
tot hen, [zeggende:] «Het koninkrijk der
hemelen is gelijk aan eenen zuurdee-
sem, welken eene vrouw nam en ver-

borg in drie maten meels, totdat het

geheel gezuurd was. a Luc. i3 : 20, 21.

34. «Alle deze dingen heeft Jezus tot

de scharen gesproken door gelijkenis-

sen, en zonder gelijkenis sprak hij tot

hen niet
;

a Marc. 4 : 33.

35. Opdat vervuld zoude worden, wat
gesproken is door den Profeet, zeggen-

de : «Ik zal mijnen mond opendoen door
gelijkenissen; ik zal voortbrengen din-

gen die verborgen waren van de grond-
legging der wereld. a Ps. 78: 2.

36. Toen nu Jezus de scharen [van

zich] gelaten had, ging hij naar huis.

En zijne discipelen kwamen tot hem,
zeggende: Verklaar ons de gelijkenis

van het onkruid des akkers.

37. En hij, antwoordende, zeide tot

hen: Die het goede zaad zaait, is de
Zoon des menschen;

38. En de akker is de wereld; en het

goede zaad zijn de kinderen des ko-

ninkrijks; en het onkruid zijn de kin-

deren des boozen
;

39. En de vijand, die het gezaaid

heeft, is de duivel; en «de oogst is de
voleinding der wereld; en de maaiers
zijn de engelen. a Joel 3: 13.

Openb. 14 : 15.

4-0. Gelijkerwijs dan het onkruid ver-

igaderd en met vuur verbrand wórdt,

alzoo zal het [ook] zijn in de volein-

ding dezer wereld.

41. De Zoon des menschen zal zijne

engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn

koninkrijk vergaderen alle de ergernis-

sen, en degenen die de ongerechtigheid

doen ;
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42. En zullen ze in den vurigen oven
werpen; «daar zal weening zijn en
knersing der tanden. a Matth. 8: 12;

22: 13; 24: 51; 25: 30. Luc. 13: 28.

43. aDan zullen de rechtvaardigen
blinken, gelijk de zon, in het konink-
rijk huns Vaders. Wie ooren heeftom
te hooren, die hoore. « Dan. 12 : 3.

1 Cor. 15 : 42.

44. Wederom is het koninkrijk der
hemelen gelijk aan eenen schat, in den
akker verborgen, welken een mensch
gevonden hebbende, verborg [dien], en
van blijdschap over denzelven «gaat hij

henen en verkoopt al wat hij heeft, en
koopt dien akker. « PMiipp. 3 : 7.

45. Wederom is het koninkrijk der
hemelen gelijk aan eenen koopman, die

schoone parelen zoekt;

46. Dewelke, hebbende eene parel van
groote waarde gevonden, ging henen
en verkocht al wat hij had, en kocht
die.

47. Wederom is het koninkrijk der
hemelen gelijk aan een net, geworpen
in de zee, en dat allerlei soorten [van
visschen] samenbrengt;

48. Hetwelk [de visschers], wanneer
het vol geworden is, aan den oever
optrekken, en nederzittende lezen .het

goede uit in [hunne] vaten, maar het
kwade werpen zij weg.

49. Alzoo zal het in de voleinding der
eeuwen wezen. De engelen zullen uit-

gaan, en de' boozen uit het midden der
rechtvaardigen afscheiden

;

50. En zullen ze in den vurigen oven
werpen; «daar zal zijn weening en
knersing der tanden. « vers 42.

51. En Jezus zeide tot hen: Hebt gij

dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem:
Ja, Heere.

52. En hij zeide tot hen: Daarom
een iegelijk schriftgeleerde, in het ko-

ninkrijk der hemelen onderwezen, is

gelijk aan eenen heere des huizes, die

uit zijnen schat nieuwe en oude dingen
voortbrengt.

53. «En het is geschied, als Jezus deze
gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij

van daar. a Marc. 6: 1. LuCi 4: 16.

54. En gekomen zijnde in zijn va-

derland, leerde hij ze in hunne syna-
goge, zoodat zij zich ontzetten, en zei-

den: «Vanwaar [komt] dezen die wijs-

heid en die krachten ? « Mare. g : 2.

55. «Is deze niet de zoon des tim-
mermans? En is zijne moeder nietge-
naamd Maria, en zijne broeders Jaco-
bus en Jóses, en Simon en Judas?

a Joh. 6: 42.

56. En zijne zusters, zijn zij niet al-

len bij ons? A^anwaar [fcom^] dan dezen
dit alles?

57. En zij werden aan hem geërgerd.
Maar Jezus zeide tot hen : «Een pro-
feet is niet ongeëerd, dan in zijn va-
derland, en in zijn huis.

a Marc. 6 : 4. Luc. 4 : 24. Joh. 4 : 44.

58. En hij heeft aldaar niet vele
krachten gedaan, vanwege hun onge-
loof.

HET XIV KAPITTEL.

ie dienzelven tijde hoorde Heródes,
de viervorst, het gerucht van Jezus;

a Marc. 6 : 14. Luc. 9 : 7.

2. En zeide tot zijne knechten: Deze
is Johannes deDooper; hij is opgewekt
van de dooden, en daarom werken die

krachten in hem.
3. «Want Heródes had Johannes ge-

vangen genomen, en hem gebonden,
en in den kerker gezet, om der wille
van Heródias, de huisvrouwe van Phi-
lippus, zijnen broeder. « Mare. 6: 17.

Luc. 3 : 19.

4. Want Johannes zeide tot hem:
«Het is u niet geoorloofd haar te hebben.
' a Lev. 18 : 16.

5. En willende hem dooden, vreesde
hij het volk, «omdat zij hem hielden
voor een profeet. a Matth. 21 : 26.

6. Maar als «de dag der geboorte van
Heródes gehouden werd, danste de
dochter van Heródias in het midden
[van hen^ ; en zij behaagde aan Heródes

;

'a Gen. 40: 20. Mare. 6: 21.

7. «AVaarora hij haar met eede be-

loofde te geven, wat zij ook eischen
zoude. a Richt. 11 : 30.

8. En zij, tevoren onderricht zijnde

van hare moeder, zeide : Geef mij hier

in eenen schotel het hoofd van Johan-
nes den Dooper,

9. En de koning werd bedroefd; doch
om de eeden, en degenen die [me^^ /^em]

aanzaten, gebood hij, dat het [haar]

zoude gegeven worden; '

.

10. En zond henen, en onthoofdde
Johannes in den kerker.
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11. En zijn hoofd werd gebracht in

eenen schotel, en het dochterl^en gege-

ven ; en zij droeg het [tot] hare moeder.
12'. En zijne discipelen kwamen, en

namen het lichaam weg, en begroeven
het; en gingen en boodschapten het

Jezus.

13. «En [als] Jezus [dit] hoorde, ver-

trok hij van daar te scheep, naar eene
woeste plaats alleen; en de scharen,

[dat] hoorende, zijn hem te voet ge-

volgd uit de steden. a Matth. 12 : 15.

Mare. 6: 31. Liic. 9: 10.

14. "En Jezus, uitgaande, zag eene
groote schare, en ^werd innerlijk met
ontferming over hen bewogen, en ge-

nas hunne kranken.
a Joh. 6: 5. 7-* Matth. 9 : 36.

15. «En als het nu avond werd, kwa-
men zijne discipelen tot hem, zeggen-

de : Deze plaatse is woest, en de tijd

is nu voorbijgegaan; laat de scharen
van u, opdat zij henengaan in de vlek-

ken, en zichzelven spijze koopen.
a Marc. 6: 35. Luc. 9: 12.

16. Maar Jezus zeide tot hen: Het
is hun niet van noode henen te gaan

;

geeft gij hun te eten.

17. Doch zij zeiden tot hem : Wij
hebben hier niet, dan vijf brooden en
twee visschen.

18. En hij zeide : Brengt mij die hier.

19. En hij beval de scharen neder te

zitten op het gras, en nam de vijf

brooden en de twee visschen, en op-

waarts ziende naar den hemel, «zegen-

de die; en als hij ze gebroken had,

gaf hij de brooden aan de discipelen,

en de discipelen aan de scharen.
a 1 Sam. 9 : 13.

20. En zij aten allen en werden ver-

zadigd, en zij namen op, het overschot
der brokken, twaalf volle korven.

21. Die nu gegeten hadden, waren
omtrent vijf duizend mannen, zonder
de vrouwen en kinderen.

22. «En terstond dwong Jezus zijne

discipelen in het schip te gaan, en vóór
hem af te varen naar de andere zijde,

terwijl hij de scharen van zich zoude
laten. a Marc. 6: 45. Joh. 6: 17.

23. «En als hij nu de scharen van
zich gelaten had, klom hij op den berg
alleen, om te bidden. En als het nu
avond was geworden, zoo was hij daar
alleen. a Marc. 6: 46. Joh. 6: 15.

2-1. En het schip was nu midden in

de zee, zijnde in nood vai1>de baren
;

want de wind was [hun] legen.

25. Maar ter vierde wake des nachts
kwam Jezus af tot hen, wandelende op
de zee.

26, En de discipelen, ziende hem op
de zee wandelen, wei^d ontroerd, zeg-

gende : Het is een spooksel ! En zij

schreeuwden van vreeze.
_.

27, Maar terstond sprak hen Jezus \

aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, ik ben
het, vreest niet.

28, En Petrus antwoordde hem, en
zeide: Heere, indien gij het zijt, zoo
gebied mij tot u te komen op het water.

29. En hij zeide: Kom, En Petrus
klom neder van het schip, en wandelde
op het water, om tot Jezus te komen.

30. Maar ziende den sterken wind,
werd hij bevreesd, en als hij begon
neder te zinken, riep hij, zeggende :

Heere, behoud mij!

31, En Jezus, terstond de hand uit-

stekende, greep hem aan, en zeide tot

hem: Gij kleingeloovige, waarom hebt
gij gewankeld?

32, En als zij in het schip geklom-
men waren, stilde de wind,

33, Die nu in het schip [ï^aren], kwa-
men en aanbaden hem, zeggende: Waar-
lijk gij zijt Gods Zoon.

34. «En overgevaren zijnde, kwamen
zij in het land Gennésareth.

a Marc. 6: 53.

35. En als de mannen van die plaats

hem werden kennende, zonden zij in

dat geheele omliggende land, en brach-

ten tot hem allen die kwalijk gesteld
jj

waren
; 1

36. Én baden hem, dat zij alleenlyk

den zoom zijns kleeds zouden mogen
aanraken ; en zoo velen als [hem] aan-

raakten, werden gezond,

HET XV KAPITTEL,

loen «kwamen tot Jezus [eenige] .

Schriftgeleerden en Pharizeën, die van
|

Jeruzalem [waren], zeggende:
a Mare. 7: 1.

2. Waarom overtreden uwe discipelen

de inzetting der ouden? Want zij was-
schen hunne handen niet, wanneer zy 'i

brood zullen eten. 1

3, Maar hij, antwoordende, zeide tot j
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hen : Waarom overtreedt ook gij het
gebod Gods, door uwe inzetting?

4. «Want God heeft geboden, zeg-

gende : Eer uwen vader en moeder ; en :

&Wie vader of moeder vloekt, die zal

den dood sterven. « ex. 20 : 12. Deut. i5: 16.

Eph. 6:2. b Ex. 21: 17. Lev. 20 : 9. Spr. 20:20.

5. Maar gij zegt: Zoo wie tot vader

of moeder zal zeggen : [Het is] eene ga-

ve, zoo wat u van mij zoude kunnen;
ten nutte komen; en zijnen vader of

zijne moeder geenszins zal eeren, [die

voldoet].

6. «En gij hebt [alsoo] Gods gebod
krachteloos gemaakt door uwe inzet-

ting, a Marc. 7 : 13.

a Tim. 4: 3. ï Tim. 3: 2.

7. Gij geveinsden, wel heeft Jesaja

van u geprofeteerd, zeggende:
8. «Dit volk genaakt Mij met hun-

nen mond, en eert Mij met de lippen,

maar hun hart houdt zich verre van
Mij. a Jes. 29: 13. Ezech. 33: 31. Mare. 7: 6.

9. Doch tevergeefs eeren zij Mij. lee-

rende leeringen, [die] «geboden van
menschen [zijn].

a Marc. 7 : 6, 7. Col. 2 : 18, 20, 22.

10. «En als hij de schare tot zich

geroepen had, zeide hij tot hen : Hoort
en verstaat. u Mare. 7: 14.

11. «Hetgene ten monde ingaat, ont-

reinigt den mensch niet ; maar hetgene
ten monde uitgaat, dat ontreinigt den
mensch. « Hand. 10: 15.

Rom. 14 : 17, 20. Tit. 1 : 15.

12. Toen kwamen zijne discipelen tot

hem, en zeiden tot hem: Weet gij [^üeZ],

dat de Pharizeën, deze rede hoorende,
(geërgerd zijn geweest?

13. Maar hy, antwoordende, zeide:

«Alle plant, die mijn hemelsche Vader
niet geplant heeft, zal uitgeroeid wor-
den, a Joh. 15 : 2.

14. Laat ze varen; «zij zijn blinde

leidslieden der blinden. Indien nu de
blinde den blinde leidt, zoo zullen zij*,

beiden in de gracht vallen.
a Jes. 42 : 19. Lue. 6 : 39.

15. «En Petrus, antwoordende, zeide

tot hem: Verklaar ons deze gelijkenis.
a Marc. 7 : 17.

16. Maar Jezus zeide: Zijt ookgijlie-

den alsnog onwetende?
17. Verstaat gij nog niet, dat al wat

ten monde ingaat, in den buik komt,

en in de heimelijkheid wordt uitge-

worpen ?

18. Maar die dingen, die ten monde
uitgaan, komen voort uit het hart, en
deze ontreinigen den mensch.

19. «Want uit het hart komen voort
booze bedenkingen, doodslagen, over-

spelen, hoererijen, dieverijen, valsche
getuigenissen, lasteringen. « Gen. 6: 5;

8: 21. Spreuk. 6: 14. Jer. 17: 9.

20. Deze dingen zijn het, die den
mensch ontreinigen; maar het eten-met
ongewasschene handen ontreinigt den
mensch niet.

21. «En Jezus, van daar gaande,
vertrok naar de deelen van Tyrus en
Sidon. a Mare. 7 : 24.

22. En zie, eene Kananeesche vrouw,
uit die landpalen komende, riep tot hem,
zeggende: Heere, [gij] Zone Davids,
ontferm u mijner; mijne dochter is

deerlijk van den duivel bezeten.

23. Doch hij , antwoordde haar niet

een woord. En zijjie discipelen, tot

hem komende, baden hem, zeggende:
Laat haar van u, want zij roept ons na.

24. Maar hij, antwoordende, zeide :

«Ik ben niet gezonden, dan tot de ver-

lorene schapen van het huis Israels.
a Maith. 10: 6. Hand. 13: 46.

25. En zij kwam en aanbad hem,
zeggende: Heere, help mij.

26. Doch hij antwoordde en zeide:

Het is niet betamelijk het brood der
kinderen te nemen, en den hondekens
[voor] te werpen.

27. En zij zeide: Ja Heere, doch de
hondekens eten ook van de brokskens,
die er vallen van de tafel hunner
heeren.

28. Toen antjvoordde Jezus, en zeide

tot haar: O vlouwe, groot is uw geloof;

u geschiede, gelijk gij wilt. En hare
dochter werd gezond van diezelfde ure.

29. «En Jezus, van daar vertrekkende,
kwam aan de Zee vanGaliléa; enklora
op den berg, en zat daar neder.

a Marc. 7:31.

30. «En vele scharen zijn tot hem
gekomen, hebbende bij zich kreupelen,

blinden, stommen, lammen, en vele

anderen, en wierpen ze voor de voeten
van Jezus; en hij genas ze.

a Jes. 29: 18; 35: 5. Matth. 11: 5. Lue. 7: 22.

31. Alzoo dat de scharen zich ver-

wonderden, ziende de stommen spre-
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kende, de lammen gezond, de kreupe-

len wandelende, en de blinden ziende;

en zij verheerlijkten don G-od Israels.

32. «En Jezus, zijne discipelen tot

zich geroepen hebbende, zeide : Ik word
innerlijk met ontferming bewogen over

de schare, omdat zij nu drie dagen bij

mij gebleven zijn, en hebben niet wat
zij eten zouden; en ik wil ze niet

nuchteren van mij laten, opdat zij op
den weg niet bezwijken. « Mare. 8: i.

33. En zijne discipelen zeiden tot

hem: Van waar [zullen] wij zoovele

brooden in de woestijn [bekomen], dat

wij zulk eene groote schare zouden
verzadigen ?

34. En Jezus zeide tot hen : Hoevele
brooden hebt gij? Zij zeiden: Zeven,
en weinige vischkens.

35. En hij gebood de scharen neder
te zitten op de aarde.

36. En hij nam de zeven brooden
en de visschen, en als hij <^^gedankt

had, brak hij ze, en gaf ze aan zijne

discipelen, en de discipelen [gaven ze]

aan de schare. « i Sam. 9: i3.

37. En zij aten allen en werden ver-

zadigd, en zij namen op, het overschot
der brokken, zeven volle manden.

38. En die daar gegeten hadden, wa-
ren vier duizend mannen, zonder de
vrouwen en kinderen.

39. En de scharen van zich gelaten
hebbende, ging hij in het schip, en
kwam in de landpalen van Magdala.

HET XVI KAPITTEL.

Jin de Pharizeën en Sadduceën, tot

hem gekomen zijnde, en [hem] verzoe-

kende, begeerden van hem, dat hij hun
een teeken uit den hemel zoude too-

nen. a Matth. 12: 38. Mare. 8: 11.

Luc. 11: 29; 12: 54. Joh. 6: 30.

2. Maar hij antwoordde en zeide tot

hen : «Als het avond geworden is, zegt

gij : Schoon weder, want de hemel is

rood, a Luc. 12 : 5-1.

3. En. des morgens: Heden onweder,
want de hemel is droevig rood. Gy ge-

veinsden, het aanschijn des hemels weet
gij wel te onderscheiden, en kunt gij

de teekenen der tiiden niet [onüersckei-

den] ?

4. «Het boos en overspelig geslacht
v-erzoekt een teeken ; en hun zal geen

teeken gegeven 'worden, dan het tee-

ken van öjónas, den profeet. En hen
verlatende, ging hij .weg. a Matth. 12 : 39.

Luc. 11 : 29. b Jona 1:17.

5. En als zijne discipelen op de an-

dere zijde gekomen waren, hadden zij

vergeten brooden [mede] te nemen.
6. «En Jezus zeide tot hen : Ziet toe,

en wacht u van den zuurdeesem der
Pharizeën en Sadduceën.

a Mare. 8: 15. Luc. 12: 1.

7. En zij overlegden bij zichzelven,
zeggende: [Het is] omdat wij geene
brooden [7nede]genom.en hebben.

8. En Jezus, [dat] wetende, zeide tot

hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gy.

kleingeloovigen, dat gij geene brooden
[medejgenomen hebt?

9. Verstaat gij nog niet ? En gedenkt
gij niet aan de vijf brooden der vijf

duizend [mannen]; en hoevele korven
gij opnaamt?a Matth. 14:. 17. Mare. 6: 38.

Luc. 9: 13. Joh. 6: 9.

10. «Noch aan de zeven brooden der
vier duizend [mannen], en hoevele man-
den gij opnaamt ? « Matth. 15 : 34.

11. Hoe verstaat gij niet, dat ik u
van geen brood gesproken heb, [als ik

zeide,] dat gij u wachten zoudt van
den zuurdeesem der Pharizeën en Sad-
duceën ?

12. Toen verstonden zij, dat hij niet

gezegd had, dat zij zich wachten zou-

den van den zuurdeesem des broods,
maar van de leere der Pharizeën en
Sadduceën.

13. «Als nu Jezus gekomen was in

de deelen van Cesaréa Philippi, vraag-

de hij zijnen dicipelen, zeggende: Wie
zeggen de menschen, dat ik, de Zoon
des menschen, ben?

a Marc. 8: 27. Luc. 9: 18.

14. En zij zeiden: «Sommigen, Jo-

hannes de Dooper; en anderen, Elias;

en anderen, Jeremia, of een van de
profeten. a Matth. 14 : 2,

15. Hij zeide tot hen : Maar gij, wie
zegt gij, dat ik ben?

16. «En Simon Petrus, antwoorden-
de, zeide: Gij zijt de Christus,. de Zoon
des levenden Gods. « joh. 6: 69.

17. En Jezus, antwoordende, zeide tot

hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-Jóna;

want vleesch en bloed heeft u [dat]

niet geopenbaard, «maar mijn Vader,

die in de hemelen is. « Matth. ii: 25.
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18. «En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus,
en op ^cleze Petra zal ik mijne, gemeen-
te bouwen, en de ede poorten der lielle

zullen haar niet overweldigen.
a Ps. 118: 22. Joh. 1: 43.

b Jes. 28: 16. 1 Cor. 3 : 11. c Jes. 33 : 20.

19. «En ik zal u geven de sleutelen
van het koninkrijk der hemelen ; en
zoo wat gij zult binden op- de aarde,
zal in de hemelen gebonden zijn; en
zoo wat gij ontbinden zult op de aarde,
zal in de hemelen ontbonden zijn.

a Matth. 18: 18. Joh. 20: 22.

20. Toen verbood hij zijnen discipe-

len, dat zij niemand zeggen zouden, dat
hy was Jezus, de Christus.

21. «Van toen aan begon Jezus zij-

nen discipelen te vertoonen, dat hij,

moest henengaan naar Jeruzalem, en
veel lijden van de ouderlingen, en over-

priesteren, en Schriftgeleerden, en ge-

dood worden, en ten derden dage op-

gewekt worden. « Matth. 17 : 22;
20: 18. Mare. 8: 31; 9: 31;

10: 33. Luc. 9: 22; 18: 31; 24: 7.

22. En Petrus, hem tot zich genomen
hebbende, begon hem te bestraffen,

zeggende: Heere, [wees] u genadig; dit

zal u geenszins geschieden.
23. Maar hij, zich omkeerende, zeide

tot Petrus: Ga weg achter mij, sata-

nas, «gij zijt mij een aanstoot; want
gij bedenkt niet de dingen, die Gods
zijn, maar die der menschen zijn.

a 2 Sam. 19 : 22.

24. Toen zeide Jezus tot zijne disci-

pelen : «Zoo iemand achter mij wil ko-
men, die verloochene zichzelven, en
neme zijn kruis op, en volge mij.

a Matth. 10: 38.

Mare. 8: 34. Luc. 9 : 23; 14: 27.

25. «Want zoo wie zijn leven zal wil-

len behouden, die zal het verliezen;

maar zoo wie zijn leven verliezen zal,

om mijnentwille, die zal het vinden.
a MatÜi. 10: 39.

Mare. 8: 35. Luc. 9: 24; 17: 33. Joh. 12: 25.

26. «Want wat baat het een mensch,
zoo hij de geheele wereld gewint, en
lijdt *d6 schade van zijne ziele ? Of ^wat
zal een mensch geven, tot lossing van
zijne ziele? a Luc. 9: 25.

h Ps. 49: 9. Mare. 8 : 37.

27. «Want de Zoon des menschen zal
kom^en in de ^heerlijkheid zijns Vaders,
met zijne engelen, en «alsdan zal hij

een iegelijk vergelden naar zijn doen.
a Matth. 24 : 30; 25: 31; 26 : 64.

b Matth. 25 : 31. c Job 34 : 11. Ps. 62: 13. Rom.2: 6.

28. «Voorwaar zeg ik u, er zijn som-
migen van die hier staan, dewelke den
;dood niet smaken zullen, totdat zij

'den Zoon des menschen zuHen-hebben
zien komen in zijn koninkrijk.

a Marc. 9:1. Lue. 9: 27.

HET XVII KAPITTEL

Jbi

® Het lidwoord: de, moest hier ingevoegd,
om vervalsching van den zin te voorkomen.
De schade toch bestaat in het verlies zijner
ziele.

n «na zes dagen nam Jezus met zich
[Petrus, en Jacobus, en .Johannes, zij-

nen broeder, en bracht ze op eeaen
hoogen berg alleen. a Marc. 9 : 2.

Luc. 9 : 28. 2 Petr. 1 : 17.

2. En hij werd voor hen veranderd
van gedaante; en zijn aangezicht blonk
gelijk de zon, en zijne, kleederen wer-
den wit, gelijk het licht.

3. En zie, van hen werden gezien
.Mozes en Elias, met hem samenspre-
"kende.

4. En Petrus, antwoordende, zeide
tot Jezus: Heere, het is goed, dat wij
hier zijn; zoo gij wilt, laat ons hier
drie tabernakelen maken, voor« eenen,
en voor Mozes eenen, en eenen voor
Elias.

5. Terwijl hij nog sprak, zie, eene
lichtende wolk heeft hen overschaduwd

;

en zie, eene stemme uit de wolk, zeg-
gende : «Deze is mijn geliefde Zoon, in
denwelken Ik mijn welbehagen heb;
öhoort hem. « Jes. 42 : l. Matth. 3 : 17.

Mare. 1: 11; 9: 7. Luc. 3: 22;9:35. Col. 1:.13.

2 Petr. 1 : 17. b Deut. 18 : 19. Hand. 3 : 22.

6. En de discipelen, [dit] hoerende,
vielen op hun aangezicht, en werden
zeer bevreesd.

7. En Jezus, by hen komende, raakte
ze aan, en zeide : Staat op en vreest
niet.

8. En ' hunne oogen opheffende, zagen
zij- niemand, dan Jezus alleen.

9. «En als zij van den berg afkwa-
men, gebood hun Jezus, zeggende : Zegt
niemand dit gezicht, totdat de Zoon
des menschen zal opgestaan zijn uit de
dOOden. a Mare. 9: 9. Luc. 9: 36.

10. «En zijne discipelen vraagden hem,
zeggende : Wat zeggen dan de Schrift-
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geleerden, dat ^Elias eerst moet ko-

men ? a Marc. 9 : 11.

b Mal. 4: 5. Matth. 11: 14. Mare. 9: 11.

11. Doch Jezus, antwoordende, zeide

tot hen: Eh'as zal wel eerst komen,
on alles wederoprichten.

12. Maar ik zeg u, dat Eh'as nu ge-

komen is, en zij hebben hem niet ge-

kend ; doch zij hebben aan hem gedaan
al wat zij hebben gewild. Alzoo zal ook
de Zoon des menschen van hen lijden.

13. Toen verstonden de discipelen,

dat hij hun van Johannes den Dooper
gesproken had.

14. «En als zij bij de schare gekomen
waren, kwam tot hem een mensch,
vallende voor hem op de knieën, en
zeggende: a Marc. 9: 16. Luc. 9: 37.

15. Heere, ontferm u aver mijnen
zoon, want hij is maanziek, en is in

zwaar lijden; want menigmaal valt hij

in het vuur, en menigmaal in het water.

16. En ik heb hem tot uwe discipe-

len gebracht, en zij hebben hem niet

kunnen genezen.

17. En Jezus, antwoordende, zeide:"

O ongeloovig en verkeerd geslacht, hoe
lang zal ik nog met ulieden zijn? Hoe,
lang zal ik u nog verdragen? Brengt
hem mij hier.

18. En Jezus bestrafte hem, en de
duivel ging van hem uit, en het kind
werd genezen van die ure af.

19. «Toen kwamen de discipelen tot

Jezus alleen, en zeiden: Waarom heb-

ben wij hem niet kunnen uitwerpen?
a Marc. 9 : 28.

20. En Jezus zeide tot hen : Om iiws

ongeloofs wille; «want voorwaar zeg
j

ik u, zoo gij een geloof hadt als een
mostaardzaad, gij zoiidt tot dezen berg
zeggen: Ga henen van hier derwaarts,

en hij zal henengaan; en niets zal

u onmogelijk zijn.

a Matth. 21 : 21. Luc. 17 : 6.

21. Maar dit geslacht vaart niet uit,

dan door bidden en vasten.

22. «En als zij in Galiléa verkeerden,
zeide Jezus tot hen : De Zoon des men-
schen zal overgeleverd worden in de
handen der menschen; a Matth. 16: 2i;

20: 18. Mare. 8: 31; 9: 31;

10: 33. Luc. 9: 22, 44; 18: 3L

23. En zij zullen hem dooden, en ten
derden dage zal hij opgewekt worden.
En zij werden zeer bedroefd.

24. En als zij te Capérnatim ingeko-

men waren, gingen tot Petrus die de
Didrachmen ontvingen, en zeiden : Uw
Meester, betaalt hij de Didnïchmen
niet?

25. Hij zeide: «Ja. En toen hy in huis
gekomen was, voorkwam hem Jezus^
zeggende: Wat dunkt u, Simon? De
koningen der aarde, van wie nemen
zij tollen of schatting? Van hunne zo-

nen, of van de vreemden?
a Matth'. 22 : 21. Rom. 13 : 7.

26. Petrus zeide tot hem: Van de
vreemden. Jezus zeide tot hem: Zoo
zijn dan de zonen vrij.

27. Maar opdat wij hun geenen aan-
stoot geven, ga henen naar de zee,

werp den angel [uit], en den eersten, i

visch, die opkomt, neem, en zijnen.mond 1

geopend hebbende, zult gij eenen Stater
vinden; neem dien, en geef hem aan
hen voor mij en u.

HET XVin KAPITTEL.

Ie dierzelver ure kwamen de disci-

pelen tot Jezus, zeggende : Wie is toch
de meeste in het koninkrijk der he-

melen? a Marc. 9: 34. Luc. 9: 46; 22: 24.

2. En Jezus, een kindeken tot zich
geroepen hebbende, stelde dat in het
midden van hen,

3. En zeide : Voorwaar zeg ik u, «in-

dien gij u niet verandert, en wordt ge- j

lijk de kinderkens, zoo zult gij in het, |

koninkrijk der hemelen geenszins in-

gaan, a Matth. 19: 14.

1 Cor. 14: 20. 1 Petr. 2: 2.

4. «Zoo wie dan zichzelven zal ver-

nederen, gelijk dit kindeken, deze is de
meeste in het koninkrijk der hemelen.

a 1 Petr. 5: 6.

5. «En zoo wie zoodanig een kinde-
ken ontvangt in mijnen naam, die ont-

vangt mij. a Marc. 9: .37.

Luc. 9: 48. Joh. 13: 20.

6. «Maar zoo wie één van deze klei-

nen, die in mij gelooven, ergert, het.

ware hem nutter, dat een molensteen:
aan zijnen hals gehangen, en dat hij

verzonken ware in de diepte der zee.
a Marc. 9: 42. Luc. 17: 2.

7. Wee der wereld vanwege de erger-

nissen; «want het is noodzakelijk dat

de ergernissen komen; ^doch wee dien
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mensch, door welken de ergernis komt.
a 1 Cor. 11: 19.

h Matth. 26: 24. Hand. 2: 23; 4: 27, 28.

8. "Indien dan uwe hand of uw voet

u ergert, houw ze af en werp ze van
u. Het is u beter, tot het leven In te

gaan, kreupel of verminkt [s?}'»de'j, dan,

twee handen of twee voeten hebbende,
in het eeuwige vuur geworpen te wor-
den, a Dent. 13: 6.

Matth. 5: 29, 30. Marc. 9: 43.

9. En indien uw oog u ergert, trek

het uit en werp het van u. Het is u
beter, maar één oog hebbende, tot het
leven in te gaan, dan, twee oogen heb-

bende, in het helsche vuur geworpen
te worden.

10. Ziet toe, dat gy niet één van deze
kleinen veracht; want ik zeg ulieden,

dat hunne engelen in de hemelen altijd

zien het aangezicht mijns Vaders, die

in de hemelen is. a Ps. 34: 8.

11. «Want de Zoon des menschen is

gekomen om zalig te maken, wat ver-

loren was. a Luc. 19 : 10.

12. «Wat dunkt u? Indien eenig

mensch honderd schapen had, en één
uit deze afgedwaald ware, zal hij niet

de negen en negentig laten, en, op de
bergen henengaande, het afgedwaalde
zoeken? a Luc. 15: 3.

13. En indien het geschiedt, dat hij

het vindt, voorwaar ik zeg u, dat hij

zich meer verblijdt over datzelve, dan
over de negen en negentig, die niet

afgedwaald zijn geweest.
li. Alzoo is de wil niet uws Vaders,

die in de hemelen is, dat één van deze
kleinen verloren ga.

15. «Maar indien uw broeder tegen u
gezondigd heeft, ga henen en bestraf

hem tusschen u en hem alleen ; indien
hij u hoort, zoo hebt gij uwen broeder
gewonnen. « Lev. 19: 17.

Spr. 17: 10. Luc. 17: 3. Jac. 5: 19.

16. Maar indien hij [u] niet hoort, zoo
neem nog één of twee met u; «opdat
in den mond van of drie getuigen alle

woord besta; a Num. 35: 30. Deut. 17:6;
19: 15. Joh. 8: 17. 2 Cor. 13: 1. Hebr. 10: 28.

17. En indien hij dezen geen gehoor
geeft, «zoo zeg het der gemeente; en
indien hij ook der gemeente geen ge-

hoor geeft, ^zoo zij hij u als de heiden
€n de tollenaar. a 2 Thess. 3: 14.

h 1 Cor. 5: 9. 2 Thess. 3: 14.

18. «Voorwaar zeg ik u, al wat gij

op de aarde binden zult, zal in den
hemel gebonden wezen; en al w^at gij

op de aarde ontbinden zult, zal in den
hemel ontbonden wezen.

a Matth. 16: 19. Joh. 20: 23.

19. Wederom zeg ik u : indien er twee
van u samenstemmen op de aarde, over
eenige zaak, die zij zouden mogen be-

geeren, dat die hun zal geschieden van
mijnen Vader, die in de hemelen is.

20. «Want waar twee of drie verga-
derd zijn in mijnen naam, daar ben ik
in het midden van hen.

a Luc. 24: 15, 36.

21. Toen kwam Petrus tot hem, en
zeide: Heere, 'hoe menigmaal zal mijn
''broeder tegen mij zondigen, en ik hem
vergeven? «Tot zeven maal?

a Luc. 17: 4.

22. Jezus zeide tot hem: Ik zeg u
niet, tot zeven maal, maar «tot zeventig
maal zeven [maal]. a Matth. 6: 14.

Mare. 11: 25. Col. 3: 13.

23. Daarom wordt het koninkrijk der
hemelen vergeleken bij een zeker ko-
ning, die rekening met zijne dienstknech-
ten houden wilde.

24. Als hij nu begon te rekenen, werd
tot hem gebracht een, die hem schul-
dig was tien duizend talenten.

25. «En als hij niet had, om te beta-
len, beval zijn heere, dat men hem zoude
verkoopen, en zijne vrouwe en kinde-
ren, en al wat hij had, en dat [de schuld]
zoude betaald worden, a Matth. 5: 25.

26. De dienstknecht dan, nedervallen-
de, aanbad hem, zeggende: Heere, wees
lankmoedig over mij, en ik zal u alles

betalen.

27. En de heere van dezen dienst-

knecht, met barmhartigheid innerlijk

bewogen zijnde, heeft hem ontslagen,
en de schuld hem kwi^jtgescholden.

28. Maar deze dienstknecht, uitgaan-
de, heeft gevonden een zijner mede-
dienstknechten, die hem honderd pen-
ningen schuldig was, en hem aanvat-
tende, greep [hem] bij de keel, zeggende:
Betaal my, wat gij schuldig zijt.

29. Zijn mededienstknecht dan, ne-
dervallende aan zijne voeten, bad hem,
zeggende: Wees lankmoedig over mij,

en ik zal u alles betalen.

80. Doch hij wilde niet; maar ging
henen, en wierp hem in de gevangeni.s
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totdal hij de schuld zoude betaald heb-

ben.

31. Als nu zijne mededienstknechten
zagen hetgene geschied was, zijn zij zeer

bedroefd geworden; en komende, ver-

klaarden zij hunnen heere al wat er

geschied was.
32. Toen heeft hem zijn heere tot

zich geroepen, en zeide tot hem: Gij

booze dienstknecht, al die schuld heb
ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij ge-

beden hebt;

33. Behoordet gij ook niet u over
uwen mededienstknecht te ontfermen,
gelijk ik ook mij over u ontfermd heb?

34. En zijn heere, vertoornd zijnde,

leverde hem den pijnigers over, totdat

hij zoude betaald hebben al wat hij hem.
schuldig was.

35. «Alzoo zal ook mijn hemelsche
Vader u doen, indien gij niet van harte
vergeeft een iegelijk zijnen broeder zijne

misdaden. a Matth. 6: k.
Mare. 11: 26. Jac. 2: 13.

HET XIX KAPITTEL.

En «het geschiedde, toen Jezus deze
woorden geëindigd had, dat hij vertrok
van Galiléa, en kwam over den Jor-

daan, in de landpalen van Judéa,
a Marc. 10: 1.

2. En vele scharen volgden hem, en
hij genas ze aldaar.

3. «En de Pharizeën kwamen tot hem,
verzoekende hem, en zeggende tot hem:
Is het een mensch geoorloofd zijne

vrouwe *van zich te laten, om allerlei

oorzaak? « Mare. 10: 2.

4. Doch hij, antwoordende, zeide tot

hen: Hebt gij niet gelezen, die «van
den beginne [den mensch] gemaakt heeft,

dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw,
a Gen. 1: 27.

5. «En gezegd heeft : Daarom zal een
mensch vader en moeder verlaten, en
zal zijne vrouwe aanhangen, en ''die

twee zullen tot één vleesch zijn?
a G€n. 2: 24. Eph. 5: 31. 6 1 Cor. 6: 16.

6. Alzoo dat zij niet meer twee zijn,

maar één vleesch. «Hetgene dan God

® Staten-overz. hier, en vss. 7, 8 en 9: ver-
laten. Zie over dit woord de noot bij Kap. I:

19. In VS. 5 staat lietzelfde Holl. woord, blij-

kens ^n grondtekst, in den thans noggebrui-
kelijkén zin.

samengevoegd heeft, schelde de mensch^
niet. a 1 Cor. 7: 10,

7. Zij zeiden tot hem : «Waarom heeft
dan Mozes geboden eenen scheldbrief
te geven, en haar van zich te laten?

a Deut. 24: 1. Jer. 3: 1.

8. Hij zeide tot hen : Mozes heeft van-
wege de hardigheid uwer harten u toe-

gelaten uwe vrouwen van u te laten;

maar van den beginne is het alzoo niet

geweest.

9. «Maar ik zeg u, dat zoo wie zijne

vrouwe van zich laat, anders dan om
hoererij, en eene andere trouwt, [die]

doet overspel, en wie de verstootene
trouwt, doet [ook] overspel.

a Matth. 5: 32. Mare. 10: 11.

Lue. 16: 18. 1 Cor. 7: 10.

10. Zijne discipelen zeiden tot hem:
Indien de zake des menschen met de.

vrouwe alzoo staat, zoo is het niet oor-

baar te trouwen.

11. Doch hij zeide tot hen: «Allen
vatten dit woord niet, maar wien het
gegeven is. a l Cor. 7: 7, 17.

12. Want er zijn gesnedenen, die uit

moeders lijf alzoo geboren zijn; en er
zijn gesnedenen, die van de menschen
gesneden zijn; en er zijn gesnedenen,
die zichzelven gesneden hebben, om het
koninkrijk der hemelen. Wie [dit] vat-

ten kan, vatte [het],

13. «Toen werden kinderkens tot hem
gebracht, opdat hij de handen hun zoude
opleggen, en bidden; en de discipelen

bestraften ze. a Mare. lO : 13. Lue. 18 : 15.

14. Maar • Jezus zeide : «Laat af van
de kinderkens, en verhindert hen niet

tot mij te komen; want derzulken is

het koninkrijk der hemelen.
a Matth. 18:' 3. 1 Cor. 14: 20. 1 Petr. 2: 2.

15. En als hij hun de handen opge-

legd had, vertrok hij van daar.

16. «En zie, er kwam één tot hem,
en zeide tot hem : Goede Meester, wat
zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige
leven hebbe? aMarc. 10:17. Lue. 18:18.

17. En hij zeide tot hem: Wat noemt
gij mij goed? Niemand is goed dan
één, [namelijk] God. Doch wilt gij in

het leven ingaan, onderhoud de gebo-

den.

18. Hij zeide tot hem: Welke? En
Jezus zeide: [Deze:] «Gij zult niet doo-

den; gij zult geen overspel doen; gij
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zult niet stelen
; gij zult geene valsche

getuigenis geven; a Ex. 20: 12.

Deut. 5: 17. Roru. 13: 9.

19. Eer uwen vader en moeder; en:
aGii zult uwen naaste liefhebben, als

UZelven. a Lev. 19: 17. Matth. 22: 39.

Marc. 12: 31. Gal. 5: 14. Jac. 2: 8.

20. De jongeling zeide tot hem: Alle

deze dingen heb ik onderhouden van mij-

nejonkheid af; wat ontbreekt mij nog ?

21. Jezus zeide tot hem : Zoo gij wilt

volmaakt zijn, «ga henen, verkoop wat
gü hebt, ^en geef het den armen, en
gij zult eenen schat hebben in den he-

mel; en kom herwaarts, volg mij.
a Luc, 12: 33; 16: 9.

b Matth. 6: 19. 1 Tim. 6: 19.

22. Als nu de jongeling dit woord
hoorde, ging hij bedroefd weg; want
hij had vele goederen.

• 23. En Jezus zeide tot zijne discipe-

len: Voorwaar ik zeg u, «dat een rij-

I

ke bezwaarlijk in het koninkrijk der
hemelen zal ingaan. a Spr. ii: 28.

Mare. 10: 23. Luc. 18: 24.

24. En wederom zeg ik u : Het is

lichter, dat een kemel ga door het oog
van eene naald, dan dat een rijke in-

ga in het koninkrijk Gods.
25. Zijne discipelen nu, [dit] hoeren-

de, werden zeer verslagen, zeggende :

Wie kan dan zalig worden ?

26. En Jezus, [hen] aanziende, zeide
tot hen : Bij de menschen is dat onmo-
gelijk, «maar bij God zijn alle dingen
mogelijk. a job 42: 2. Jer. 32: 17.

Zach. 8: 6. Luc. 1: 37; 18: 27.

27. «Toen antwoordde Petrus en
zeide tot hem : Zie, wij hebben alles

verlaten, en zijn u gevolgd ; wat zal

ons dan geworden? o Matth. 4: 20.

Mare. 10: 28. Luc. 5: 11; 18: 28.

28. En Jezus zeide tot hen : Voor-
waar ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd
zijt, in de wedergeboorte, wanneer de'

Zoon des menschen zal gezeten zijn op
den troon zijner heerlijkheid, a[dat] gij

ook zult zitten op twaalf tronen, oor-

deelende de twaalf geslachten Israels.
a Luc. 22: 30.

29. «En zoo wie zal verlaten hebben
huizen, of broeders, of zusters, of vader,
ofmoeder, of vrouwe, of kinderen, of ak-

kers, om mijns naams wille, ^[die] zal hon-
derdvoud ontvangen, en het eeuwige
leven beërven. aDeut. 33:9. 6 Job. 42: 12.

30. «Maar vele eersten zullen de
laatsten zijn, en vele laatsten de eer-

sten, a Mare. 10: 3L Luc. 13: 30.

HET XX KAPITTEL.

W ant het koninkrijk der hemelen is

gelijk aan een heere des huizes, die
met den morgenstond uitging, om ar-

beiders te huren in zijnen wijngaard.
2. En als hij met de arbeiders eens

geworden was, voor eenen penning
des daags, zond hij ze henen in zijnen
wijngaard.

3. En uitgegaan zijnde omtrent de
derde ure, zag hij anderen, ledig staan-
de [op] de markt.

4. En hij zeide tot deze : Gaat gij ook
henen in den wijngaard, en zoo wat
recht is zal ik u geven. En zij gingen.

5. Wederom uitgegaan zijnde om-
trent de zesde en negende ure, deed
hij desgelijks.

6. En uitgegaan zijnde omtrent de
elfde ure, vond hij anderen ledig staan-

de, en zeide tot hen : Wat staat gij

hier den geheelen dag ledig ?

7. Zij zeiden tot hem : Omdat ons
niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot

hen : Gaat ook gij henen in den wijn-

gaard, en zoo wat recht is, zult gij

ontvangen.
8. Als het nu avond geworden was,

zeide de heere des wijngaards tot zij-

nen rentmeester : Koep de arbeiders,

en geef hun het loon, beginnende van
de laatsten tot de eersten.

9. En als zij kwamen, die ter elfder

ure [gehuurd loaren], ontvingen zij ieder

eenen penning.
10. En de eersten, komende, meen-

den, dat zij meer ontvangen zouden
;

en zijzelven 'ontvingen ook elk eenen
penning.

11. En [dien] ontvangen hebbende,
murmureerden zij tegen den heere des
huizes,

12. Zeggende : Deze laatsten hebben
[maar] één uur gearbeid, en gij hebt
ze ons gelijk gemaakt, die den last des
daags en de hitte gedragen hebben.

13. Doch hij, antwoordende, zeide tot

éénen van hen : Vriend, ik doe u geen
onrecht. Zijt gij niet met mij eens ge-

worden voor eenen penning?
14. Xeem het uwe en ga henen. Ik
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wil dezen laatsten ook geven, gelijk

als u,

15. «Of is het mij niet geoorloofd, te

doen met het mijne, wat ik wil ? Of
is uw oog boos, omdat ik goed ben ?

[a Rom. 9: 21.

16. «Alzoo zullen de laatsten de eer-

sten zijn, en de eersten de laatsten.

^Want velen zijn geroepen, maar wei-

nigen uitverkoren. « Matth. i9:30.
Mare. 10: ül.Luc. 13: 30. ö Mattli.22 : 14.

17. «En Jezus, opgaande naar Jeru-

zalem, nam tot zich de twaalf discipelen

alleen op den weg, en zeide tot hen :

a Marc. 10: 32. Luc. 18: 31; 24: 7.

18. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem,
en de Zoon des menschen zal den
overpriesteren en Schriftgeleerden over-

geleverd worden, en zij zullen hem ter

dood veroordeelen
;

19. «En zij zullen hem den heidenen
overleveren, om hem te bespotten, en
te geeselen, en te kruisigen ; en ten
derden dage zal hij weder opstaan.

aMatth. 27:2. Luc. 23:1.
Joh. 18 : 28, 31. Hand. 3 : 13.

20. «Toen kwam de moeder der zo-

nen van Zebedéüs tot hem met hare
zonen, [hem] aanbiddende, en begeeren-

de wat van hem. a Marc. lO: 35.

21. En hij zeide tot haar: Wat wilt gij ?

Zij zeide tot hem: Zeg, dat deze mijne
twee zonen zitten mogen, de een tot

uwe rechter-, en de ander tot uwe lin-

ker[hand] in uw koninkrijk.

22. Maar Jezus antv/oordde en zeide:

«Gijlieden weet niet, wat gij begeert.

Kunt gij den drinkbeker drinken, dien

ik drinken zal, en met den doop ge-

doopt worden, ^waarmede ik gedoopt
worde ? Zij zeiden tot hem : Wij kun-
nen, a Rom. 8: 26. & Luc. 12: 50.

23. En hij zeide tot hen : Mijnen
drinkbeker zult gij wel drinken, en met
den doop, waar ik mede gedoopt wor-
de, zult gij gedoopt worden ; maar het
zitten tot mijne rechter-, en tot mijne
linkeiihand], staat bij mij niet te ge-

ven ; maar [het zal gegeven wo7'den]

wien het bereid is «van mijnen Vad'^T.
a Matth. 25 : 34.

24. En als de [andere] tien [dat]

hoorden, namen zij het zeer kwalijk
van de twee broeders.

25. En als hen Jezus tot zich geroe-

pen had, zeide hij : «Gij weet, dat de

oversten der volkeren heerschappij

voeren over hen, en de groeten gebrui-

ken macht over hen. a Mare. lO: 42.

Luc. 22 : 25.

26. «Doch alzoo zal het onder u niet

zyn; maar zoo wie onder u zal willen

groot worden, [die] zij uw dienaar;
o 1 Petr. 5: 3.

27. «En zoo wie onder u zal willen

de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.
a Matth. 23: 11. Mare. 9: 35; 10: 43.

28. «Gelijk de Zoon des menschen
niet is gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen, en ^zijne ziel te

geven [tot] een rantsoen voor velen.

a Luc. 22 : 27. Joh. 13: 14. Philipp. 2: 7.

b Ephez. 1: 7. 1 Tim. 2 : 6. 1 Petr. 1: 19,

29. «En als zij van Jéricho uitgin-

gen, is hem eene groote schare gevolgd.
a Mare. 10: 46. Luc. 18: 'ó5.

30. En zie, twee blinden, zittende

aan den weg, als zij hoorden dat Je-

zus voorbijging, riepen, zeggende :

Heere, gij Zone Davids, ontferm u on-

zer.

31. En de schare bestrafte hen, op-

dat zij zwijgen zouden; maar zij rie-

pen te meer, zeggende : Ontferm u
onzer, Heere, gij zone Davids.

32. En Jezus, [stil] staande, riep ze

en zeide : Wat wilt gij, dat ik u doe ?

33. Zij zeiden tot hem : Heere, dat
onze oogen geopend worden.

34. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde

met barmhartigheid, raakte hunne
oogen aan ; en terstond werden hunne
oogen ziende ; en zij volgden hem.

HET XXI KAPITTEL.

iiin «als zij nu Jeruzalem genaakten,

en gekomen waren tot Béthphagé, aan
den Olijfberg, toen zond Jezus twee
discipelen, zeggende tot hen :

a Marc. 11: 1. Luc. 19: 29.

2. Gaat henen in het vlek, dat tegen

u over [ligt], en gij zult terstond eene
ezelin gebonden vinden, en een veulen

met haar; ontbindt ze, en brengt ze

tot mij.

3. Én indien u iemand iets zegt,

zoo zult gij zeggen, dat de Heere deze
van nco Ie heeft, en hij zal ze terstond
*i„4-^,^ '^-aan.

= öiat.-overz. : zenden, wat thans den zin

van laten gaan niet meer heeft.
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4. Dit alles nu is geschied, opdat
vervuld worde, hetgene gesproken is

door den Profeet, zeggende :

5. «Zegt der dochter Sions : Zie. uw
Koning komt [tot] u, zachtmoedig en
gezeten op eene ezelin en een veulen,
zynde een jong eener jukdragende
[ezelin]. a Jee. 62: 11.

Zach. 9: 9. Joh. 12: 15.

6. En de discipelen, henengegaan
zijnde, en gedaan hebbende gelyk Je-

zus hun bevolen had,
7. Brachten de ezelin en het veulen,

«en leiden hunne kleederen op deze,

en ^zetten [hem] daarop, a 2 Kon. 9: 13.

b Joh. 12: 14.

8. En de meeste schare spreidden
hunne kleederen op den weg, en ande-

ren hieuwen takken van de boomen,
en spreidden ze op den weg.

9. En de scharen, die voorgingen en
die volgden, riepen, zeggende : Hosan-
na den Zone Davids! «Gezegend [is]

hij, die komt in den naam des Hoeren.
Hosanna in de hoogste [hemelen]'.

a Ps. 118: 25, 2G.

10. En als hij te Jeruzalem inkwam,
werd de geheele stad beroerd, zeggen-
de : Wie is deze ?

11. En de scharen zeiden : Deze is

Jezus, de Profeet van Nazareth in Ga-
liléa.

12. «En Jezus ging in den Tempel
Gods, en dreef uit allen, die verkoch-
ten en kochten in den Tempel, en
keerde om de tafelen der wisselaars,

en de zitstoelen dergenen die de dui-

ven verkochten. a Deut. 14 26.

]^Iarc. 11: 15. Luc. 19: 45. Joh. 2: 14.

13. En hij zeide tot hen: Er is ge-

schreven : «Mijn Huis zal een huis des
gebeds genaamd worden ; maar gij

hebt dat tot eenen moordenaarskuil
gemaakt. «i Kon. 8: 29.

Jes. 56: 7. Jer. 7: 11. Luc. 19: 46.

14. En er kwamen blinden en kreu-
pelen tot hem in den Tempel, en hij

genas ze.

15. «Als nu de overpiiesters en
Schriftgeleerden zagen de wonderhe-
den, die hij deed, en de kinderen, roe-

pende in den Tempel, en zeggende:
Hosanna den Zone Davids; namen zij

dat zeer kwalijk, a Mare. ii: 27.

16. En zeiden tot hem: Hoort gij

[wel], wat deze zeggen? En Jezus zei-

de tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen :

«Uit den mond der jonge kinderen en
der zuigelingen hebt G\] [U] lof toebe-
reid? a Ps. 8: 3.

17. En hen verlatende ging hij van
daar uit de stad naar Bethanië, en over-
nachtte aldaar.

18. «En des morgens vroeg, als hij

wederkeerde naar de stad, hongerde
hem. a Marc. 11: 12, 20.

19. En ziende eenen vijgeboom aan
den weg, ging hij naar hem toe, en
vond niets aan hem, dan alleenlijk bla-

deren ; en zeide tot hem : Uit u worde
geene vrucht meer in der eeuwigheid.
En de vijgeboom verdorde terstond.

20. En de discipelen, [dat] ziende, ver-

wonderden zich, zeggende: Hoe is de
vijgeboom [zoo] terstond verdord?

21. Doch Jezus, antwoordende, zei-

de tot hen : Voorwaar zeg ik u, «indien

gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij

zoudt niet alleenlijk doen hetgene den
vijgeboom [is geschied] ; maar indien gij

ook tot dezen berg zeidet: Word opge-

heven en in de zee geworpen ; het zoude
geschieden. a Matth. 17: 20. Luc. 17: 6.

22. «En al wat gi^ zult begeeren in

het gebed, geloovende, zult gij ontvan-
gen, a Matth. 7: 7. Mare. 11: 24. Luc. 11:9.

Joh. 14: 13; 16: 24. Jac. 1 : 5. 1 Joh. 3: 22.

28. «En als hij in den Tempel geko-
men was, kwamen tot hem, terw^ijl hij

leerde, de overpriesters en de ouderlin-

gen des volks, zeggende: &Door wat
macht doet gij deze dingen? En wie
heeft u deze macht gegeven?

a Marc. 11: 27. Luc. 20: 1.

& Ex. 2: 14. Hand. 4: 7; 7: 27.

24. En Jezus, antwoordende, zeide

tot hen : Ik zal u ook één woord vra-

gen, hetwelk indien gij mij zult zeg-

gen, zoo zal ik u ook zeggen, door wat
macht ik deze dingen doe:

25. De doop van Johannes, van waar
was [die]? Uit den hemel? Of uit de

menschen? En zij overleiden bij zich-

zelven en zeiden: Indien wij zeggen:

Uit den hemel; zoo zal hij ons zeg-

gen: Waarom hebt gij hem dan niet

geloofd ?

26. En indien wij zeggen : Uit de men-
schen ; zoo vreezen wij de schare : «want
zij houden allen Johannes voor een pro-

feet, a iMatth. 14 : 5. Mare. 6 : 20.

27. En zij, Jezus, antwoordende, zei-
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den: Wij weten het niet. En hij zeide

tot hen : Zoo zeg ik u ook niet, door

wat macht ik dit doe .

28. Maar wat dunkt ii? Een mensch
had twee zonen; en gaande tot den
eerste, zeide: Zoon, ga henen, werk
heden in mijnen wijngaard.

29. Doch hij antwoordde en zeide : Ik

wil niet; en daarna berouw liebbende

ging hij henen.
30. En gaande tot den tweede, zeide

desgelijks. En deze antwoordde en zeide :

«Ik [ga], heere; en hij ging niet.

a Ezech. 33: 31.

31. Wie van deze twee lieeft den wil

des vaders gedaan ? Zij zeiden tot hem :

De eerste. Jezus zeide tot hen: Voor-

waar ik zeg u, dat de tollenaars en de

hoeren ii voorgaan in het koninkrijk

Gods.
32. «Want Johannes is tot u geicomen

in den weg der gerechtigheid, en gij

hebt hem niet geloofd; maar de tolle-

naars en hoeren hebben hem geloofd;

doch gij, [zulks] ziende, hebt daarna
geen berouw gehad, om hem te geloo-

Ven. a Matth. 3: 1.

33. Hoort eene andere gelijkenis.

«Er was een heere des huizes, die eenen
wijngaard plantte, en zette eenen tuin

daarom, en groef eenen wijnpersbak
daarin, en bouwde eenen toren, en ver-

huurde dien den landlieden, en reisde

buiten ['s lands]. a Ps. so: 9. Jes. 5-. i.

Jer. 2: 21; 12: 10. Mare. 12: 1. Liic. 20: 9.

34. Toen nu de tijd der vruchten ge-

naakte, zond hij zijne dienstknechten
tot de landlieden, om zijne vruchten te

ontvangen.
35. En de landlieden, nemende zijne

dienstknechten, hebben den eenen ge-

slagen, en den anderen gedood, en den
derden «gesteenigd. « 2 Kron. 24: 21.

36. AVederom zond hij andere dienst-

knechten, meer [in getal] dan de eersten,

en zij deden hun desgelijks.

37. En ten laatste zond hij tot hen
zijnen zoon, zeggende: Zij zullen mijnen
zoon ontzien.

38. Maar de landlieden, den zoon
ziende, zeiden onder malkanderen:
«Deze is de erfgenaam ; ^korat, laat ons
hem doeden, en zijne erfenis [aaw ows]

behouden, a Ps. 2 : 8. Hebr. 1 : 2. ö Gen. 37 : 18.

Ps. 2: 1. Mattb. 26: 3; 27: 1. Job, 11: 53.

39. En hem nemende, wierpen zij

[hem] uit, buiten den wijngaard, en
doodden [hem].

40. Wanneer dan de heere deswijn-
gaards komen zal, wat zal hij dien
landlieden doen?

41. Zij zeiden tot hem: Hij zal den
kwaden eenen kwaden dood aandoen,
en zal den wijngaard aan andere land-

lieden verhuren, die hem de vruchten
op hare tijden zullen geven.

42. Jezus zeide tot hen: Hebt gij

nooit gelezen in de Schriften : «Desteen,
dien de bouwlieden verworpen hebben,
deze is geworden tot een hoofd des
hoeks; van den Heere is dit geschied,

en het is wonderlijk in onze oogen?
a Ps. i:8: 22. Jes. 8: 14; 28: 16.

Mare. 12: 10. Luc. 20: 17.

Hand. 4: 11. Rom. 9: 33. 1 Petr. 2: 6.

43. Daarom zeg ik ulieden, «dat het
koninkriik Gods van u zal weggenomen

j

worden, *en aan een volk gegeven, dat i

zijne vruchten voortbrengt. '

a Ex. 32: 10. Mattb. 8 : 12. 6 Jes. 55: 5.

44. «En wie op dezen steen valt, die ,

zal verpletterd worden; en ^op wien i

hij valt, dien zal hij vermorzelen. i

a Jes. 8 : 15. Zacb. 12: 3. I

Luc. 20: 18. b Dan. 2: 34.
*

45. «En als de overpriesters enPha-
rizeën deze zijne gelijkenissen hoorden,

verstonden zij, dat hij van hen sprak.
a Luc. 20: 19. j

46. En zoekende hem te vangen, '

vreesden zij de scharen, dewijl deze

hem hielden «voor een profeet.
a Luc. 7 : 16. Job. 7: 40.

HET XXII KAPITTEL.

Jlin Jezus, antwoordende, sprak tot hen
j

wederom door gelijkenissen, zeggende: i

2. «Het koninkrijk der hemelen is ge-

lijk aan een zeker koning, die zijnen i

zoon eene bruiloft bereid had;
a Luc. 14: 16. Openb. 19: 7.

3. En zond zijne dienstknechten uit,

om de genooden ter bruiloft te roepen;

en zij wilden niet komen.
4. Wederom zond hij andere dienst-

knechten uit, zeggende: Zegt den ge-

nooden: Ziet, ik heb mijn middagmaal
bereid, mijne ossen en de gemeste
[beesten] zijn geslacht, en alle dingen

zijn gereed; komt tot de bruiloft.

5. Maar zij, [zulks] niet achtende, zijri
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henongegaan, deze tot zijnen akker,

gene tot zijne koopmanschap.
6. En de anderen grepen zijne dienst-

knechten, deden [hun] smaadheid aan,

en doodden ze.

7. Als nu de koning [daf] hoorde,

werd hij toornig, en zijne krijgsheiren

zendende, heeft die doodslagers ver-

nield, en hunne stad in brand gesto-

ken.
8. Toen zeide hij tot zijne dienst-

knechten: De bruiloft is wel bereid,

doch de genooden waren het niet waar-
dig.

9. Daarom -gaat op de uitgangen der
wegen, en zoovelen als gij er zult vin-

den, roept ze tot de bruiloft.

10. En die dienstknechten, uitgaande
op de wegen, vergaderden allen, die

zij vonden, beiden kwaden en goeden;
en de bruiloft werd vervuld met aan-

zittende [gasten].

11. En als de koning ingegaan was,
om de aanzittende [gasten] te overzien,

zag hij aldaar eenen mensch, niet ge-

kleed [zijnde] met een bruiloftskleed
;

12. En zeide tot hem:^ Vriend,

hoe zijt gij hier ingekomen, geen brui-

loftskleed [aaw]hebbende? En hij ver-

stomde.
13. Toen zeide de koning tot de die-

naars: Bindt zijne handen en voe-

ten, neemt hem weg, en werpt [hem]

uit in de buitenste duisternis; «daar zal

zijn weening en knersing der tanden.
rtMatth.8: 12; 13: 42; 21: 51; 25: 30. Luc. 13:28.

14. Want «velen zijn geroepen, maar
weinigen uitverkoren. « Matth. 20: 16.

15. «Toen gingen de Pharizeën he-

nen, en hielden te zamen raad, hoe
zij hem verstrikken zouden in [zijne]

rede. a Marc. 12: 13. Luc. 20: 20.

16. En zij zonden uit tot hem hunne
discipelen, met de Hérodianen, zeggen-

de: Meester, wij weten, dat gij waar-
achtig zijt, en den weg Gods in der

waarheid leert, en naar niemand vraagt;

want gij ziet den persoon der menschen
niet aan.

17. Zeg ons dan: Wat dunkt u? Is

het geoorloofd, den keizer schatting te

geven of niet?

18. Maar Jezus, bekennende hunne
boosheid, zeide:

19. Gij geveinsden, wat verzoekt gij

mij ? Toont mij den schattingpenning.

En zij brachten hem eenen penning.
20. En hij zeide tot hen: Wiens is

dit beeld en het opschrift?

21. Zij zeiden tot hem: Des keizr^rs.

Toen zeide hij tot hen: «Geeft dan uon
keizer v/at des keizers is, en Gode wat
Gods is. a Matth. 17: 25. Rom. 13: 7.

22. En zij, dit hoerende, verwonder-
den zich; en hem verlatende, zijn zij

weggegaan.
23. «Te dienzelven dage kwamen tot

hem de Sadduceën, die zeggen, dat er

geene opstanding is, en vraagden hem,
a Marc. 12: IS. Luc. 20: 27. Hand. 23: 8.

24. Zeggende: Meester, «Mozes heeft
gezegd: Indien iemand sterft, geene
kinderen hebbende, zoo zal zijn broe-

ders diens vrouwe trouwen, en zijnen

broeder zaad verwekken, a Deut 25: 5.

25. Nu waren er bij ons zeven broe-

ders. En de eerste, [eene vrouive] ge-

trouwd hebbende, stierf; en dewijl hij

geen zaad had, zoo liet hij zijne vrouwe
voor zijnen broeder.

26. Desgelijks ook de tweede, en de
derde, tot den zevende toe.

27. Ten laatste na allen is ook de
vrouw gestorven.

28. In de opstanding dan, wiens vrou-

we zal zij wezen van die zeven ? Want
zij hebben ze allen gehad.

29. Maar Jezus antwoordde en zeide

tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de
Schriften, ^jioch de kracht Gods.

80. Want in de opstanding nemen
zij niet ten huwelijk, en worden niet

ten huwelijk uitgegeven; «maar zij zijn

als engelen Gods in den hemel.
a 1 Joh. 3 : 2.

31. En wat aangaat de opstanding-

der dooden, hebt gij niet gelezen het-

gene van God tot ulieden gesproken is,

die daar zegt:

32. «Ik ben de God Abrahams, en de
God Izaks, en" de God Jakobs? God is

niet een God der dooden, maar der

levenden. a Ex. 3: 6.

33. En de scharen, [dit] hoerende,

«werden verslagen over ziine leere.
a Matth. 7 : 28.

34. «En de Pharizeën, gehoord heb-

bende dat hij den Sadduceën den mond
gestopt had, zijn te zamen bijeenver-

gaderd. a Marc. 12: 28.

35. «En één uit hen, [zijnde] een Wet-
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geleerde, heeft gevraagd, hem verzoe-

kende, en zeggende : a Luc. lo : 25.

36. Meester, welk is het groot gebod

in de wet?
37. En Jezus zeide tot hem : «Gij zult

liefhebben den Heere uwen God met
geheel uw hart, en met geheel uwe
ziele, en met geheel uw verstand.

a Deut. 6: 5; 10: 12; 30: 6. Luc. 10: 27.

38. Dit is het eerste en het groot

gebod.

39. En het tweede, aan dit gelijk,

[is\: «Gij zult uwen naaste liefhebben

als uzelven. a Lev. 19: is.

Mare. 12 : 31. Eom. 13 : 9.

GaL 5: 14. Eph. 5: 2. 1 Thess. 4: 9. Jac. 2: 8.

40. Aan deze twee geboden hangt de

gansche wet en de profeten.

41. «Als nu de Pharizeën samenver-
gaderd waren, vraagde hun Jezus,

a Marc. 12 : 35. Luc. 20 : 41.

42. En zeide: Wat dunkt u vanden
Christus? Wiens Zoon is hij? Zij zei-

den tot hem: Davids [zoon].

43. Hij zeide tot hen: Hoe noemt hem
dan David in den Geest, [zijnen] Hee-

re? zeggende:
44. «De Heere heeft gezegd tot mij-

nen Heere : Zit aan mijne YQQ,hteY[hand],

totdat Ik uwe vijanden zal gezet heb-

ben tot eene voetbank uwer voeten.
a Ps. 110 : 1. Hand. 2 : 34.

1 Cor. 15 : 05. Hebr. 1 : 13; 10: 13.^

45. Indien hem dan David noemt
[zijnen] Heere, hoe is hij zijn Zoon?

46. En niemand kon hem een woord
antwoorden; en niemand durfde hem
van dien dag aan [iets] meer vragen.

HET XXIII KAPITTEL.

'

J[oen sprak Jezus tot de scharen en

tot zijne discipelen,

2. Zeggende : «De Schriftgeleerden en
de Pharizeën zijn gezeten op den stoel

van Mozes. « Neh. 8 : 4.

3. «Daarom, al wat zii u zeggen, dat,

gij houden zult, houdt [dat] en doet

[het]; maar doet niet naar hunne wer-

ken; ^want zij zeggen het, en doen het

niet. a Deut. 17: 19. Mal. 2: 6. 6 Eom. 2: 19.

4. «Want zij binden lasten, die zwaar
zijn en kwalijk om te dragen, en leg-

gen ze op de schouderen der menschen;
maar zij willen die met hunnen vinger

niet verroeren. a Jes. lO: i.

Luc. 11 : 4G. Hand. 15 : 10.

5. En alle hunne werken doen zy.

«om van de menschen gezien te wor-

den; want zij maken ^hunne gedenk-

cedels breed, en maken de zoomen van
hunne kleederen groot, a Matth. G: 5.

5 Deut. 6: 8; 22: 12.

6. «En zij beminnen de vooraanzit-

ting in de maaltijden, en de voorge-

stoelten in de synagogen;
a Marc. 12: 38, 39. Luc. 11 : 43; 20: 46.

7. Ook de begroetingen op de mark-
ten, en van de menschen «genaamd te

worden, Eabbi, Rabbi. a Jac. 3: i.

8. Doch gij 'zult niet Rabbi genaamd
worden; want één is uw Meester, [na-

melijk] Christus; en gij zijt allen broe-

ders.

9. En gij zult niemand uwen vader
noemen op de aarde; «want één is uw
Vader, [namelijk] die in de hemelen is.

a Mal. 1 : 6.

10. En gij zult niet meesters genoemd
worden; want één is uw Meester, [na-

melijk] Christus.

li. «Maar de meeste van u zal uw
dienaar zijn. a Matth. 20: 26.

12. «En wie zichzelven verhoogen zal,

[die] zal vernederd worden; en wie
zichzelven zal vernederen, [die] zal ver-

hoogd worden. a Job 22 : 29.

Spr. 29: 23. Luc. 14: 11;

18: 14. Jac. 4 : 6, 10. 1 Petr. 5: 5.

13. «Maar wee u, gij Schriftgeleerden

en Pharizeën, gij geveinsden; want gij

sluit het koninkrijk der hemelen voor
de menschen, overmits gij [daar] niet

ingaat, en degenen, die ingaan zouden,

niet laat ingaan. a Luc. ii : 52.

14. «Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden; want gij eet

de huizen der weduwen op, en [dut]

onder den schijn van lang te bidden;

daarom zult gij te zwaarder oordeel

ontvangen. « Mare. 12 : 40.

Luc. 20 : 47. 2 Tim. 3 : 6. Tit. 1 : 11.

15. Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden; want gij om-
reist zee en land, om éénen Jodenge-

noot te maken ; en als hij het geworden
is, zoo maakt gij hem een, kind der

helle, twee maal meer dan gij [zijt].

16. Wee u, gij blinde leidslieden, die

zegt: Zoo wie gezworen zal hebben bij

den Tempel, dat is niets; maar zoo wie
gezworen zal hebbep bij het goud des

Tempels, die is schuldig.
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17. Gij dwazen en blinden, want wat
is meerder: het goud, of de Tempel,
die het goud heiligt? -

18. En zoo wie gezworen zal hebben
bij het altaar, dat is niets; maar zoo
wie gezworen zal hebben bij de gave,
die daarop is, die is schuldig.

19. Gij dwazen en blinden, want wat
is meerder: de gave, of «het altaar,
dat de gave heiligt ? « Ex. 29 : 37.

20. Daarom, wie zweert bij het al-

taar, die zweert bij dit, en bij al wat
daarop is.

21. «En wie zweert bij den Tempel,
die zweert bij dezen, en bij Dien, die

daarin woont. a l Kon. 8 : 13.
/ 2 Kron. 6: 1, 2.

22. «En wie zweert bij den hemel,,
die zweert bij den troon Gods, en bij

Dien, die daarop zit. a 2 Kron. 6 : 33.

Jes. 66 : 1. Matth. 5 : 34. Hand. 7 : 49.

23. «Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden; want gij

vertient de munte, en de dille, en den
komijn, ^en gij laat na het zwaarste
der wet, [namelijk] het oordeel, en de
barmhartigheid, en het geloof. «Deze
dingen moest men doen en de andere
niet nalaten. « Luc. i-i: 42.

h 1 Sam. 15: 22. Hos. 6: 6.

Micha 6: S. c Matth. 9: 13; 12: 7.

24. Gij blinde leidslieden, gij die de
mug uitzijgt, en den kernel doorzwelgt.

25. «Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden ; want gij

reinigt het buitenste des drinkbekers
en des schotels, maar van binnen zijn-

zij vol van roof en onmatigheid.
a Luc. 11 : 39.

26. Gij blinde Pharizeër, reinig eerst,

«wat binnen m den drinkbeker en den
schotel IS, opdat ook het buitenste
daarvan rein worde. « Tit. i : 15.

27. Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden; want gij zijt

«den witgeplsisterden graven gelyk, die

van buiten wel schoon schijnen, maar
van binnen zijn zij vol doodsbeenderen
en alle onreinigheid. a Hand. 23: 3.

28. Alzoo ook schijnt gij wel den
menschen van buiten rechtvaardig,
maar van binnen zijt gij vol geveinsd-
heid en ongerechtigheid.

29. «Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden; want gij

bouwt de graven der profeten op, en

N. ï.

versiert de grafteekenen der rechtvaar-
digen; a Luc. 11: 47.

80. En zegt: Indien wij in de tijden
onzer vaderen waren geweest, wij zou-
den met hen geene gemeenschap ge-
had hebben aan het bloed der profeten.

31. Aldus getuigt gij [tegen] uzelven,
«dat gij kinderen zijt dergenen, die de
profeten gedood hebben.

a Hand. 7 : 51. 1 Thess. 2 : 15.

32. Gij [dan] ook, vervult dé mate
uwer vaderen.

33. «Gij slangen, gij adderengebroed-
sels, hoe zoudt gij de helsche verdoe-
menis ontvlieden ? a Matth. 3 : 7.

34. «Daarom ziet, Hk zen de tot u
profeten, en wijzen, en schriftgeleer-
den; en uit deze zult gij [sommigen]
dooden en kruisigen, en [sommigen] uit
hen zult fgij geeselen in uwe synago-
gen, en zult ze vervolgen van stad tot
stad

; a Luc. 11 : 49.

b Matth. 10 : 16. Luc. 10 : 3. Joh. 16 : 2.

Hand. 7 : 52. c Matth. 10: 17. Hand. 5 : 40.

35. Opdat op u kome al het recht-
vaardige bloed, dat vergoten is op de
aarde, «van het bloed des rechtvaardi-
gen A'bels af, tot op &het bloed van
Zacharias, den zoon van Barachias,
welken gij gedood hebt tusschen den
Tempel en het altaar. a Gen. 4 : s.

Hebr. 11: 4. b 2 Kron. 24: 21.'

36. Voorwaar zeg ik u, alle deze din-
gen zullen komen over dit geslacht.

37. «Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de
profeten doodt, en ^steenigt die tot u
gezonden zijn, choe menigmaal heb ik
uwe kinderen willen bijeenvergaderen,
gelijkerwijs eene hen hare kiekens bij-

een vergadert onder de vleugelen; en
gijlieden hebt niet gewild. aLuc. i3:3-i.

b Matth. 21 : 35, 36. c Ps. 17: 8; 91: 4

38. «Ziet, uW huis wordt u woest
gelaten. a Ps. 69: 26. Jes. 1 : 7.

Jer, 7 : 34. Micha 3 : 12. Hand. 1 : 20.

89. AVant ik zeg u, gij zult mij van
nu aan niet zien, totdat gij zeggen
zult. «Gezegend [is] hij die komt in

den naam des Heeren. « Ps. ii8 : 26.

HET XXIV KAPITTEL.

.Ejn «Jezus ging uit en vertrok van
den Tempel; en zijne discipelen kwa-
men bij hern, om hem de gebouwen
des Tempels te toonen.

a Marc. 13: 1. Luc. 21: 5.
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2. En Jezus zeide tot hen : Ziet gij

niet alle deze dingen? Voorwaar zeg

ik, «hier zal niet [een] steen op den
[anderen] steen gelaten .worden, die niet

afgebroken zal worden. «iKon. 0:7. 8.

Micba 3: ]2. Luc. 19: 44.

3. «En als hij op den Olijfberg ge-

zeten was, gingen de discipelen tot

hem alleen, zeggende: ^Zeg ons, wan-
neer zullen deze dingen zijn? En welk
[zal] het teeken [zijn] van uwe toe-

komst, en van ds voleinding der we-

reld? a Marc. 13: 1, 3.

Luc. 21 : 7. 6 Hand. 1 : U.

4. En Jezus, antwoordende, zeide tot

hen: «Ziet toe, dat u niemand ver-

leide, .a Jer. 29: 8. Eph. 5: 6.

Col. 2: IS. 2 Thess. 2 : 3. 1 Joh. 4:1.

5. «Want velen zullen komen onder
mijnen naam, zeggende : Ik ben de

Christus; en zij zullen velen verleiden.
a Jer. 14: 14; 23: 25. Joh. 5: 43.

6. En gij zult hooren van oorlogen,

en geruchten van .oorlogen; ziet toe,

wordt niet verschrikt; want alle [die]

dingen moeten geschieden, maar nog
is het einde niet.

7. «Want het [eene] volk zal tegen

het [andere] volk opstaan, en het [eene]

koninkrijk tegen het [andere] konink-

rijk; en er zullen zijn hongersnooden,
en pestilentiën, en aardbevingen in

verscheidene plaatsen. a Jes. lO: 2.

8. Doch alle die dingen [zijn maar]
een beginsel der smarten.

9. «Alsdan zullen zij u overleveren

in verdrukking, en zullen u dooden,

en gij zult gehaat worden van alle

volkeren, om mijns naams wille.

a Matth. 10: 17.

Luc. 21:11,12. Joh. 15:20; 16:2. Opent). 2: 10.

10. En dan zullen er velen geërgerd

worden, en zullen malkanderen over-

leveren, en malkanderen haten.

11. «En vele valsche profeten zullen

opstaan, en zullen er velen verleiden.
a 2 Petr. 2 : 1.

12. En «omdat de ongerechtigheid

vermenigvuldigd zal worden, zoo zal

de liefde van velen verkouden.
a 2 Tim. 3: i, enz.

13. «Maar wie volharden zal tot het

einde, die zaK zalig worden.
a^Matth. 10: 22. Mare. 13: 13.

Luc. 21: 19. Openb. 2: 7, 10; 3: 10.

14. En dit Evangelie des koninkrijks

zal in de goheele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis allen volke-

ren ; en dan zal het einde komen.
15. «Wanneer gij dan zult zien den

gruwel der verwoesting, waarvan ge-

sproken is door 'n)aniël, den profeet,

staande in de heilige plaatse, {die.[het]

leest, die nierke daarop); a Marc, is: 14.

Luc. 21; 20. b Dan. <J: 27.

16. Dat alsdan, die in Judéa zijn,

vlieden op de bergen.
17. Die op het dak is, kome niet af,

om iets uit zijn huis weg te nemen
;

13. En die op den akker is, keere

niet weder terug, om zijne kleederen
weg te nemen.

19. Maar wee den bevruchten en den
zoogenden [vrouiven] in die dagen.

20. Doch bidt, dat uwe vlucht niet

geschiede des winters, noch «op eenen
Sabbath. «Hand. l : 12.

21. «Want alsdan zal groo,te ver-

drukking wezen, hoedanige niet is ge-

weest van het begin der wereld tot nu
toe, en ook niet zijn zal. « Dan. 12 : 1.

22. En zoo die dagen niet verkort

werden, geen vleesch zoude behouden
worden; maar om der uitverkorenen
wille zullen die dagen verkort worden.

28. Alsdan, zoo iemand tot ulieden
zal zeggen: Ziet, «hier is de Christus,

of daar, gelooft het niet,

a Marc. 13: 21. Luc. 21: 8.

24. «Want er zullen valsche Chris-

tussen en valsche profeten opstaan, en
zullen groote teekenen en wonderheden
doen, alzoo dat zij (indien het mogelijk
ware) ook de uitverkorenen zouden
verleiden. a Deut. 13: l. 2 Thess. 2: 11.

25. Ziet, ik heb [het] u voorzegd.

26. «Zoo zij dan tot u zullen zeggen:
Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet

uit; Ziet, [hij is] in de binnenkameren;
gelooft het niet. a Luc. 17: 23.

27. Want gelijk de bliksem uitgaat

van het oosten, en schijift tot het wes-

ten, alzoo zal ook de toekomst van
den Zoon des menschen wezen.

28. «Want alwaar het doode lichaam
zal zijn, daar zullen de arenden verga-

derd worden. a.Tob 39: 33. Luc. 17: 37.

29. En terstond na de verdrukking
dier dagen, zal de zon verduisterd wor-

den, en de maan zal haar schijnsehniet

geven, en de sterren zullen van den

i
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liemel vallen, en de krachten der he-

melen zullen bewogen worden.
« Jes. 13 : 10. Ezecli. 32 : 7.

Joel 2: 31; 3: 15. Mare. 13: 24. Luc. 21 : 25.

80. «En alsdan zal in den hemel
verschijnen het teeken van den Zoon
des menschen; en dan zullen alle de
2;eslachten der aarde ^vveenen, en zul-

len den Zoon des menschen zien, ko-

mende op de wolkeri des hemels, met
groote kracht en heerlijkheid.

a Dan. 7 : 10. Mattli. 16: 27; 25: 31; 26: 64.

Mare. 13: 20 ;
1-1 : 02. Luc. 21: 27. Hand. 1: 11.

2 Thess. 1 : 10. Openb. 1: 7. b Openb. 1: 7.

31. En hij zal zijne engelen uitzenden

met «eene bazuin van groot geluid,

en zij zullen zijne uitverkorenen bij-

eenvergaderen uit de vier winden, van
[het eene] uiterste der hemelen tot het
[andere] uiterste daarvan.

a 1 Cor. 15: 52. 1 Thess. 4: 16.

32. «En leert van den vijgeboom deze

gelijkenis: wanneer zijn tak nu teer

wordt, en de bladeren uitspruiten, z^o
weet gij, dat de zomer nabij is.

a Marc. 13 : 2S. Luc. 21 : 29.

33. Alzoü ook gijlieden, wanneer gij

alle deze dingen zult zien, zoo weet,
dat [het] nabij is voor de deur.

34. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht

zal geenszins voorbijgaan, totdat alle

deze dingen zullen geschied zijn.

35. «De hemel en de aarde zullen voor-

bijgaan, maar mijne woorden zullen
geenszins voorbijgaan. a Ps. 102 : 27.

Jes. 51 : 6. Mare. 13; 31. Hebr. 1 : 11.

36. «Doch van dien dag en ure weet
niemand, ook niet de engelen der he-

melen, dan mijn Vader alleen.
a Marc. 13: 32. Hand. 1: 7.

37. «En gelijk de dagen van Noach [iva-

ren], alzoo zal ook zijn de toekomst
van den Zoon des menschen.

a Gen. 6: 2. Luc. 17: 26.

1 Petr. 3: 20. 2 Petr. 2: 5.

38. 'Want gelijk zij waren in de da-

gen vóór den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk
uitgevende, «tot den dag toe, in wel-
ken Noach in dearkeging;a Gen. 7: 7.

39. En bekenden het niet, totdat de
zondvloed kwam, en hen allen weg-
nam; alzoo zal ook zijn de toekomst
van den Zoon des menschen.

iO. ^Alsdan ziülen er twee op den

akker zijn, de een zal aangenomen, en
de ander zal verlaten worden.

a Luc. 17: 34. 1 ïhess. 4: 17.

41. Er zullen twee [vroinoen] malen
in den molen, deeene zal aangenomen,
en de andere zal verlaten worden.

42. aWaakt dan, want gij weet niet,

in welke ure uw Heere komen zal.

a Matth. 25 : 31.

Mare. 13 : 33. Luc. 12 : 40 ; 21 : 36.

43. «Maar weet dit, dat zoo de heere
des huizes geweten had in welke nacht-
wake, de dief komen zoude, hij zoude
gewaakt hebben, en zoude zijn huis
niet hebben laten doorgraven.

a Luc. 12 : 39. 1 Thess. 5 • 2,

2 Petr. 3: 10. Openb. 3! 3; 16: 15.

44. Daarom zijt ook gij bereid, want
in welke ure gij het niet meent, zal
de Zoon des menschen komen.

45. «Wie is dan de getrouwe en voor-
zichtige dienstknecht, denwelken zijn
heere over zijne dienstboden gesteld
heeft, om hunlieden [hun] voedsel te
geven ter rechter tijd?

a Matth. 25: 21. Luc. 12: 42.

46. Zalig is die dienstknecht, welken
zijn heere, komende, zal vinden alzoo
doende.

47. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem
zal zetten over alle zijne goederen.

48. Maar zoo die kwade dienstknecht
in zijn hart zoude zeggen: Mijn heere
vertoeft te komen;

49. En zoude beginnen [zijne] mede-
dienstknechten te slaan, en te eten en
te drinken met de dronkaards;

50. Zoo zal de heere van dezen dienst
knecht komen ten dage, in welken hij

[hem] niet verwacht, en ter ure, die
hij niet weet;

51. En zal hem afscheiden, en zijn

deel- zetten met de geveinsden; «daar
zal weening zijn en knersing der tanden.

a Matth. 8: 12;

13: 42; 22: 13; 25: 30. Luc. 13: 28.

HET XXV KAPITTEL

Alsdan zal het koninkrijk der heme-
len gelijk zijn aan tien maagden, wel-
ke hare lampen namen en gingen uit,

den bruidegom te gemoet.
2. En vijf van haar waren wijze, en

vijf waren dwaze.
3. Die dwaas [waren], hare lampen
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nemende, namen geene olie met zich.

4. Maar de wijze namen olie in hare
vaten, met hare lampen.

5. Als nu de bruidegom vertoefde,
werden zij allen sluimerig, en vielen in

slaap.

6. En ter middernacht geschiedde een
geroep : Ziet, de bruidegom komt, gaat
uit hem te gemoet!

7. Toen stonden alle die maagden op,

en bereidden hare lampen.
8. En de dwaze zeiden tot de wijze:

Geeft ons van uwe olie, want onze lam-
pen gaan uit.

9. Doch de wijze antwoordden, zeg-
gende: [Geenszins,] opdat er misschien
voor ons en voor u niet genoeg zij;

maar gaat liever tot de verkoopers, en
koopt voor uzelve.

10. Als zij nu henengingen om te koo-
pen, kwam de bruidegom; en die ge-

reed [loaren], gingen met hem in tot

de bruiloft, en de deur werd geslo-

ten.

11. Daarna kwamen ook de andere
maagden, zeggende: Heere, heere, doe
ons open.

12. En hij, antwoordende, zeide : Voor-
waar zeg ik u, ik «ken u niet.

a Mattli. 7: 23. Luc. 13: '25.

13. «Zoo waakt dan, want gij weet
den dag niet, noch de ure, in dewelke
de Zoon des menschen komen zal.

a Matth. 24: 42. Mare. 13: 33, 35.

14. «Want [het is] gelijk een mensch,
die, buiten 's lands reizende, zijne dienst-

knechten riep,, en gaf hun zijne goede-
ren over. a Luc. 19: 12.

15. En den eenen gaf hij vijf talen-

ten, en den anderen twee, en den der-
den één, een iegelijk naar zijn vermo-
gen, en verreisde terstond.

16. Die nu de vijf talenten ontvangen
had, ging henen, en handelde daarme-
de, en won andere vijf talenten.

17. Desgelijks ook die de twee [ont-

vangen had], die won ook andere twee.
18. Maar, die het ééne ontvangen had,

ging 'henen en groef in de aarde, en
verborg het geld zijns heeren.

19. En na eenen langen tijJ kwam
de heere van die dienstknechten, en
hield rekening met hen.

20. En die de vijf talenten ontvangen
had, kwam en bracht tot hem andere

vijf talenten, zeggende: Heere, vijf ta-

lenten hebt gij mij gegeven; zie, andere
vijf talenten heb ik boven deze gewon-
nen.

21. En zijn heere zeide tot hem: Wel;
gij goede en getrouwe dienstknecht,
«over weinig zijt gij getrouw geweest,
over veel zal ik u zetten

;
ga in, in de

vreugde iiws heeren.
a Matth. 24: 45. Luc. 12: 42.

22. En die de twee talenten ontvan-
gen had, kwam ook tot hem en zeide:

Heere, twee talenten hebt gij mij gege-
ven; zie, twee andere talenten iieb ik

boven deze gewonnen.
23. Zijn heere zeide tot hem: Wel,

gij goede en getrouwe dienstknecht;
over weinig zijt gij getrouw geweest,
over veel zal ik u zetten

;
ga in. in de

vreugde uws heeren.

24. Maar die het ééne talent ontvan-
gen had, kwam ook en zeide: Heere,
ik kende u, dat gij een hard mensch
zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid,,

hebt, en vergaderende van daar, [waar]
gij niet gestrooid hebt;

25. En bevreesd zijnde, ben ik henen-
gegaan, en heb uw talent verborgen in

de aarde; zie. gij hebt het uwe.
26. Maar zijn heere, antwoordende,

zeide tot hem : Gij booze en luie dienst-

knecht, gij wist, dat ik miaaie, waar ik
niet gezaaid heb, en van daar vergadere,
waar ik niet gestrooid heb?

27. Zoo moest gij dan mijn geld den
wisselaren gedaan hebben, en ik, ko-

mende, zoude het mijne wedergenomen,
hebben met woeker.

28. Neemt dan van hem het talent
weg, en geeft het dengene, die de tien

talenten heeft.

29. «Want een iegelijk, die heeft, [dïen]
j

zal gegeven worden, en hij zal over-

vloedig hebben; maar van dengene, diel

niet heeft, van dien zal genomen wor-
'

den, ook wat hij heeft, a Matth. i3: 12.

Mare. 4: 25. Luc. 8: 18; 19: 26.

30. En werpt den onnutten dienst-

knecht uit in de buitenste duisternis;!

«daar zal weening zijn en knersing der^

tanden. a Matth. 8:12;
13: 42; 22: 13; 24: 51. Luc. 13: 28.

31. «En wanneer de Zoon des men-j

schen komxen zal in zijne heerlijkheid]

en alle de heilige engelen met hem, daii
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ral hij zitten op den ^troon zijner heer-

lijkheid, a Jfatth. 16: 27; 26: 64. Mare. 14: 62. i

Luc. 21: 27. Hand. 1: 11. 1 Thess. 4: 16.

2 Thess. 1: 10. Openb. 1: 7. b Matth. 19: 23.

32. En voor hem zullen alle de vol-

keren vergaderd woi^den, «en hij zal ze

van malkanderen scheiden, gelijk de

herder de schapen van de bokken
scheidt, a Ezech. 34: 17, 20. Matth. 13: 49.

33. En hij zal de scliapen tot zijne

rechteY[hand] zetten, maar de bokken
tot [zijne] Wnkerlhand].

34. Alsdan zal de Koning zeggen tot

degenen, die tot zijne Yechiei[hand zijn]:

Komt, gij gezegenden mijns Vaders, be-

ërft het koninkrijk, «hetwelk u bereid

is van de grondlegging der wereld.
a Matth. 20: 23. Mare. 10: 40.

85. «Want ik ben hongerig geweest,
en' gij hebt mij te eten gegeven; ik ben
dorstig geweest, en gij hebt mij te drin-

ken gegeven ; ^ik was een vreemdeling,
en gil hebt mij geherbergd;

a Jes. 58: 7. Ézeeh. 18: "."b Hebr. 13: 2.

36. [Ik ivas] «naakt, en gij hebt mij

gekleed ; ik ben krank geweest, en gij

hebt mij bezocht; ik was ^in de gevan-
genis, en gij zijt tot mij gekomen.

a Jes. 58:^7.' .Tac. 2; 15, 16. b 2 ïim. 1: 16.

37: Dan zullen de rechtvaardigen hem
antwoorden, zeggende: Heere, wanneer
hebben wij u hongerig gezien, en ge-

spijzigd; of dorstig, en te drinken ge-

geven ?

38. En wanneer hebben wij u een vreem-
deling gezien, en geherbergd; of naakt,
en gekleed?

39. En wanneer hebben wij u krank
gezien, of in de gevangenis, en zijn tot

u gekomen?
40. En' de Koning zal antwoorden

en tot hen zeggen: Voorwaar zeg J.k u:

«voor zooveel gij [dit] één van deze
mijne minste broeders gedaan hebt, zoo
hebt gij [dat] mij gedaan.

a Spr. 19: 17. Matth. 10: 42.

Mare. 9: 41. .Toh. 13: 20. 2 Cor. 9: 6.

41. Dan zal hij zeggen ook tot dege-

nen, die ter linker[/irmd] zijn : «Gaat weg
van mij, gij vervloekten, in het ^eeu-

wige vuur, hetwelk den duivel en zijnen

engelen bereid is. aPs. 6:9. Matth. 7:23.

Luc. 13: 25, 27. 6 Jes. 30: 33. Openb. 19: 20.

42. Want ik ben hongerig geweest,

en gij hebt mij niet te eten gegeven;
ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij

niet te drinken gegeven;

43. Ik was [een vreemdeling, en gij

hebt mij niet geherbergd; naakt, en gij

hebt mij niet gekleed; krank, en inde
gevangenis, en gij hebt mij niet be-

zocht.

44. Dan zullen ook deze hem ant-

w^oorden, zeggende: Heere, wanneer
hebben wij u hongerig gezien, of dor-

stig, of een vreemdeling, of naakt, of
krank, of in de gevangenis, en hebben
u niet gediend?

45. Dan zal hij hun antw^oorden en
zeggen: Voorwaar zeg iku: «voor zoo-

veel gij [dit] één van deze minsten niet

gedaan hebt, zoo hebt gij het mij ook
niet gedaan. a Spr. i4: 31;

17: 5. Zach. 2: 8.

46. «En deze zullen gaan in de eeu-

wige pijn; maar de rechtvaardigen in

het eeuwige leven.
a Dan. 12: 2. Joh. 5: £9.

HET XXVI KAPITTEL.

rjn het is geschied, als Jezus alle deze
woorden geëindigd had, dat hij tot zijne

discipelen zeide:

2. «Gij weet, dat na twee dagen het

Pascha is, en de Zoon des menschen
zal overgeleverd worden, om gekruisigd

te worden. a Mare. 14: 1.

Luc. 22: 1. Joh. 13: 1.

3. «Toen vergaderden de overpries*

ters, en de Schriftgeleerden, en de ou
derlingen des volks, in de zaal des hoo-

gepriesters, die genaamd was Cajaphas»
a Ps. 2: 2. Joh. 11: 47. Hand. 4: 27.

4. En beraadslaagden te zamen, dat

zij .Jezus met listigheid vangen en doe-

den zouden.
5. Doch zij zeiden: Niet onder het

feest, opdat er geen oproer worde on-

der het volk.

6. Als nu Jezus te Bethanië was, ten

huize van Simon, den melaatsche,

7. «Kwam tot hem eene vrouw, heb-

bende eene albasten flesch met zeer

kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn

hoofd, daar hij aan [tafel] zat.

a Marc. 14: 3. Lue. 7: 37. Joh. 11: 2; 12; 3.

8. En zijne discipelen, [dat] ziende,

namen het zeer kwalijk, zeggende:

Waartoe dit verlies?

9. Want deze zalf had kunnen duur
verkocht, en [de penningen] den armen
gegeven worden.
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10. Maar Jezus, [zulks] verstaande,

zeide tot hen : Waarom doet gij deze

vrouw moeite ^ aan ? Want zij heeft een
goed werk aan mij gewrocht.

11. «Want de armen hebt gij altijd

met u, maar mij hebt gij niet altijd.

a Deut. 15: 11. Mare. 14: 7. Joh. 12; 8.

12. Want als zij deze zalf op mijn
lichaam gegoten heeft, zoo heeft zij het

gedaan tot [eene voorbereiding van] mijne
begrafenis.

lü. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit

Evangelie gepredikt zal worden in de
geheele wereld, [dacü'] zal ook tot hare
gedachtenis gesproken worden van het-

gene zij gedaan heeft.

14. «ïoen ging één van de twaalven,
genaamd Judas Iscariot, tot de over-

priesters, o Mare. 14: 10. Luc. 22: 4.

15. En zeide: Wat wilt gij mij geven,
en ik zal hem ii overleveren? En zij

hebben liem toegelegd «dertig zilveren

[pemiingen]. a Zach. ii : 12.

16. En van toen af zocht hij gele-

genheid, opdat hij hem overleveren
mocht.

17. «En op den eersten [dag] &der

ongehevelde [broaden] kwamen de dis-

cipelen tot Jezus, zeggende tot hem:
Waar wilt gij, dat wij u bereiden het

Pascha te eten? « Mare. i4: 12.

Luc. 22: 7. ö Ex. 12: 17.

18. En hii zeide: Gaat henen in de
stad tot zulk eenen, en zegt hem: De
Meester zegt: Mijn tijd is nabij; ik zal

bij u het Pascha houden met mijne dis-

dpelen.
19. En de discipelen deden, gelijk

Jezus hun bevolen had, en bereidden
het Pascha.

20. «En als het avond geworden was,
zat hij aan met de twaalven.

a Marc. 14: 17. Luc. 22: 14. Joh. 13: 21.

21. En toen zij aten, zeide hij : Voor-
waar ik zeg u, dat «één van u mij zal

verraden, aHand. i:i7.

22. En zij, zeer bedroefd geworden
zijnde, begonnen een iegelijk van hen
tot hem te zeggen : Ben ik het, Heere?

23. En hij, antwoordende, zeide: «Die
de hand met mij in den schotel in-

doopt, die zal mij verraden.
'a Ps. 41: 10. Luc. 22: 2L Joh. 13: 18.

24. De Zoon des menschen gaat wel
henen, gelijk van hem geschreven is ;

maar wee di^en mensch, door welken

de Zoon des menschen verraden wordt;
het ware hem goed, zoo die mensch
niet geboren was geweest.

25. En Judas, die hem verried, ant-

woordde en zeide : Ben ik het, Rabbi ?

Hij zeide tot hem : Gij hebt het ge-

zegd.

26. «En als zij aten, nam Jezus het
brood, en gezegend hebbende brak hij

het, én gaf het den discipelen, en zei-

de : Neemt, eet, dat is mijn lichaam.
a Mare. 14: 22. Luc. 22: 19. 1 Cor. 11: 2;;

27. En hij nam den drinkbeker, ei\

gedankt hebbende gaf liun [dien], zeg-

gende: Drinkt allen daaruit;
28. Want dat is mij a bloed, «het

[bloed] des nieuwen Testaments, het-

welk voor velen vergoten wordt, tot

vergeving der zonden. a Ex. 24: 8.

29. Eu ik zeg u, dat ik van nu aan
niet zal drinken van deze vrucht des
wijnstüks, tot op dien dag, wanneer
ik met u die nieuw zal drinken in

het koninkrijk mijns Vaders.
30. «En als zij den lofzang gezongen

hadden, gingen zij uit naar den Olijf-

berg, a Marc. 14: 2Ö. Lnc. 22: 39. Joh. 18: 1.

31. Toen zeide Je.zu3 tot hen : Gij

zult allen aan mij geërgerd worden in

dezen nacht; want. er is geschreven:
«Ik zal den herder slaan, en de scha-

pen der kudde zullen verstrooid wor-
deni a Zach. i:^: 7. Joh. IG: 32.

32. «Maar nadat ik zal opgestaan
zijn. zal ik u voorgaan naar Galiléa.

a Marc. 14: 2S; 16: 7.

33. Doch Petrus, antwoordende, zei-

de tot hem : «Al werden zij ook allen

aan u geërgerd, ik zal nimmermeer
geërgerd worden. « Luc. 22: 33.

34. Jezus zeide tot hem : «Voorwaar
ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht,

eer de haan gekraaid zal hebben, mij

drie maal zult verloochenen.
a Joh. 13: 38.

35. En Petrus zeide tot hem : Ai
moest ik ook met u sterven, zoo zal

ik u geenszins verloochenen. Desgelyks
zeiden ook alle de discipelen.

36. «Toen ging Jezus met hen in eene
plaats, genaamd Gethsémané, en zeide

tot de discipelen : Zit hier neder tot-

dat ik henenga, en aldaar zal gebeden
hebben. «Mare. 14:32.

Luc. 22: 39. Joh. 18: 1.

37. En met zich nemende Petrus, en.:
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de twee zonen van Zebedóüs, begon
hu droevig en zeer beangst te worden.

38. «Toen zeide hij tot hen : Mijne
ziele is geheel bedroefd tot den dood
toe; blijft hier en waakt met mij.

a Joh. 12: 27.

39. En een weinig voortgegaan zijnde,

viel hij op zijn aangezicht, biddende
en zeggende: «Mijn Vader, indien het

mogelijlv is, laat deze ^drinkbeker van
mij voorbijgaan ; edoch niet gelijk ik

wil, maar geliik Gij [ivüt].

a Luc. 22: 41. b Mattb. 20: 22, 23. c Joh. 6: 38.

40. En hij kwam tot de discipelen,
- en vond ze slapende, en zeide tot Pe-

trus : Kunt gij dan niet één uur met
mij waken ?

41. Waakt en bidt, opdat gij niet in

verzoeking komt ; «de geest is wel ge-

willig, maar het vleesch is zwak.
a Gal. 5: 17.

42. Wederom ten tweeden male he-

nengaande, bad hij, zeggende : Mijn Va-
der, indien deze drinkbeker van mij

niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik

hem drinke, uw wil geschiede.

43. En komende [hij hen], vond hij

ze wederom slapende; want hunne
oogen waren bezwaard.

44. En hen latende, ging hij weder-
om henen, en bad ten derden male,
zeggende dezelfde woorden.

45. Toen kwam hij tot zijne disci-

pelen, en zeide tot hen ; Slaapt [nu]

voort, en rust. Ziet, de ure is nabij

gekomen, en de Zoon des menschen
wordt overgeleverd in de handen der
zondaren.

40. Staat op, laat ons gaan ; ziet,

hij is nabij, die mij verraadt.

47. «En als hij nog sprak, zie. Ju-

das, een van de twaalven, kwam, en
met hem eene groote schare, met
zwaarden en stokken, [gezonden] van
de overpriesters en ouderlingen des
volks. o Mare. 14: 43. Luc. 22: 47. Joh. 18 : 3.

48. En die hem verried, had hun een
teeken gegeven, zeggende: Dien ik zal

kussen, die is het, grijpt hem.
49. En terstond komende tot Jezus,

zeide hij : Wees gegroet, Rabbi ; en hij

«kuste hem. a 2 Sam. 20 .- 9.

50. Maar Jezus zeide tot hem : Vriend,
waartoe zijc gij hier? Toen kwamen
zij toe, en sloegen de handen aan Je-

zus, en grepen hem.

51. En zie, één van degenen, die met
Jezus waren, de hand uitstekende, trok
zijn zwaard uit, en slaande den dienst-

knecht des hoogepriesters, hieuw zijn

oor af.

52. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw
zwaard weder in zijne plaats; «want
allen, die het zwaard nemen, zullen
door het zwaard vergaan, a Gen. 9: 6.

Openb. 13: 10.

53. Of meent gij, dat ik mijnen Va-
der nu niet kan bidden, en Hij zal mij
meer dan twaalf legioenen engelen bij-

zetten ?

54. Hoe zouden dan de «Schriften
vervuld worden, [die zeggen,] dat het
alzoo geschieden moet ?

a Ps. 22: 7; 69: 2, 10. Luc. 24: 25.

55. Ter zelfder ure sprak Jezus tot
de scharen : Gij zijt uitgegaan als te-

gen eenen moordenaar, met zwaarden
en stokken, om mij te vangen. Dage-
lijks zat ik bij u, leerendein den Tem-
pel, en gij hebt mij niet gegrepen.

56. Doch dit alles is geschied, opdat
de Schriften der profeten zouden ver-

vuld wo]-den. «Toen vluchtten alle de
discipelen, hem verlatende.

a Job 19: 13. Ps. 88: 9.

57. «Die nu Jezus gevangen hadden,
leidden hem henen tot Cajaphas, den
hoogepriester, alwaar de Schriftgeleer-

den en ouderlingen vergaderd waren.
a Marc. 14 : 53. Luc. 22: 54. Joh. 18 : 12.

58. En Petrus volgde hem van verre
tot aan de zaal des hoogepriesters, en
binnengegaan zijnde, zat hij bij de die-

naren, om het einde te zien.

59. «En de overpriesters, en de ou-

derlingen, en de geheele groote Raad
zochten valsche getuigenis tegen Jezus,
opdat zij hem dooden mochten ; en von-
den niet. 9)Marc. 14: 55. Hand. 6 : 13.

60. En hoewel er vele valsche ge-

tuigen toegekomen waren, zoo vonden
zij [toch] niet.

61. Maar ten laatste kwamen twee
valsche getuigen, en zeiden : Deze heeft

gezegd : «Ik kan den Tempel Gods af-

breken, en in drie dagen dien opbou-
wen, a Joh. 2: 19.

62. «En de hoogepriester, opstaande,

zeide tot hem : Antwoordt gij niets ?

Wat getuigen deze tegen u ?

a Marc. 14: 59.

63. «Doch Jezus zweeg stü. En de
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hoogepriester, antwoordende, zeide tot

hem: Ik bezweer u bij den levenden
God, dat gij ons zegt, of gij zijt de
Christus, de Zone Gods?

a Jes. 53 : 7. MatlL. 27 ; 12, 14.

64. Jezus zeide tot hem : Gij hebt
het gezegd. «Doch ik zeg ulieden, van
nu aan zult gij zien den Zoon des men-
schen, zittende ter rechter[^aw(:Z] der
kracht [Gods], en komende op de wol-
ken des hemels. a Ps. iiO: i.

Dan. 7: 13. Matth. 16: 27; 24: ?>0.

Mare. 14: G2. Luc. 22: 69. Hand. 1 : 11.

Rom. 14: 10. 1 ïhess. 4: 16. Openb. 1: 7.

65. Toen verscheurde de hoogepries-
ter zijne kleederen, zeggende ; Hij heeft
[God] gelasterd ; wat hebben wij nog
getuigen van noode ? Zie, nu hebt gij

zijne [(?ods]lastering gehoord;
66. Wat dunkt ulieden ? En zij, ant-

woordende, zeiden; «Hij is des doods
schuldig. a Lev. 24: 16.

67. «Toen spogen zij in zijn aange-
zicht, en sloegen hem met vuisten.

a Jes. 50 : 6.

68. f'En anderen gaven hem kinne-
bakslagen, zeggende ; ''Profeteer ons,
Christus, wie is het, die u geslagen
heeft ? a Job. 16: 10. Joh. 19: 3. b Luc. 22: 64.

69. «En Petrus zat buiten in de zaal
;

en eene dienstmaagd kwam tot

hem, zeggende: Gij waart ook met Je-

zus den Galiléër. a Min 14:66..
Luc. 22: 55. Joh. Ih 16, 25.

70. Maar hij loochende het voor al-

len, zeggende : Ik weet niet, wat gij

zegt.

71. En als hij naar de voorpoort
uitging, zag hem eene andere [dienst-

maagd], en zeide tot degenen die al-

daar [wa,ren]: Deze was ook met Jezus
den Nazaréner.

72. En hij loochende het wederom
met eenen eed, [zeggende:] Ik ken den
mensch niet.

73. En een weinig daarna, die er

stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus:
Waarlijk gij zijt ook van die, want
ook uwe spraak maakt u openbaar.

74. Toen begon hij [zich] te vervloe-
ken, en te zweren ; Ik ken den mensch
niet.

75. En terstond kraaide de haan. En
Petrus werd indachtig het woord van
Jezus, die tot hem gezegd had: «Eer
de haan gekraaid zal hebben, zult gij

mij drie maal verloochenen. En naai
buiten gaande, weende hij bitterlijk.

a Matth. 26: 34.

Mare. 14:30. Luc. 22:61. Joh. 13:38.

HET XXVII KAPITTEL.

A Is «het nu morgenstond geworden
was, hebben alle de overpriesters en
de ouderlingen des volks te zamen
raad genomen tegen Jezus, dat zij hem
dooden zouden. a Ps. 2:2. Mare. 15 :1.

Luc. 22: 66; 23: 2. Joh. 18: 28.

2. En hem gebonden hebbende, leid-

den zij [hem] weg, en gaven hem over
aan «Póntius Pilatus, den stadhouder.

a Hand. 3: 13.

3. Toen heeft Judas, die hem verraden
had, ziende dat hij veroordeeld was, be- ,;

rouw gehad, en heelt de dertig zilve-^ 1

ren [penningen] den overpriesteren en
den ouderlingen wedergebracht,

4. Zeggende: Ik heb gezondigd, ver-

radende het onschuldig bloed. Maarzij
zeiden: Wat gaat ons [dat] aan? Gij

moogt toezien.

5. En als hij de zilveren [jjenningen]

in den Tempel geworpen had, vertrok
hij, en «henengaande verworgde [zich-

Zelven], a 2 Sam. 17: 23. Hand. 1: 18.

6. En de overpiiesters, de zilveren
J

[pewmngen] nemende, zeiden: Het is J

niet geoorloofd, deze in de offerkist te

leggen, dewijl het een prijs des bloeds is. j

7. En te zamen raad genomen heb- i

bende, kochten zij daarmede den «akker '

des pottenbakkers, tot eene begrafenis
voor de vreemdelingen. « Hand. i: i9.

8. Daarom is die akker genaamd de
akker des bloeds, tot op den huldigen
dag.

9. Toen is vervuld geworden hetgene
gesproken is «door den profeet Jeremia,
zeggende: En zij hebben de dertig zil-

veren [pemiingen] genomen, de waarde
des gewaardeerden van de kinderen
Israels, den welken zij gewaardeerd heb-

ben; a Zach. 11: 12.

10. En hebben ze gegeven voor den
akker des pottenbakkers; volgens het-

gene mij de Heere bevolen heeft.

11. «En Jezus stond voor den stad-

houder; en de stadhouder vraagde hem,
zeggende: Zijt gij de Koning der Joden?
En Jezus zeide hem: Gij zegt het.

a Marc. 15: 2. Luc. 23: 3. Joh. 18: 33.
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12. En als hij van de o verpriesters

en de ouderlingen beschuldigd werd,
antwoordde hij niets.

13. «Toen zeido Pilatus tot hem:
Hoort gij niet, hoe vele [zaken] zij tegen
U getuigen? a Matth. 26: 62.

14. «Maar hij antwoordde hem niet

op één eenig woord, alzoo dat de stad-

houder zich zeer verwonderde.
a Jes. 53: 7. Hand. 8: 32.

15. «En op het feest was de stadhou-
der gewoon den volke eenen gevangene
los te laten, welken zij wilden.

a Marc. 15: 6. Luc. 23: 17. Joh. 18: 39.

16. «En zij hadden toen eenen welbe-
kenden gevangene, genaamd Barabbas.

a Marc. 15: 7. Luc. 23: 17. Joh. 18: 39.

17. Als zij dan vergaderd waren, zeide

Pilatus tot hen: Welken wilt gij, dat
ik u zal loslaten, Barabbas, of Jezus,

die genaamd wordt Christus?
18. Want hij wist, dat zij hem door

nijdigheid overgeleverd hadden.
19. En als hij op den rechterstoel zat,

zoo heeft zijne huisvrouwe tot hem ge-

zonden, zeggende; Heb [toch] niet te

doen met dien rechtvaardige ; want ik

heb heden veel geleden in den droom
om zijnentwille,

20. «Maar de overpriesters en de
ouderlingen hebben de scharen aange-
raden, dat zij zouden Barabbas begee-

ren, en Jezus dooden. a Marc. i5: u.
Luc. 23: 18. Joh. 18: 40. Hand. 3: 14.

21. En de stadhouder, antwoordende,
zeide tot hen: Welken van deze twee
wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij

zeiden : Barabbas.
22. Pilatus zeide tot hen : Wat zal ik

dan doen [met] Jezus, die genaamd
wordt Christus? Zij zeiden allen tot

hem: Laat hem gekruisigd worden.
23. Doch de stadhouder zeide: Wat

heeft hij dan kwaads gedaan? En zij

riepen te meer, zeggende: Laat hem
gekruisigd worden.

24. Als nu Pilatus zag, dat hij niet

vorderde, maar veel meer [dat er] op-

roer werd, nam hij water en wiesch cle

handen voor de schare, zeggende: Ik
ben onschuldig aan het bloed dezes
rechtvaardigen : gijlieden moogt toe-

zien.

25. En al het volk, antwoordende,
zeide: «Zijn bloed [kome] over ons, en
over onze kinderen. a Hand. 5: 28.

26. Toen liet hij hun Barabbas los,

maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf
hij hem over om gekruisigd te wor-
den.

27. «Toen namen de krijgsknechten
des stadhouders. Jezus met zich in het
rechthuis, en vergaderden over hem de
ganSChe ber>de. a Marc. 15 : 16. Joh. 19 : 2.

28. En als zij hem ontkleed hadden,
deden zij hem eenen purperen mantel
om;

29. En eene kroon van doornen ge-

vlochten hebbende, zetten [die] op zijn

hoofd, en eenen rietstok in zijne rech-
ter[hand] ; en vallende op hunne knieën
voor hem, bespotten zij hem, zeggende :

Wees gegroet, gij Koning der Joden.
30. En op hem gespogen hebbende,

namen zij den rietstok en, sloegen op
zijn hoofd,

31. En toen zij hem bespot hadden,
deden zij hem den mantel af, en deden
hem zijne kleederen aan; en leidden
hem henen om te kruisigen.

32.''«En uitgaande, vonden zij eenen
man van Cyréne, met name Simon ; de-

zen dwongen zij, dat hij zijn kruis droeg.
a Marc. 15: 21. Luc. 23: 26.

33. «En gekomen zijnde tot de plaats,

genaamd Golgotha, welke is gezegd
Hoofdschedelplaats, « Ps. 69: 22.

Mare. 15: 22. Luc. 25: 33. Joh. 19: 17.

34. Gaven zij hem te drinken edik
met galle gemengd; en als hij [dien]

gesmaakt had, wilde hij niet drinken.
35. «Toen zij nu hem gekruisigd had-

den, verdeelden zij zijne kleederen, het
lot werpende ; opdat vervuld zoude wor-
den hetgene gezegd is door den Pro-
feet; ^Zij hebben mijne kleederen onder
zich verdeeld, en hebben het lot over
mijne kleeding geworpen.

'a Mare. 15: 24. Joh. 19; 23. b Ps. 22: 10.

36. En zij, nederzittende, bewaarden
hem aldaar.

37. «En zij stelden boven zijn hoofd
zijne beschuldiging geschreven: DEZE
IS JEZDS, DE KONING DER- JODEN.

a Marc. 15: 26. Luc. 23: 38. .Joh. 19: 19.

38. «Toen werden met hem twee
moordenaars gekruisigd, één ter rech-

ter-, en één ter hnkev[zijde].
a Jes. 53: 12.

39. «En die voorbijgingen lasterden

hem, schuddende hunne hoofden,
a Ps. 22: 8; 69: 21. Mare. 15: 29. Luc. 23:35.
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40. En zeggende: "Gij, die den Tem-
pel afbreekt, en in drie dagen opbouwt,
verlos uzelven , indien gij de Zone Gods
zijt, zoo kom af van het kruis.

« Matth. 12G: Gl. .Joh. 2: 10.

41. En desgelijks ook de overpriesters

met de Schriftgeleerden, en ouderlin-

gen, en Pharizeën, [hem] bespottende,

zeiden :

42. Anderen heeft hij verlost, hij kan
zichzelven niet verlossen. Indien hij de

Koning Israels is, dat hij nu afkome
van het kruis, en wij zullen hem ge-

looven.

43. «Hij heeft op God betrouwd; dat

Hij hem nu verlosse, indien Hij hem
[iüc4] wil; want hij heeft gezegd: Ik

ben Gods Zoon. a Ps. 22: 9.

44. En hetzelfde verweten hem ook
de m_oordenaars, die met hem gekrui-

sigd waren.

45. «En van de zesde ure aan werd
er duisternis over de geheele aarde, tot

de negende ure toe.

a Mare. 15: 33. Luo. 23: 44.

46. En omtrent de negende ure «riep

Jezus met eene groote stemme, zeggen-

de: ELI', ELI', LA'MA SABACHTHA'NI;
dat is: mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?

a Ps. 22: 2. Hebr. 5: 7.

47. En sommigen van die daar ston-

den, [zulks] hoerende, zeiden : Deze roept

Elias.

48. "En terstond één van hen, [toe-]

loopende, nam eene spons, en [die] met
edik gevuld hebbende, stak ze op eenen
rietstok, en gaf hem te drinken.

a Ps. 69: 22. Joh. 19: 29.

49. Doch de anderen zeiden: Houd
op, laat ons zien, of Elïas komt, om
hem te verlossen.

50. «En Jezus, wederom met eene

groote stemme roepende, gaf den geest.
a Luc. 23: 40.

51. «En zie, het voorhangsel des Tem-
pels scheurde in tweeën, van boven tot

beneden; en de aarde beefde, en de

steenrotsen scheurden; a2Kron. 3:i4.

Mare. 15: 38. Luc. 23: 45.

52. En de graven werden geopend,
en vele lichamen der heiligen, die ont-

slapen waren, werden opgewekt;
5:3. En uit de graven uitgegaan zyn-

de, na zijne opstanding, kwamen zij

in de heilige stad, en zijn velen ver-

schenen.
54. «En de hoofdman over honderd,

en die met hem Jezus bewaarden, zien-

de de aardbeving, en de dingen die ge-

schied waren, werden zeer bevreesd,

zeggende: Waarlijk deze was Gods Zoon.
a Mare. 15: oS). Luc. 23: 47.

55. «En aldaar waren vele vrouwen,
6van verre aanschouwende, die Jezus
gevolgd waren van Galiléa, om hem
cte dienen; a Marc. 15: 40.

Luc. 23: 49. b Vs. 3S: 12. c Luc. 8: 2.

56. Onder dewelke was Maria Mag-
daléna, en Maria, de moeder van Jaco-

bus en Jóses, en de moeder der zonen
van Zebedéüs.

57. «En als het avond geworden was,
kwam een rijk man van Arimathéa,
met name Jozef, die ook zelf een discipel

van Jezus was. a Marc. 15: 42.

Luc. 23: 50. Joh. 19: 38.

58. Deze kwam tot Pilatus, en be-

geerde het lichaam 'van Jezus. Toen
beval Pilatus, dat [hem] het lichaam
gegeven zoude worden.

59. En Jozef, het lichaam nemendO;
wond het in een zuiver fijn lijnwaad;

CO. «En leide het in zijn nieuw graf,

hetwelk hij in eene steenrots uitgehou-

wen had ; en eenen groeten steen [tege^i]

de deur des grafs gewenteld hebbende,
ging hij weg. « Mare. 15: 46.

Luc. 23 : 53.

Gi. En aldaar was Maria Migdalen a,
en de andere Maria, zittende tegeno-
ver het graf.

62. Des anderen daags nu, welke is

na de voorbereiding, vergaderden de

overpriesters en de Pharizeën tot Pi-

latus,

03, Zeggende : Heere-, wij zijn indach-

tig, dat deze verleider, nog levende,

gezegd heeft : «Na drie dagen zal ik

opstaan. a Matth. 16: 21; 17:i23; 20: 19.

Mare. 8: 31; 10: 34. Luc. 9: 22; 18: 33; 24:6.

64. Beveel, dan, dat het graf ver-

zekerd worde tot den derden dag toe,

opdat zijne discipelen misschien niet

komen bij nacht, en stelen hem, en

zeggen tot het volk : Hij is opgestaan

van de dooden ; en [zoo] zal de laatste

dwaling erger zi.jn dan de eerste.

65. En Pilatus zeide tot henlieden :

Gij hebt eene wacht
;
gaat henen, ver-

zekert het, gelijk gij het verstaat.
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66. Er> zij, henengaande, verzeker-
den het graf met de wacht, den steen
verzegeld hebbende.

HET XXVIII KAPITTEL.

rjn «laat [na] den Sabbath, als bet be-

gon te lichten tegen den eersten [dag]
der week, kwam Maria Magdaléna,
en de andere Maria, om het graf te

bezien. a Marc. 16: 1.

Luc. 24: 1. Joh. 20: 1.

2. En zie, er geschiedde eenegroote
aardbeving; want een engel des Hoe-
ren, nederdalende uit den hemel, kwam
,0e, en wentelde den steen af van de
leur, en zat daarop.
o. En zijne gedaante was gelijk een

bliksem, en zijne «kleeding wit gelijk

sneeuw. « Dan. 7: 9. Hand. 1: 10.

4. En uit vreeze voor hem zijn de
wachters zeer verschrikt geworden, en
werden ais dooden.

5. Maar de engel, antwoordende,
zeide tot de vrouwen . Vreest gij lie-

den niet ; «want ik weet, dat gij zoekt
Jezus, die gekruisigd was.

a Marc. 16: 6. Luc. 24: 4.

6. Hi.) is hier niet ; want hij is op-

gestaan, gelijk hij «gezegd heeft. Komt
herwaarts, ziet de plaats, waar de
Heere gelegen heeft.

a Matth. 16: 21; 17: 23; 20: 19.

Uarc. 8': .31 ; 9 : 31 ; 10 : 34. Luc. 9: 22]; 18: 33: 2i: 6.

7. En gaat haastelijk henen, en zegt

zijnen discipelen, dat hij opgestaan is

van de dooden ; en ziet, hij gaat u
voor naar Galiléa, «daar zult gij hem
zien. Ziet. ik heb het ulieden gezegd.

a :\Iatth. 26; 32. Mare. 16: 7.

S. ^^En haastelijk uitgaande van het
graf, met vreeze en groote blijdschap,

liepen zij henen, om [het] zijnen dis-

cipelen te boodschappen. « Mare. 16:8.
.Toh. 20: 18.

9. En als zij henengingen, om zijnen

discipelen te boodschappen, zie, «Jezus

is haar ontmoet, zeggende ; Weest ge-

groet. En zij, tot [hem] komende, gre-
pen zijne voeten, en aanbaden hem.

a Marc. 16: 9. Joh. 20: 14.

10. Toen zeide Jezus tot haar : Vreest
niet

; gaat henen, boodschapt mijnen
broederen, dat zij henengaan naar Ga-
liléa, en «aldaar zullen zij mij zien.

a Hand. 1: 3; 13: 31. 1 Cor. 15: 5.

11. En als zij henengingen, zie eeni-
g^n van de wacht kwamen in de stad,
en boodschapten den overpriesters alle
de dingen die geschied waren.

12. En zij, vergaderd zijnde met de
ouderhngen, en te zamen raad geno-
men hebbende, gaven zij den krijgs-

knechten veel gelds,

13. En zeiden : Zegt : Zijne discipelen
zijn des nachts gekomen en hebben hem
gestolen, als wij sHepen.

14., En indien zulks komt gehoord
tev worden van den stadhouder, wij
zullen hem tevreden stellen, en maken
dat gij zonder zorge zijt.

15. En zij, het geld genomen heb-
bende, deden gelijk zij geleerd waren-
En dit woord is verbreid geworden bij

de Joden tot op den huldigen dag.
16. En de elf discipelen zijn henenge-

gaan naar Galiléa, naar den berg,
«waar Jezus hen bescheiden had.

a Matth. 26: 32. Mare. 14; 28

17. En als zij hem zagen, baden zij

hem aan ; doch sommigen twijfelden
18. En Jezus, bij hen komende, sprak

tot hen, zeggende : «Mij is gegeven alle

macht in hemel en op aarde.
a Ps 8: 7. Matth 11: 27.

Luc. 10: 22. Joh. 3; 35; 17: 2.

1 Cor. 15: 27. Eph. 1; 22. Hebr. 2; 8

19. «Gaat dan henen, onderwijst alle

de volkeren, hen doopende inden naam
des Vaders, en des Zoons, en des Hei-
ligen Geestes; loerende hen onderhou-
den alles wat ik u geboden heb.

a Mare. 16 : 15. Joh. 15 : 16.

20. «En ziet, ik ben met ulieden,
alle de dagen tot de voleinding dei
wereld, Amen a Joh. i4; is.



HET HEILIG EVANGELIE

NAAR [DE BESCHRIJVING VAN]

MARCUS.

HET I KAPITTEL.

Het be2;in des Evan gelies van JEZUS
CHRISTUS, den Zone Gods.

2. Gelijk geschreven is in de profe-

ten: «Zie, Ik zende mijnen engel voor
uw aangezicht, die uwen weg voor u
henen bereiden zal; a Mal. 3 : i.

Matth. 11: 10- Luc. 7: 27.

3. «De stemme des roependen in de
woestijn: Bereidt den weg des Heeren,
maakt zijne paden recht, a jes. 40: 3.

katth. 3 : 3. Luc. 3 : 4. Joh. 1 : 23.

4. «Johannes was doopende in de
woestijn, en predikende den doop der

bekeering tot vergeving der zonden.
a^Matth. 3 : 1. Luc. 3 : 3. Joh. 3 : 23.

5. «En al het Joodsche land ging tot

hem uit, en die van Jeruzalem; en
werden allen van hem gedoopt in de
rivier den Jordaan, belijdende hunne
zonden. a Matth. 3: 5. Luc. 3: 7.

6. «En Johannes was gekleed met
kemelshaar, en met eenen lederen gor-

del om zijne lendenen, en at ''sprink-

hanen en wilden honig. « 2 Kon. 1 : 8.

Matth. 3: 4. b Lev. 11 : 22.

7. «En hij predikte, zeggende : Na mij
komt, die sterker is dan ik, wien ik

niet waardig ben nederbukkende den
riem zijner schoenen te ontbinden.

a Matth. 3 : 11. Luc. 3 : 16. Joh. 1 : 27.

8. «Ik heb ulieden wel gedoopt met
water, maar hij zal u doopen öniet den
Heiligen Geest. a Matth. 3 : u.

Hand. 1 : 5 ; 11 : 16; 19: 4.

b Jes. 44: 3. Joel 2: 28. Hand. 2: 4; 11: 15.

9. En het geschiedde in diezelve da-
gen, dat Jezus kwam van Nazareth,

[gelegen] in Galiléa, en werd van Jo-

hannes gedoopt in den Jordaan.
10. «En terstond als hij uit het wa-

ter opklom, zag hij de hemelen open-
gaan, en den Geest gelijk eene duivc
op hem nederdalen. a Matth. 3: 16.

Luc. 3: 21. Joh. 1: 32.

11. En er geschiedde eene stemme
uit de hemelen: «Gij zijt mijn geliefde

Zoon, in denwelken Ik mijn welbeha-
gen heb. a Ps. 2: 7. Jes. 42: 1.

Matth. 3 : 17; 17 : 5. Mare. 9 : 7.

Luc. 3 : 22 ; 9 : 35. Col. 1 : 13. 2 Petr. 1 : 17.

12. «En terstond dreef hem de Geest
uit in de woestijn. a Matth. 4: i.

Luc. 4 : 1.

13. En hij was aldaar in de woestyn
veertig dagen, verzocht van den satan

,

en was bij de wilde gedierten; en de
engelen dienden hem.

14. «En nadat Johannes overgeleverd
was, kwam Jezus in Galiléa, prediken-
de het Evangelie van het koninkrijk
Gods, a Matth. 4: 12. Luc. 4: 14. Joh. 4:4J.

15. En zeggende: De tijd is vervuld,
en het koninkrijk Gods nabij gekomen;
«bekeert u, en gelooft het Evangelie.

a Jes. 56 : 1.

16. «En wandelende bij de Galilee-

sche zee, zag hij Simon en Andreas,
zijnen broeder, werpende het net in

de zee (want zij waren visschers);
a Matth. 4: 18.

17. En Jezus zeide tot hen : Volgt
mij na, en ik zal maken, dat gij vis-

schers «der mensche-n zult worden.
a Jer. 16 : 16. Ezech. 47 : 10.

18. «En zij, terstond hunne netten

verlatende, zijn hem gevolgd.
a Matth. 19:27. Mare. 10:28. Luc. 5:11; 18:28.
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19. «En van daar een weinig voort-

gegaan zijnde, zag hij Jacobus, den
zoon van Zebedéüs, en Joliannes, zijnen

broeder, en deze in het schip hunne
netten vermakende. a Matth. 4 : 2i.

20. En terstond riep hij ze; en zij,

latende hunnen vader Zebedéüs in het
schip, met de huurlingen, zijn hem na-

gevolgd.

21. aEn zij kwamen binnen Capér^
naüm; en terstond op den Sabbathdag
in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij.

a Matth. 4 : 13. Luc. 4 : 31.

22. «En zij stonden verslagen over
zijne leere; want hij leerde hen, als

macht hebbende, en niet als de Schrift-

geleerden, a Matth. 7 : 28. Luc. 4 : 32.

23. «En er was in hunne synagoge
een mensch met eenen onreinen geest,

en hij riep uit, a Luc. 4 : 33.

2é. Zeggende: Laat af, wat hebben
wij met u [te doen], gij Jezus Nazaré-

ner? Zijt gij gekomen, om ons te ver-

derven? Ik ken u, wie gij zijt, [name-

lijk] de Heilige Gods.
2ü. En Jezus bestrafte hem, zeggen-

de: Zwijg stil, en ga uit van hem.
2d. En de onreine geest, hem scheu-

rende, en roepende met eene groote
stemme, ging uit van hem.

27. En zij werden allen verbaasd,

zoodat zij onder malkanderen vraag-

den, zeggende: Wat is dit? Wat nieu-

we leer is deze, dat hij met macht ook
den onreinen geesten gebiedt, en zij

hem gehoorzaam zijn?

28. En zijn gerucht ging terstond uit

in het geheele omliggende land van
Galiléa.

29. «En van stonde aan uit de syna-

goge gegaan zijnde, kwamen zij in het

huis van Simon en Andreas, met Ja-

cobus en Johannes.
a Matth. 8 : 14. Luc. 4 : 38.

30. En Simons vrouws moeder lag

met de koorts; en terstond zeiden zij

hem van haar.

31. En hij, tot haar gaande, vatte

hare hand, en richtte ze op; en ter-

stond verhet haar de koorts, en zij

diende henlieden.

32. «xils het nu avond geworden was,

toen de zon onderging, brachten zij tot

hem allen, die kwalijk gesteld, en van
den duivel bezeten waren.

a INIatth. 8 : 16. Luc. 4 : 40.

33. En de geheele stad was bijeen-

vergaderd omtrent de deur.
34. En hij genas er velen, die door

verscheidene ziekten kwalijk gesteld
waren; en wierp vele duivelen uit, en
liet de duivelen niet toe te spreken,
omdat zij hem kenden.

35. «En des morgens vroeg, als het
nog diep in den nacht was, opgestaan
zijnde, ging hij uit, en ging henen in
eene woeste plaats, ^en bad aldaar.

a Luc, 4 : 42. & Matth. 14 : 23.

36. En Simon, en die met hem [wa-
ren], zijn hem nagevolgd.

37. En zij, hem gevonden hebbende,
zeiden tot hem : Zij zoeken u allen.

38. En hij zeide tot hen : «Laat ons
in de bijhggende vlekken gaan, opdat
ik ook daar predike; «want daartoe
ben ik uitgegaan. a Lue. 4: 43.

b Jes. 61 : 1. Luc. 4 : 18.

39. En hij predikte in hunne syna-
gogen, door geheel Galiléa, en wierp
de duivelen uit.

40. «En tot hem kwam een melaat-
sche, biddende hem, en vallende voor
hem op de knieën, en tot hem zeggen-
de: Indien gij wilt, gij kunt mij reini-

gen, a Matth. 8: 2. Luc. 5: 12.

41. En Jezus, met barmhartigheid
innerlijk bewogen zijnde, strekte de
hand uit, en raakte hem aan, en zeide

tot hem: Ik wil, word gereinigd,

42. En als hij [dit] gezegd had, ging
de melaatschheid terstond van hem,
en hij werd gereinigd.

43. En als hij hem strengelijk ver-

boden had, deed hij hem terstond van
zich gaan;

44. En zeide tot hem : Zie, dat gij

niemand iets zegt; maar ga henen en
vertoon uzelven den priester, en offer

voor uwe reiniging, hetgêne «Mozes ge-

boden heeft, hun tot eene getuigenis.
o Lev. 13: 2; 14: 1.

45. Maar hij, uitgegaan zijnde, begon
vele dingen te verkondigen, en dat
woord te verbreiden, alzoo dat hij niet

meer openbaarlijk in de stad kon ko-

men, maar was buiten in de woeste
plaatsen; en zij kwamen tot hem van
alle kanten.

HET II KAPITTEL.

Jijn «na [sommige] dagen is hij weder-



46 MARCUS II.

om binnen Capernaum gekomen; en
het werd gehoord, dat hij in huis was.

a Matth. 9 : 1. Luc. 5 : 17.

2. En terstond vergaderden [daar]

velen, alzoo dat ook zelfs de [plaatsen]

omtrent de deur [hen] niet meer kon-
den bevatten; en hij sprak het woord
tot hen.

3. «En er kwamen [somynigen] tot

hem, brengende eenen geraakte, die

van vier gedragen werd.
a Matth. 9:1. Luc. 5: 18.

4. En niet kunnende tot hem gena-
ken overmits de schare, braken zij het
dak weg, waar hij was; en [rfa/] opge-
broken hebbende, lieten zij het bedde-
ken neder, waar de geraakte op lag.

5. En Jezus, hun _eloof ziende, zei-

de tot den geraakte: Zoon, uwe zon-
den zijn u vergeven.

6. En sommigen van de Schriftge-

leerden zaten aldaar, en overdachten
in hunne harten :

7. Wat spreekt deze aldus [(?oc7s]las-

teringen? «Wie kan de zonden verge-
ven, dan alleen God? a Ps. 32: 5;

51 : 3. Jes. 43 : 25.

8. En Jezus, terstond in zijnen geest
bekennende, dat zij alzoo in zichzelven
overdachten, zeide tot hen : Wat over-

denkt gij deze dingen in uwe harten ?

9. Wat is lichter, te zeggen tot den
geraakte; De zonden zijn u vergeven?
of te zeggen : Sta op, en neem uw
beddeken op, en wandel?

10. Doch opdat gij moogt weten, dat
de Zoon des menschen macht heeft,

om de zonden op de aarde te vergeven
(zeide hij tot den geraakte) :

11. Ik zeg u: sta op, en neem uw
beddeken op, en ga henen naar uw
huis.

12. En terstond stond hij op, en het
beddeken opgenomen hebbende, ging
hij uit in aller tegenwoordigheid, zoo-

dat zij zich allen ontzetten, en ver-

heerlijkten God, zeggende: Wij hebben
nooit zulks gezien.

13. «En hij ging wederom uit naar
de zee; en de geheele schare kwam
tot hem, en hij leerde ze.

'a Matth. 9 : 9. Luc. 5 : 27.

14. En voorbijgaande, zag hij Levi,
[den zoon] van Alphéüs, zitten in het
tolhuis, en zeide tot hem: Volg mij.

En hij, opstaande, volgde hem.

15. En het geschiedde, als hij aanzat
in diens huis, dat ook vele tollenaren
en zondaren aanzaten met Jezus en
zijne discipelen; want zij waren velen,
en waren hem gevolgd.

16. En de Schriftgeleerden en de
Pharizeën, ziende hem eten met de
tollenaren en zondaren, zeiden tot zijne
discipelen : Wat [is het] dat hij met de
tollenaren en zondaren eet en drinkt .''

17. En Jezus, [dat] hoerende, zeide
tot hen: Die gezond zijn, hebben den
medicijnmeester niet van noode, maar
die ziek zijn. ^^Ik ben niet gekomen,
om te roepen rechtvaardigen, maar zon-
daars tot bekeering. aMattb.9: 13; 21:3L

Luc. 5: 32; 19: 10. 1 Tim. 1: 15.

18. «En de discipelen van Johannes
en van de Pharizeën vastten; en zij

kwamen en zeiden tot hem : Waarom
vasten de discipelen van Johannes en
van de Pharizeën, en uwe discipelen
vasten niet? a Matth. 9: 14. Luc. 5: 33.

19. En Jezus zeide tot hen : «Kunnen
ook de bruiloftskinderen vasten, ter-

wijl de bruidegom bij hen is? Zoo lan-

gen tijd zij den bruidegom bij zich heb-
ben, kunnen zij niet vasten.

a Jes. 62: 5. 2 Cor. 11: 2.

20. Maar de dagen zullen komen,
wanneer de bruidegom van hen zal

weggenomen zijn, en alsdan zullen zij

vasten in diezelve dagen.
21. En niemand naait eenen lap on-

gevold laken op een oud kl^ed; anders
scheurt zijn nieuwe aangenaaide lap

[iets] af van het oude [kleed], en er wordt
eene ergere scheur.

22. «En niemand doet nieuwen wijn
in oude [lederen'] zakken; anders doet.

de nieuwe wijn de [lederen] zakken
bersten, en de wijn wordt uitgestort,

en de [lederen] zakken worden verdor-

ven; maar nieuwen wijn moet men in

nieuwe [lederen] zakken doen.
a Matth. 9: 17.

23. «En het geschiedde, dat hij op
eenen Sabbathdag door het gezaaide
ging, en zijne discipelen begonnen al

gaande aren te plukken.
a Deut. 23: 25. Matth. 12: 1. Luc. 6: 1.

24. En de Pharizeën zeiden tot hem:
Zie, waarom doen zij op den Sabbathdag,
«wat niet geoorloofd is? « Ex. 20: 10.

25. En hij zeide tot hen: Hebt gij

nooit gelezen, wat «David gedaan heeft,.
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als hij nood had, en hem hongerde, en
dengenen die met hein [waren]'^

a 1 S;im. 21: 6.

26. Hoe hij ingegaan is in het Huis
Gods, ten tijde van A'bjathar, den hoo-

gepriester, en de toonbrooden gegeten
heeft, die niemand zijn geoorloofd te

eten, «dan den priesteren, en ook ge-

geven heeft dengenen, die met hem
waren ? a Lev. 24 : 9.

27. En hij zeidetothen: De Sabbath
is gemaakt om den mensch, niet de

mensch om den Sabbath.
28. «Zoo is dan de Zoon des men-

schen een Heere ook van den Sabbath.
d Matth. 12: 8. Luc. 6: 5.

HET III KAPITTEL.

Jlin hij ging w^ederom in de synago-
ge; en aldaar was een mensch, heb-

bende eene verdorde hand.
a Matth. 12: 9. Luc. 6: 6.

2. En zij namen hem waar, of hij op
den Sabbath hem genezen zoude, op-

dat zii hem beschuldigen mochten.
3. En hij zeide tot den mensch, die

de verdorde hand had: Sta op in het

midden.
4. En hij zeide tot hen: Is het ge-

oorloofd op Sabbathdagen goed te doen,

of kwaad te doen; een mensch te be-

houden, of te dooden? En zij zwegen
stil.

5. En als hij ze met toorn rondom
aangezien had, meteen bedroefd zijnde

over de verharding van hun hart, zeide

hij tot den mensch: Strek uwe hand
uit. En hij strekte ze uit, «en zijne hand
werd hersteld, gezond gelijk de andere.

a 1 Kon. 13 : 6.

6. «En de Pharizeën, uitgegaan zijn-

de, hebben terstond met de Hérodianen
te zamen raad gehouden tegen hem.,

hoe zij hem zouden dooden.
a Matth. 12: 14. Joh. 10: 39; 11: 53.

7. En Jezus vertrok met zijne disci-

pelen naar de zee; «en hem volgde eene
groote menigte van Galiléa, en van Ju-

déa, a Matth. 4: 25. Luc. 6: 17.

8. En van Jeruzalem, en van Iduméa,
en [van] over den Jordaan; endie[yan]
omtrent Tyrus en Sidon, eene groote

menigte, gehoord hebbende hoe groote

dingen hij deed, kwamen tot hem.
9. En hij zeide tot zijne di.scipelen.

dat een scheepken steeds omtrent hem
blijven zoude, om der schare wille, op-

dat zij hem niet zouden verdringen.

10. Want hij had er velen genezen,
alzoo dat hem alle degenen, die [eenige]

kwalen hadden, overvielen, opdat zij

hem mochten aanraken.
11. En de onreine geesten, als zij

hem zagen, vielen voor hem neder, en
riepen, zeggende: Gij zijt de Zone Gods.

12. En hij gebood hun scherpelijk

dat zij hem niet zouden openbaar ma-
ken.

13. «En hij klom op den berg, en
riep tot zich, die hij wilde; en zij kwa-
men tot hem. a Matth. 10: 1.

Mare. 6: 7. Luc. 6: 13; 9: 1.

14. En hij stelde er twaalf, opdat zij

met hem zouden zijn, en opdat hij die

zoude uitzenden om te prediken,
15. En om macht te hebben, de ziek-

ten te genezen, en de duivelen uit te

werpen :

16. En aan Simon gaf hij den [toe]-

naam Petrus;
17. En Jacobus, den [zoon] van Ze-

bedéüs, en Johannes, den broeder van
Jacobus; en gaf hun [^oejnamen, Bo-

anerges, hetwelk is zonen des donders;
18. En Andreas, en Philippus, en

Bartholoméüs, en Matthéüs, en Tho-
mas, en Jacobus, den [zoon] van Alphéüs,
en Thaddéüs, en Simon Kanam'tes;

19. En Judas Iscariot, die hem ook
verraden heeft.

20. En zij kwamen in huis; en er

vergaderde wederom eene schare, alzoo

dat zij ook zelfs «niet konden brood
eten. 1 a Marc. 6: 31.

21. En als degenen, die hem beston-

den, [dit] hoorden, gingen zij uit, om
hem vast te houden ; want zij zeiden :

Hij is buiten zijne zinnen.

22. En de Schriftgeleerden, die van
Jeruzalem afgekomen waren, zeiden:

«Hij heeft Beë'lzebul, endoorden over-

ste der duivelen werpt hij de duivelen

uit. Cl Matth. 9: 34: 12: 24.

Luc. 11: 15. Joh. 8: 48.

28. En hen tot zich geroepen hebben-

de, «zeide hij tot hen in gelijkenissen:

Hoe kan de satan den satan uitwerpen ?

a Mattli. 12; 25

24. En indien een koninkrijk tegen

zichzelf verdeeld is, zoo kan dat ko-

ninkrijk niet bestaan.
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25. En indien een huis tegen zichzelf

verdeeld is, zoo kan dat huis niet

bestaan.

26. En indien de satan tegen zich-

zelven opstaat, en verdeeld is, zoo kan
lii.l niet bestaan, maar heeft een einde.

27. «Er kan niemand in het huis
eens sterken ingaan en zijne vaten ont-

rooven, ^indien hij niet eerst den sterke

bindt; en alsdan zal hij zijn huis be-

rqoven. « Matth. 12 : 29. & Col. 2: 15.

28. Voorwaar ik zeg u, «dat alle de
zonden den kinderen der menschen
zullen vergeven worden, en allerlei las-

teringen, waarmede zij zullen gelasterd

hebben; a l Sam. 2: 25. Matth. ]2: 31.

Luc. 12: 10. 1 Joh. 5: 16.

29. «Maar zoo wie gelasterd zal heb-

ben tegen den Heiligen Geest, die heeft
geene vergeving in der eeuwigheid,
maar hij is schuldig des eeuwigen oor-

deels, a 1 Joh. 5 : 16.

30. Want zij zeiden: Hij heeft eenen
onreinen geest.

31. «Zoo kwamen dan zijne broeders
en zijne moeder; en buiten staande,
zonden zij tot hem, en riepen hem.

a Matth. 12: 46. Luc. 8: 19.

82. En de schare zat rondom hem;
en zij zeiden tot hem: Zie, uwe moe-
der en uwe broeders daar buiten zoe-

ken u.

38. En hij antwoordde hun, zeggen-
de: Wie is mijne moeder, of mijne broe-

ders ?

34. En rondom overzien hebbende
die om hem zaten, zeide hij: Zie, mijne
moeder en mijne broeders.

35. «Want zoo wie den wille Gods
doet, die is mijn broeder, en mijne zus-

ter, en moeder.
a Joh. 15: 14. 2 Cor. 5: 16, 17.

HET IV KAPITTEL.

Jcjn hij begon wederom te leeren om-
trent de zee; en er vergaderde eene
groote schare bij hem, alzob dat hi],in

het schip gegaan zijnde, nederzatopde
zee; en de geheele schare was op het
land aan de zee;

a Matth. 13: 1. Luc. 8: 4.

2. En hij leerde hun vele dingen
door gelijkenissen, en hij zeide in zijne

leering tot hen:
3. Hoort toe : Zie, een zaaier ging uit

om te zaaien.

4. En het geschiedde in het zaaien,

dat het eene [deel zaads] viel bij den
weg ; en de vogelen des hemels kwamen
en aten het op.

5. En het andere viel op het steen-

achtige, waar het niet veel aarde had;
en het ging terstond op, omdat het gee-

ne diepte van aarde had;

6. Maar als de zon opgegaan was,
zoo is het verbrand geworden; en om-
dat het geenen wortel had, zoo is het
verdord.

7. En het andere viel in de doornen,
en de doornen wiesen op, en verstik-

ten het, en het gaf geene vrucht.

8. En het andere viel in de goede
aarde, en gaf vrucht, die opging en
wies; en het eene droeg dertig-, en het
andere zestig-, en het andere honderd-
[voud].

9. En hij zeide tot hen: Wie ooren
heeft om te hooren, die hoore.

10. «En als hij nu alleen was, vraag-

den hem degenen, die omtrent hem
[waren], met de twaalven, naar de ge-

lijkenis, rt Matth. 13: 10. Luc. 8: 9.

11. En hij zeide tot hen: «Het is u ge-

geven ie verstaan de verborgenheid
van het koninkrijk Gods; ^maar den-

genen, die buiten zijn, geschieden alle

deze dingen door gelijkenissen;
a Matth. il: 25. 2 Cor. 2:* 14. b 2 Cor. 3: 14.

12. «Opdat zij ziende zien, en niet

bemerken, en hoerende hooren, en niet

verstaan; opdat zij zich niet te eeniger

tijd bekeeren, en hun de zonden verge-

ven worden. a Jes. 6: 9. Matth. 13: 14.

Luc. 8: 10. Joh. 12: 40.

Hand. 28: 20. Rum. 11: 8.

18. En hij zeide tot hen: Weet gij

deze gelijkenis niet? En hoe zult gij

alle de gelijkenissen verstaan?
14. «De zaaier [^s, die] het woord zaait.

a Matth. 13: 19. Luc. 8: 11.

15. En deze zijn, die bij den weg
[bezaaid ivorden], waarin het woord ge-

zaaid wordt; en als zij het gehoord
hebben, zoo komt de satan terstond,

en neemt het woord weg, hetwelk in

hunne harten gezaaid was.

16. En deze zijn desgelijks, die op de
steenachtige [plaatsen] bezaaid worden,
welke, als zij het woord gehoord heb-

ben, terstond het met vreugde ontvan-

gen;
17. En hebben geenen wortel in zich-
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zelven, maar zijn voor eenen tijd ; daar-

na als verdrulvking of vervolging komt
om des woords wille, zoo woorden zij

terstond geërgerd.

18. En deze zijn, die in de doornen
bezaaid worden, [na7neUjk] degenen,
die het woord hooren;

19. «En de zorgvuldigheden dezer we-
reld, en de verleiding des rijkdoms, en
de begeerlijkheden omtrent de andere
dingen, inkomende, verstikken het

woord, en het wordt onvruchtbaar.
a Matth. 19 : 23.

Mare. 10 : 23. Luc. 18 : 24. 1 Tim. 6 : 9.

20. En deze zijn, die in de goede aar-

de bezaaid zijn, welke het woord hoo-

ren en aannemen, en dragen .vruchten,

het eene dertig-, en het andere zestig-,

en het andere honderd[yoM{i].

21. «En hij zeide tot hen : Komt ook
de kaars, opdat zij onder de korenmaat
of onder het bed gezet worde? [Is heJ]

niet. opdat zij op den kandelaar gezet

worde? a Matth. 5: 15. Luc. 8: 16; 11: 33.

22. «Want er is niets verborgen, dat

niet geopenbaard zal worden ; en er is

niets geschied, [om] verborgen [te zijn],

maar opdat het in het openbaar zoude
komen. a Job 12 : 22.

Matth. 10: 26. Luc. 8: 17; 12: 2.

23. Zoo iemand ooren heeft om te

hooren, die hoore.

24. En hij zeide tot hen : Ziet wat
gij hoort. «Met wat mate gij meet, zal

u gemeten worden, en u, die hoort,

zal [meer] toegelegd worden.
a Matth. 7 : 2. Luc. 6 : 38.

25. «Want zoo wie heeft, dien zal

gegeven worden; en wie niet heeft,

van dien zal genonien worden, ook wat
hij heeft. a Matth. 13: 12;

25: 29. Luc. 8: 18; 19: 26.

26. En hij zeide: Alzoo is het konink-

rijk Gods, gelijk of een mensch het

zaad in de aarde wierp;

27. En [voorts] sliep, en opstond,

nacht en dag; en het zaad uitsproot,

en lang werd, dat hij zelf niet wisthoe.

28. Want de aarde brengt vanzelve
vrucht voort; eerst het kruid, daarna
de aar, daarna het volle koren in de

aar.

29. En als de vrucht [zich] voordoet,

terstond zendt hij de sikkel daarin,

omdat de oogst daar is.

80. «En hij zeide : Waarbij zullen wij

het koninkrijk Gods vergeleken, of met
wat gelijkenis zullen wij het gelijken?

a Matth. 13: 31. Luc. 13: 18.

31. [Namelijk] bij een mostaardzaad,
hetwelk, wanneer het in de aarde ge-

zaaid wordt, het minste is van alle de
zaden, die op de aarde [zijn];

32. En wanneer het gezaaid is, gaat
het op, en wordt het meeste van alle

de moeskruiden, en maakt groote tak-

ken, alzoo dat de vogelen des hemels
onder zijne schaduw kunnen nestelen.

33. «En door vele zulke gelijkenissen

sprak hij tot hen het woord, naar dat
zij het hooren konden. « Matth. 13 : 34.

34. En zonder gelijkenis sprak hij tot

hen' niet; maar hij verklaarde alles

zijnen discipelen in het bijzonder.

35. «En op dienzelven dag, als het
nu avond geworden was, zeide hij tot

hen: Laat ons overvaren naar de an-
dere zijde. d Matth. 8: 23. Luc. 8: 22.

36. En zij, de schare gelaten hebben-
de, namen hem mede, gelijk hij in het

schip was; en er waren nog andere
scheepkens met hem.

37. En er werd een groote storm van
wind, en de baren sloegen over in het

schip, alzoo dat het nu vol werd.

38. En hij was in het achterschip,

slapende op een oorkussen ; en zij wek-
ten hem op, en zeiden tot hem: Mees-
ter, bekommert het u niet, dat wij ver-

gaan ?

39. En hij, opgewekt zijnde, «bestrafte

den wind, en zeide tot de zee: Zwijg,

wees stille. En de wind ging liggen,

en er werd groote stilte, a Job 26: 12.

Ps. 107 : 29. Jes. 51 : 10.

40. En hij zeide tot hen: Wat zijt

gij zoo vreesachtig? Hoe hebt gij geen
geloof?

41. En zij vreesden met groote vree-

ze, en zeiden tot malkanderen : Wie is

toch deze, dat ook de wind en de zee
hem gehoorzaam zijn?

HET V KAPITTEL.

rjn zy kwamen over op de andere
zijde der zee, in het land der Gadaré-
nen. a Matth. 8: 28. Luc. 8: 26.

2. En als hy uit het schip gegaan
was, terstond ontmoette hem, uit de
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graven, een mencch met ecnen onrci-

ncn geest;

3. Dewelke [zijne] woning in de ^ra.-
' ven had, en niemand kon hem binden,

ook zelfs niet met ketenen.

4. Want hij was menigmaal met
boeien en ketenen gebonden geweest,
en de ketenen waren van hem in si.uk-

ken getrokken, en de boeien verbrij-

zeld, en niemand was machtig om hem
te temmen.

5. En hij was altijd, nacht en dag,

op de bergen en in de graven, roe-

pende, en slaande zichzelven mer stee-

nen,

6. Als hij nvi Jezus van verre zag,

liep hij [toe], en aanbad hem.
7. En met eeno groote stemme roe-

pende, zeide hij : Wat heb ik met u

[te doen], Jezus, gij Zone Gods des Al-

lerhoogsten? Ik bezweer u bij God, dat

gij mij niet pijnigt.

8. (Want hij zeide tot hem: Gij on-

reine geest, ga uit van den mensch.)

9. En hij vraagde hem : Welk is uw
naam ? En hij antwoordde, zeggende :

Mijn naam is Legio, want wij zijn ve-

len.

10. En hij bad hem zeer, dat hij hen
buiten het land niet wegzond.

11. En aldaar aan de bergen was
eene groote kudde zwijnen, weidende.

12. En alle de duivelen baden hem,
zeggende: Zend ons in die zwijnen,

opdat wij daarin mogen varen.

13. En Jezus liet het hun terstond

toe. En de onreine geesten, uitgevaren
zijnde, voeren in de zwijnen; en de
kudde stortte van de steilte af in de
zee (er waren er nu omtrent tweedui-

zend), en zij versmoorden in de zee.

14. En die de zwijnen weidden, zijn

gevlucht, en boodschapten [zulks] in de

stad en op het land. En zij gingen uit,

om te 7jen, wat het v/as, dat er ge-

schied was;
15. En zij kwamen tot Jezus, en za-

gen den bezetene zittende, en gekleed,

en wel bij zijn verstand, [namelijk] die
° het Legioen gehad had ; en zij werden
bevreesd.

16. En die het gezien hadden, ver-

telden hun, wat den bezetene geschied

was, en [ook] van de zwijnen.
17. "En zij begonnen hem te bidden,.

dat hij van hunne landpalen wegging,.
a Hand. IG : 39.

18. aEn als hij in het schip ging,

bad hem degene, die bezeten was ge-

weest, dat hij met hem mocht zijn.

a Luc. 8 : 38.

19. Doch Jezus liet hem [dat] niet

toe, maar zeide tot hem: Ga henen
naar uw huis tot de uwen, en bood-
schap hun, wat groote dingen u de
Heere gedaan heeft, en [hoe] Hij zich
uwer ontfermd heeft.

20. En hij ging henen, en begon te

verkondigen in het [land] van Deca-
polis, wat groote dingen hem Jezus
gedaan had; en zij verwonderden zich

allen.

21. «En als Jezus wederom in het
schip overgevaren was naar de andere
zijde, vergaderde eene groote schare
bij hem; en hij was bij de zee.

a Luc. 8 : 40.

22. «En zie, er kwam een van de
oversten der synagoge, met nameJaï-
rus; en hem ziende, viel hij aan zijne

voeten, a Matth. 9: 18. Luc. 8: 41.

23. En bad hem zeer, zeggende: Mijn
dochterken is in haar uiterste; [ik bid

«] dat gij komt en de handen op haar
legt, opdat zij behouden worde, en zij

zal leven.

24. En hij ging met hem; en eeno

groote schare volgde hem, en zij vi i-

drongen hem.
25. «En eene zekere vrouw, die twaalf

jaren den vloed des bloeds gehad had,
a Lev. 15: 25. Matth. 9 : 20. Luc. 8: 43.

26. En veel geleden had van vele

medicijnmeesters, en al het hare [daar-

aan] te koste gelegd, en geene baat

gevonden had, maar met welke het

veeleer erger geworden was;

27. [Deze,] van Jezus hoerende, kwam
onder de schare van achteren, en raakte

zijn kleed aan;

28. Want zij zeide: Indien ik maar
zijne kleederen mag aanraken, ik zal

gezond worden.

29. En terstond is de fontein haars-

bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan
haar lichaam, dat zij van die kwaal
genezen was.

30. En terstond Jezus, bekennende-

in zichzelven «de kracht die van hem
uitgegaan was, keerde zich om in <\r
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schare, en zeide: Wie heeft mijne klee-

deren aangeraakt ? a Luc. 6 : i9.

31. En zijne discipelen zeiden- tot

hem: Gij ziet, dat de schare u ver-

dringt, en zegt gij : Wie heeft mij aan-
geraakt?

32. En hij zag rondom, om haar te

zien, die dat gedaan had.
33. En de vrouw, vreezende en be-

vende, wetende wat aan haar geschied
was, kwam en viel voor hem neder,

en zeide hem al de waarheid.
34. «En hij zeide tot haar: Dochter,

uw geloof heeft u behouden; ga henen
in vrede, en wees genezen van deze
uwe kwaal, a Matth. 9: 22. Mare. 10: 52.

35. «Terwijl hij nog sprak, kwamen
[eenigen] van [het huis] des oversten der

synagoge, zeggende: Uwe dochter is

gestorven; wat zijt gij den Meester nog
moeielijk? a Luc. 8: 49.

36. En Jezus, terstond gehoord heb-

bende het woord dat er gesproken werd,
zeide tot den ovwste der synagoge:
Vrees niet, geloof alleenlijk.

37. En hij liet niemand toe hem te

volgen, dan Petrus, en Jacobus, en Jo-

hannes, den broeder van Jacobus;
38. En kwam in het huis des over-

sten der synagoge, en zag de beroerte,

[en degenen] die zeer weenden en huil-

den;
39. En ingegaan zijnde, zeide hij tot

hen : Wat maakt gij beroerte, en [wat]

weent gij ? «Het kind is niet gestorven,
maar het slaapt. a joh. ii : ii.

40. En zij belachten hem; maar hij,

als hij ze allen had uitgedreven, nam
bij zich den vader en de moeder des
kinds, en degenen die met hem [ivaren],

en ging binnen, waar het kind lag.

41. En hij vatte de hand des kinds,
en zeide tot haar: Tali'tha Kümi ; het-

welk is, zijnde overgezet: Gij dochter-
ken, (ik zeg u) sta op.

42. En terstond stond het dochter-
ken op, en wandelde; want het was
twaalf jaar [oud] ; en zij ontzetten zich
met groote ontzetting.

43. En hij gebood hun zeer, dat nie-

mand dat zoude weten; en zeide, dat
men haar zoude te eten geven.

HET VI KAPITTEL.

'Rm hij ging van daar weg, en kwam

in zijn vaderland, en zijne discipelen
volgden hem. a Matth. 13: 53. Luc. 4: 16.

2. En als het Sabbath geworden was,
begon hij in de synagoge teleeren;en
velen, die [hem] hoorden, ontzetten zich,

zeggende: Vanwaar [/jomen] dezen deze
dingen; en wat wijsheid is dit, die hem
gegeven is, dat ook zulke krachten door
zijne handen geschieden?

3. «Is deze niet de timmerman, de
zoon van Maria, en de broeder van Ja-

cobus en Jóses, en Judas en Simon

;

en zijn zijne zusters niet hier bij ons?
En zij werden aan hem geërgerd.

a Joh. 6: 42.

4. En Jezus zeide tot hen : «Een pro-

feet is niet ongeëerd, dan in zijn va-

derland, en onder [zijne] magen, en in

zijn huis. a Matth. 13: .57.

Luc. 4: 24. Joh. 4: 44.

5. «En hij kon aldaar geene kracht
doen ; dan dat hij weinigen zieken de
handen oplegde, en ze genas.

a Matth. 13: 58.

6. En hij verwonderde zich over hun
ongeloof; «en omging de vlekken [daar]
rondom, leerende. a Matth. 9: 35.

Luc. 13: 22.

7. «En hi) riep tot zi^ii de twaalven,
en begon hen uit te zenden twee aan
twee, en gaf hun macht over de onrei-

ne geesten. a Matth. lO; 1,

Luc. 6: 13; 9: 1.

8. En hij gebood hun, dat zij niet.=4

zouden nemen tot den weg, dan alleen-

lijk eenen staf; geene male, geen brood,
geen geld in den gordel;

9. «Maar dat zij schoenzolen zouden
aanbinden, ep met geen twee rokken
gekleed zijn. a Hand. 12 : 8.

10. En hij zeide tot hen : Zoo waar
gij in een huis zult ingaan, blijft daar,

totdat gij van daar uitgaat.

11. «En zoo wie u niet zullen ont-

vangen, noch u hooren, vertrekkende
van daar, ^schudt het stof af, dat on-

der aan uwe voeten is, hun tot een
getuigenis. cVoorwaar zeg ik u : Het
zal Sódoma of Gomórra verdragelijker

zijn in den dag des oordeels, dan die

stad. a Matth. 10: 1§.

Luc. 9: 5. h Hind. 13: ól;
18: 6. c Matth. 10: 15. Luc. 10: 12.

12. En uitgegaan zijnde, predikten zij

dat zij zich zouden bekeeren.

13. En zij wierpen veie duivelen uit.
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«en zalfden vele kranken met olie, en
maakten ze gezond. a Jac. 5: 14.

14. «En de koning Heródes hoorde
het (want zijn naam was openbaar ge-

worden), en zeide : Johannes, die daar
doopte, is van de dooden opgewekt, en
daarom werken die krachten in hem.

a Mattb. 14: 1. Luc. 9: 7.

15. Anderen zeiden: Hij is Elias; en
anderen zeiden: Hij is een profeet, of
als een der profeten,

16. Maar als het Heródes hoorde,
zeide hij: Deze is Johannes, dien ik

onthoofd heb; die is van de dooden op-

gewekt.
17. «Want deze Heródes, [eenigen] uit-

gezonden hebbende, had Johannes ge-

vangen genomen, en hem in de gevan-
genis gebonden, uit oorzaak van Heró-
dias, de huisvrouwe van zijnen broeder
Philippus, omdat hij haar getrouwd had.

a Mattb. 14: 3. Luc. 3: 19; 9: 9.

18. Want Johannes zeide tot Heródes:
«Het is u niet geoorloofd de huisvrouwe
uws broeders te hebben.

a Lev. 18; 20: 21.

19. En Heródias legde op hem toe,

en wilde hem dooden, en kon niet;

20. Want Heródes vreesde Johannes,
wetende dat hij een «rechtvaardig en
heilig man was, en hield hem in waarde;
en als hij hem hoorde, deed hy vele'

dingen, en hoorde hem gaarne.
a Mattb. 14: 5; 21: 26.

21. En als er een welgelegen dag ge-

komen was, toen Heródes «op den dag
zijner geboorte eenen maaltijd aanricht-
te voor zijne grooten, en de oversten
over duizend, en de voornaamsten van
Galiléa; a Gen. 40: 20. Mattb. 14: 6.

22. En als de dochter van deze He-
ródias inkwam, en danste, en aan He-
ródes en .aan degenen die mede aan-
zaten behaagde, zoo zeide de koning
tot het dochterken; Eisch van mij, wat
gij ook wüt, en ik zal het u geven;

23. «En hij zwoer haar : Zoo wat gij

van mij zult eischen, zal ik u geven,
[ook] tot de helft mijns koninkrijks.

a Eicbt. 11: 30.

24. En zij, uitgegaan zijnde, zeide tot

hare moeder : Wat zal ik eischen ? En
die zeide: Het hoofd van Johannes den
Dooper.

25. En zij, terstond met haast ingaan-
de tot den koning, heeft het geëischt,

]

zeggende : Ik wil, dat gij mij nu terstond
in eenen schotel geeft het hoofd van
Johannes den Dooper.

26. En de koning, zeer bedroefd ge-

worden zijnde, [nochtajis] om de eedon,
en degenen die mede aanzaten, wilde
haar [dat] niet afslaan.

27. «En de koning zond terstond
eenen scherprechter, en gebood zijn

hoofd te brengen. Deze nu ging henen,
en onthoofdde hem in de gevangenis;

a Mattb. 14: 10.

28. En bracht zijn hoofd in eenen
schotel, en gaf het aan het dochterken,
en het dochterken gaf het aan hare
moeder.

29. En als zijne discipelen [diï] hoor-

den, gingen zij en namen zijn dood
lichaam weg, en leiden dat in een
graf.

30. «En de apostelen kwamen [weder]

samen tot Jezus, en boodschapten hem
alles, beide wat zij gedaan hadden, en
wat zij geleerd hadden, a Luc. 9: lO.

31. En hij zeide tot hen: Komt gij-

lieden in eene woeste plaats hier alleen,

en rust een weinig; want er waren
velen, die kwamen en die gingen, «en
zij hadden zelfs geenen gelegenen tijd

om te eten. a Marc. 3: 20.

32. «En zij vertrokken in een schip,

naar eene woeste plaats alleen.
a Mattb. 14: 13. Luc. 9: 10. Job. 6: 1.

33. En de scharen zagen ze henen-
varen, en velen werden hem kennende,
en liepen gezamenlijk te voet van alle

steden derwaarts, en kwamen hun vóór,

en gingen samen tot hem.
34. En Jezus, uitgaande, «zag eene

groote schare, en werd innerlijk met
ontferming bewogen over hen; ?^want

zij waren als schapen, die geenen her-

der hebben; een hij begon hun vele din-

gen te leeren. a Mattb. 9: 36; 14: 14.

b Jer. 23: 1. Ezech. 34: 2. c Luc. 9: 11.

35. «En als het nu laat op den dag
geworden was, kwamen zijne discipe-

len toi hem, en zeiden: Deze plaats is

woest, en het is nu laat op den dag.
a Mattb. 14: 15. Luc. 9: 12. Job. 6: 5.

36. Laat ze van u, opdat zij henen-
gaan in de omliggende dorpen en vlek-

ken, en bropden voor zichzelven mogen
koopen; want zij hebben niet, wat zij

eten zullen.

37. Maar hij, antwoordende, zeide tot
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hen: Geeft gij hun te eten. En zij zei-

den tot hem: Zullen wij henengaan,
en koopen voor twee honderd pennin-

gen brood, en hun te eten geven?
38. En hij zeide tot hen: Hoeveel

broeden hebt gij ? Gaat henen en beziet

[het]. t^En toen zij het vernomen had-

den, zeiden zij : Vijf, en twee visschen.
a Matth. 14: 17. Luc. 9: 13. Joh. 6: 9.

39. En hij gebood hun, dat zij ze allen

zouden doen nederzitten, bij gezelschap-

pen, op het groene gras.

40. En zij zaten neder in gedeelten,

bu honderd te zamen, en bij vijftig te

zamen.
4.1. En als hij de vijf brooden en de

twee visschen genomen had, «zag hij

op naar den hemel, ^zegende en brak
de brooden, en gaf ze zijnen discipelen,

opdat zij ze hun zouden voorleggen ; en
de twee visschen deelde hij voor allen,

a Joh. 17: 1. ö 1 Sam. 9: 13.

42. En zij aten allen, en zijn verzadigd

geworden.
43. En zij namen op twaalf volle kor-

ven brokken, en van de visschen.

44. En die daar de brooden gegeten
hadden, waren omtrent vijf duizend
mannen.

45. »En terstond dwong hij zijne dis-

cipelen in het schip te gaan, en voor-

uit henen te varen naar de andere zijde

tegen[oyer] Bethsaïda, terwijl hij de
schare van zich zoude laten.

a Matth. 14: 22. Joh. 6: 17.

46. «En als hij dezen hun afscheid
gegeven had, ging hij op den berg om
te bidden. a Matth. 14: 23. Luc. 6: 12.

47. «En als het nu avond was gewor-
den, zoo was het schip in het midden
van de zee, en hij was alleen op het
land. a Matth. 14: 23. Joh. 6: 16.

48. En hij zag, dat zij zich zeer pij-

nigden, om [het schip] voort te krijgen

(want de wind was hun tegen) ; en om-
trent de vierde wake des nachts, kwam
hij tot hen, wandelende op de zee; en
wilde hun voorbijgaan.

49. En zij, ziende hem wandelen op
de zee, meenden, dat het een spooksel
was, en schreeuwden zeer;

50. Want zij zagen hem allen, en
werden ontroerd. En terstond sprak
hy met hen, en zeide tot hen: Zijt

welgemoed, ik ben het, vreest niet.

51. En hij klom tot hen in het schip,

en de wind stilde ; en zij ontzetten zich
boven mate zeer in zichzelven, en wa-
ren verwonderd.

52. Want zij hadden niet gelet op
[het ivonder] der brooden; want hun
hart was verhard.

53. «En als zij overgevaren waren,
kwamen zij in het land Gennésaret, en
havenden aldaar. a Matth. 14: 34.

54. En als zij uit het schip gegaan
waren, terstond werden zij hem ken-
nende.

55.- [En] het geheele omliggende land
doorloopende, begonnen zij op beddekens
degenen, die kwalijk gesteld waren, om
te dragen, ter plaatse waar zij hoorden
dat hij was.

56. En zoo waar hij kwam, in vlek-

ken, of steden, of dorpen, daar leiden
zij de kranken op de markten, en baden
hem, dat zij maar den zoom zijns kleeds
aanraken mochten; en zoo velen als

er hem aanraakten, werden gezond.

HET Vil KAPITTEL.

Üin tot hem vergaderden de Pharizeën,
en sommige der Schriftgeleerden, die
van Jeruzalem gekomen waren;

a Matth. 15: 1.

2. En ziende, dat sommige van zijne

discipelen met onreine, dat is, meton-
gewasschene handen brood aten, berisp-

ten zij [hen].

3. Want de Pharizeën en alle de Jo-

den eten niet, tenzij dat zij [eerst] de han-
den dikmaals wasschen, houdende de
inzetting der ouden;

4. En van de markt [komende], eten
z\\ niet, tenzij dat zij [eerst] gewas-
schen zijn; en vele andere dingen zijn

er, die zij aangenomen hebben te hou-
den, [als namelijk] de wasschingen der
drinkbekers, en kannen, en koperen
vaten, en bedden.

5. Daarna vraagden hem de Phari-

zeën en de Schriftgeleerden: Waarom
wandelen uwe discipelen niet naar de
inzetting der ouden, maar eten het
brood met ongewasschene handen?

6. Maar hij antwoordde en zeide tot

hen: Wel heeft Jesaja van u, geveins-

den, geprofeteerd, gelijk geschreven is :

* Havenden beteekent: liepen aldaar de
haven binnen.
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«Dit volk eert Mij met de lippen, maar
hun hart houdt zich verre van Mij.

a Jes. 29: 13. Ezech. 33: 31.

7. «Doch tevergeefs eeren zij Mij,

loerende leeringen, [die] geboden [zijn]

der menschen.
a Matth. 15: 9. Col. 2: IS, 20. Tit. 1 : 14.

8. Want, nalatende het gebod Gods,

houdt gij de inzettingen der menschen,
[als namelijk] wasschingen der kannen
en drinkbekers; en andere dergelijke

dingen doet gij vele.

9. En hij zeide tot hen: Gij doet

[zeker] Gods gebod wel te niet, opdat
gij uwe inzetting zoudt onderhouden.

10. Want Mozes heeft gezegd : «Eer
uwen vader en uwe moeder ; en : ^Wie
vader of moeder vloekt, die zal den
dood sterven, a E.x. 20 : 12. Deut. 5: 16.

Ephez. 6: 2. ö Ex. 21: 17.

Lev. 20: 9. Deut. 27: 16. Spr. 20: 20.

11. Maar gijlieden zegt: Zoo een
mensch tot vader of moeder zegt: [He^

is] Kórban (dat Is [te zeggen], eene ga-

ve), zoo wat u van mij zoude kunnen
ten nutte komen, [die voldoet;]

12. En gij
s
laat hem niet meer toe,

iets aan zijnen vader of zijne moeder
te doen;

13. «Makende [alzoo] Gods woord
krachteloos door uwe inzetting, die gij

ingezet hebt; en dergelijke dingen doet

gij vele. a Matth. 15: 6.

1 Tim. 4 : 3. 2 Tim. 3 : 2.

14. En tot zich de gansche schare

geroepen hebbende, ' zeide hij tot hen:

Hoort mi) allen en verstaat.
a Matth. 15 : 10.

15. «Er is niets van buiten den mensch
in hem ingaande, hetwelk hem kan
ontreinigen; maar de dingen die van
hem uitgaan, die zijn het, welke den
mensch ontreinigen. a Hand. lO: 15.

Hom. 14: 17, 20. Tit. 1: 15.

16. Zoo iemand ooren heeft om te

hooren, die hoore.

17. «En toen hij van de schare in

huis gekomen was, vraagden hem zijne

dicipelen van de gelijkenis.
a Matth. 15: 15.

IS. En hij zeide tot hen: Zijtookgij

alzoo onwetende? Verstaat gij niet,

dat al wat van buiten in den mensch
ingaat, hem niet kan ontreinigen ?

19. Want het gaat niet in zijn hart,

maar in den buik, en gaat in de hei-

melijkheid uit, reinigende alle de spij-

zen.

20. En hij zeide : Hetgene uitgaat uit

den mensch, dat oatreinigt den mensch.
21. «Want van binnen uit het hart

der menschen komen voort kwade ge-

dachten, overspelen, ho.'orerijen, dood-
slagen, a Gen. 6: 5;

8: 21 Spr. 6: 14. Jer. 17: 9.

22. Dieverijen, gierigheden, boosheden,
bedrog, ontuchtigheid, een boos oog,

lastering, hoovaardij, onverstand.
23. Alle deze booze dingen komen

voort van binnen, en ontreinigen den
mensch.

24. «En van daar opstaande, ging
hij weg naar de landpalen van Tyrus
en Sidon. En in een huis gegaan zijnde,

wilde hij niet, dat het iemand wist;

en hij kon [nochtans] met verborgen
zijn. a Matth. 15: 21.

25. Want eene vrouw, welker doch-

terken eenen onreinen geest had, van
hem gehoord hebbende, kwam en viel,

neder aan zijne voeten;

26. Deze nu was eene Grieksche vrouw
van geboorte uit Syro-Phenicië; en zij

bad hem, dat hij den duivel uitwierp

uit hare dochter.

27. Maar Jezus zeide tot haar : Laat
eerst de kinderen verzadigd worden;
want het is niet betamelijk, dat men
het brood der kinderen neme, en den hon-

dekens [yoorlwerpe.

28. Maar zij antwoordde en zeide tot

hem: Ja Heere, doch ook de hondekens
eten onder de tafel van de kruimkens
der kinderen.

29. En hij zeide tot haar : Om dezes

woords wilie ga henen ; de duivel is uit

uwe dochter uitgevaren.

30. En als zij in haar huis kwam,
vond zij, dat de duivel uitgevaren was,

en de 'dochter liggende op het bed.

31. «En hij, wederom weggegaan
zijnde van de landpalen van Tyrus en
sidon, kwam aan de Zee van Galiléa,

door het midden der landpalen van
DecapoliS. a Matth. 15: 29.

32. «En zij brachten tot hem eenen

doove, die zwaarlijk sprak, en baden

hem, dat hij de hand op hem legde.
a Matth. 9: 32. Luc. 11: 14.

33. En hem van de schare alleen

o-enomen hebbende, stak hij zijne vin-
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geren in zijne ooren, en gespogen heb-
bende raakte hij zijne tong aan

;

34. En opwaarts ziende naar den
hemel, zuchtte hij, en zeide tot hem:
Effatha; dat is: Word geopend.

85. En terstond werden zijne ooren
geopend, en de band zijner tong werd
los, en hij sprak recht.

3G. En hij gebood hunlieden, dat zij

het niemand zeggen zouden; maar wat
hij hun ook gebood, zoo verkondigden
zij het des te meer.

37. En zij ontzetten zich boven mate
zeer, zeggende: «Hij heeft alle^ wel
gedaan ; en hij maakt, dat de dooven
hooren, en de stommen spreken.

a Gen. 1: 31.

HET VIII KAPITTEL.

in die dagen, ,als er een gansch groo-
te schare was, en zij niet hadden wat
zij eten zouden, riep Jezus zijne disci-

pelen tot zich, en zeide tot hen:
a Matth. 15: 32.

2. Ik word innerlijk met ontferming
bewogen over de schare, want zij zijn

nu drie dagen bij mij gebleven,en heb-
ben niet wat zij eten zouden.

3. En indien ik ze nuchteren naar
hun huis laat gaan, zoo zullen zij op
den weg bezwijken; want sommigen
van hen komen van verre.

4. En zijne discipelen antwoordden
hem : Van waar zal iemand deze met
broeden hier in de woestijn kunnen
verzadigen ?

5. En hij vraagde hun: Hoeveel
broeden hebt gij ? En zij zeiden : Zeven.

6. En hij gebood de schare, neder te

zitten op de aarde; en hij nam de ze-

ven broeden, en gedankt hebbende
brak hij ze, en gaf ze zijnen discipelen,

opdat zij ze zouden voorleggen
; en zij

leiden ze aan de schare voor.

7. En zij hadden weinige vischkens;
en als hij gezegend had, zeide hij,

dat zij ook die zouden voorleggen.
8. En zij hebben gegeten, en zijn

verzadigd geworden; en zij namen het
overschot der brokken op, zeven man-
den.

9. Die nu gegeten hadden, waren
omtrent vier duizend. En hij liet ze
gaan.

10. "En terstond in het schip gegaan

zijnde met zijne discipelen, is hij ge-
komen in de deelen van Dalmanütha.

a Matth. 15: 39.

11. En de Pliarizeën gingen uit, en
begonnen met hem te twisten, «be-
geerende van hem een teeken van den
hemel, hem verzoekende.

a Matth. 12: 38; 16: 1. Luc. 11: 29. Joh. 6: 30.

12. En hij, zwaarlijk zuchtende in
zijnen geest, zeide : Wat begeert dit
geslacht een teeken? «Voorwaar ik
zeg u, zoo aan dit geslacht een teeken
gegeven zal worden ! „ Matth. i6: 4.

13. En hij verliet hen, en wederom
in het schip gegaan zijnde, voer hij weg
naar de andere zijde.

14. En zijne discipelen hadden ver-
geten brood mede te nemen, en had-
den niet dan één brood met zich In
het schip.

15. En hij gebood hun, zeggende:
«Ziet toe, wacht u van den zimrdeesem
der Pharizeën, en van den zuurdeesem
van Heródes. a Matth. 16: 6. Luc. 12: 1.

16. En zij overleiden onder rnalkan-
deren, zeggende: [Het is,] omdat wij
geene broeden hebben.

17. En Jezus, [rZa^] bekennende, zeide
tot hen : Wat overlegt gij, 'dat gij geene
broeden hebt? Bemerkt gij nog niet,
en verstaat gij niet? «Hebt gij nog
uw verharde hart? a Marc. 6: 52.

18. Oogen hebbende, ziet gij niet, en
ooren hebbende, hoort gij niet?

19. En gedenkt gij niet, «toen ik de
vijf broeden brak onder de vijf duizend
mannen, hoeveel volle korven met
brokken gij opnaamt? Zij zeggen hem :

Twaalf. a Matth. 14: 17,20.
Mare. 6 : 38. Luc. 9 : 13. Joh. 6 : 9.

20. En «toen ik dezeven [brak] onder
de vier duizend mannen, hoeveel volle
manden met brokken gij opnaamt? En
zij zeiden : Zeven. a Mahtt. 15 : 36, 37.

21. En hij zeide tot hen : Hoe ver-

staat gij niet?

22. En hij kwam te Bethsaïda; en
zij brachten tot hem eenen blinde, en
baden hem, dat hij hem aanraakte.

23. En de hand des blinden genomen
hebbende, leidde hij hem uit buiten
het vlek, «en spoog in zijne oogen, en
kleide de handen op hem, en vraagde
hem, of hij iets zag.

a Marc. 7: 33. b Marc. 7: 32.

24. En iiij, opziende, zeide: Ik zie de



56 MARCUS VJII, IX.

mensclien, want ik zic ze, als boomen,
wandelen.

25. Daarna. leide hij de handen we-
derom op zijne oogen, en deed hem
opzien. En hij werd hersteld, en zag ze
allen ver en klaar.

26. En hij zond hem naar zijn huis, zeg-

gende: Ga niet in het vlek, en zeg het
niemand in het vlek.

27. «En Jezus ging uit, en zijne dis-

cipelen, naar de vlekken van Cesaréa
Philippi. En op den weg vraagde hij

zijne discipelen, zeggende tot hen: Wie
zeggen de menschen, dat ik ben ?

o Matth. 16: 13. Luc. 9: 18.

28. En zij antwoordden: «Johannes
de Dooper; en anderen, Elias ; en ande-
ren, een van de profeten. ai\ratth. 14: 2.

29. En hij zeide tot hen: Maargijlie-

den, wie zegt gij, dat ik ben? En Pe-

trus, antwoordende, zeide tot hem :

flsGij zijt de Christus.
a Matth. 16: IG. Joh. 6: 69.

80. En hij gebood hun scherpelijk,

dat zij het niemand zouden zeggen van
hem.

31. «En hij begon hun te leeren, dat
de Zoon des menschen veel moest lij-

den, en verworpen worden van de ou-

derlingen, en overpriesteren, en Schrift-

geleerden, en gedood worden, en na drie

dagen wederom opstaan,
a Matth. 16: 21; 17: 22; 20: 18.

Mare. 9: 31; 10: 33. Liic. 9: 22; 18: 31; 24: 7.

32. En dit woord sprak hij vrij uit;

en Petrus, hem tot zich genomen heb-

bende, begon hem te bestraffen.

38. Maar hij, zich omkeerende, en
zijne discipelen aanziende, bestrafte

Petrus, zeggende: «Ga henen, achter
mij, satanas; want gij verzint niet de
dingen, die Gods zijn, maar die der
menschen zijn. a 2 Sam. 19 : 22.

34. En tot zich geroepen hebbende
de schare met zijne discipelen, zeide

hy tot hen: «Zoo wie achter mij wil
komen, die veiioochene zichzelven, en
neme zijn kruis op, en volge mij.
a Matth. 10: 38; 16: 24. Luc. 9: 23; 14: 27.

35. «Want zoo wie zijn leven zal

willen behouden, die zal het verliezen
;

maar zoo wie zijn leven zal verliezen,

om mijnentwille, en [om] des Evange-
lies [iville], die zal het behouden.

a Matth. 10: 39; 16: 25.

Luc. 9: 24; 17: 33. Joh. 12: 25.

36. Want wat zoude het den mensch
baten, zoo hij de geheele wereld won^
en de schade leed van zijne ziele? j

37. Of wat zal een mensch geven
"

atot lossing van zijne ziele ?

a Ps. 49: 9.

38. «Wantr zoo wie zich mijns en m';
ner woorden zal geschaamd hebben in

dit overspelig en zondig geslacht, diens
zal zich de Zoon des menschen ook
schamen, wanneer hij zal komen in de
heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige

engelen. a Matth. lO: 32.

Luc. 9: 26; 12: 8. 2 Tim. 2: 12. 1 Joh. 2: 23.

HET IX KAPITTEL

j^n hij zeide tot hen : Voorwaar ik

zeg u, dat er sommigen zijn van dege-

nen die hier staan, die den dood niet i

zullen smaken, totdat zij zullen heb- i

ben gezien, dat het koninkrijk Gods
met kracht gekomen is.

a Matth. 16: 28. Luc. 9: 27.

2. «En na zes dagen nam Jezus met
zich Petrus, en Jacobus, en Johannes,
en bracht ze op eenen hoogen berg i

bezijden alleen; en hij werd voor hen 1

van gedaante veranderd.
a Matth. 17: 1. Luc. 9: 28.

3. En zijne kleederen werden blin-

kende, zeer wit als sneeuw, hoedanige
geen voller op aarde [;:oo] wit maken
kan.

4. En van hen werd gezien Elias i

met Mozes; en zij spraken met Jezus. \

5. En Petrus, antwoordende, zeide

tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij

hier zijn, en laat ons drie tabernake-
len maken, voor u eenen, en voor Mo-
zes eenen, en voor Elias eenen,

6. Want hij wist niet, wat hij zeide;

want zij waren zeer bevreesd.

7. En er kwam eene wolk, die ze

overschaduwde, en eene stemme kwam
]

uit de wolk, zeggende: «Deze is iriijn

geliefde Zoon: i'hoort hem.
a Jes. 42: 1. Matth. 3: 17; 17: 5.

Mare. 1: 11., Luc. 3: 22; 9: 35.

Col. 1: 13. 2 Petr. 1: 17. b Deut. 18: 19.

8. En haastelijk rondom ziende, za-

gen zij niemand meer, dan Jezus alleen

bij zich.

9. «En als zij van den berg afkwa-
j

men, gebood hij hun, dat zij niemand \

verhalen zouden hetgene zij gezien
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hadden, dan wanneer de Zoon des men-
schen uit de dooden zoude opgestaan
zijn. a Matth. 17: 9. Luc. 9: 3G.

10. En zij behielden dit woord bij

zichzelven, vragende onder malkande-
ren, wat het was, uit de dooden op-

staan,

11. En zij vraagden hem, zeggende:
Waarom zeggen de Schriftgeleerden,

«dat Elias eerst komen moet?
«Mal. 4: 5. Matth. 11: 14. Luc. 1: 17.

12. En hij, antwoordende, zeide tot

hen : Elias zal wel eerst komen, en alles

wederoprichten; en [het zal geschieden],

r/gelijk geschreven is van den Zoon des

menschen, dat hij veel lijden zal en
veracht worden.

a Ps. 22: 7. Jes. 53: 4. Dan. 9: 2G.

13. Maar ik zeg u, dat ook Elias ge-

komen is, en zij hebben hem gedaan
al wat zij gewild hebben, «gelijk van
hem geschreven is. a Mal. 4: 5, 6.

14. En als hij bij de discipelen geko-

men was, zag hij eene groote schare

rondom hen, en [eenige] Schriftgeleer-

den met hen twistende,

15. En terstond de geheele schare,

hem ziende, werd verbaasd, en toeloo-

pende, groetten zij hem.
16. En hij vraagde den Schriftgeleer-

den: Wat twist gij met deze?
17. «En een uit de schare, antwoor-

dende, zeide: Meester, ik heb mijnen
zoon tot u gebracht, die eenen stommen
geest heeft, a Matth. 17: 14. Luc. 9:37, 38.

18. En waar hij hem ook aangrijpt,

zoo scheurt hij hem, en schuimt, en
knerst met zijne tanden, en verdort;

en ik heb uwen discipelen gezegd, dat

zij hem zouden uitwerpen, en zij kon-

den het niet,

19. En hij antwoordde hem, en zeide:

O ongeloovig geslacht, hoe lang zal ik

nog bij ulieden zijn ? Hoe lang zal ik

u nog verdragen? Brengt hem tot mij.

20. En zij brachten hem tot hem;
«en als hij hem zag, scheurde hem ter-

stond de geest; en hij, vallende op de

aarde, wentelde zich al schuimende.
a Marc. 1 : 26.

21. En hij vraagde zijnen vader ; Hoe
langen tijd is het, dat hem dit over-

komen is ? En hiJ zeide hem : Van [zijne]

kindsheid af.

22. En menigmaal heeft hij hem ook
in het vuur en in het water geworpen,

om hem te verderven; maar zoo gij

iets kunt; wees met innerlijke ontfer-
ming over ons bewogen, en help ons.

23. En Jezus zeide tot hem: Zoo gij

kunt gelooven, «alle dingen zijn moge-
lijk dengene die gelooft, a Luc. 17: 6.

24. En terstond de vader des kinds,
roepende met tranen, zeide: Ik geloof,

Heere, kom mijne ongeloovigheid te
hulpe.

25. En Jezus, ziende dat de schare
gezamenlijk toeliep, bestrafte den on-
reinen geest, zeggende tot hem : Gij

stomme en doove geest, ik beveel u,

ga uit van hem, en kom niet meer in
hem.

26. En hij, roepende, en hem zeer
scheurende, ging uit; en [het kifid] weid
als dood, alzoo dat velen zeiden, dat
het gestorven was.

27. En Jezus, hem bij de hand grij-

pende, richtte hem op ; en hij stond op.

28. «En als hij in huis gegaan was,
vraagden hem zijne discipelen alleen:

Waarom hebben wij hem niet kunnen
uitwerpen ? a Matth. 17 : 19.

29. En hij zeide tot hen : Dit geslacht
kan nergens door uitgaan, dan door
bidden en vasten.

30. «En van daar weggaande, reisden
zij door Galiléa; en hij wilde niet, dat
het iemand wist.

a Matth. 16: 21; 17: 22; 20: 18.

Mare. 8: 31; 10: 33. Luc. 9: 22; 18: 31; 24: 7.

31. Want hij leerde zijne discipelen,

en zeide tot hen: De Zoon des men-
schen zal overgeleverd worden in de
handen der menschen, en zij zullen
hem dooden; en gedood zijnde, zal hij

ten derden dage weder opstaan.

32. Maar zij verstonden dat woord
niet, en zij vreesden hem te vragen.

33. «En hij kwam te Capérnaüm. en
in het huis gekomen zijnde, vraagde
hij hun: Waarvan hadt gij woorden
onder malkanderen op den weg?

a Matth. 18: 1. Luc. 9: 46; 22: 24,

34. Doch zij zwegen ; want zij waren
onder malkanderen in woorden ge-

weest op den weg, wie de meeste [zoude

zijn].

35. En nedergezeten zijnde, riep hij

de twaalven, en zeide tot hen : «Indien
iemand wil de eerste zijn, die zal de
laatste van allen zijn, en aller dienaar.

a Matth. 20: 27. Mare. 10: 43.
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36. En nemende een kindeken, stel-

de hij dat midden onder hen, en «om-
ving het met zijne armen, en zeide

tot hen: a Marc. 10: IG.

37. «Zoo wie één van zoodanige kin-

derkens zal ontvangen in mijnen naam,
die ontvangt mij; en zoo wie mij zal

ontvangen, die ontvangt mij niet, maar
Dien, die mij gezonden heeft.

o Matth. 18: 5. Luc. 9: 48. Joh. 13: 20.

38. «^En Johannes antwoordde hem,
zeggende : Meester, wij hebben eenen
gezien, die de duivelen uitwierp in

uwen naam, welke ons niet volgt; en
wij hebben het hem verboden, omdat
hij ons niet volgt. a Luc. 9: 49.

39. «Doch Jezus zeide: Verbiedt hem
niet; want er is niemanH', die eene
kracht doen zal in mijnen naam, en
haastelijk van mij zal kunnen kwalijk
spreken. a i Cor. 12 : 3.

40. Want wie tegen ons niet is, die

is vóór ons.

41. Want «zoo wie ulieden eenen
beker waters zal te drinken geven in

mijnen naam, omdat gij [discipelen] van
Christus zijt, voorwaar zeg ik u, hij

zal zijn loon geenszins verliezen.
a Mattli. 10: 42.

42. «En zoo wie éénen van deze klei-

nen, die in mij gelooven, ergert, het
ware hem beter, dat een molensteen
om zijnen hals gedaan ware, en dat
hij in de zee geworpen ware.

a Matth. 18: 6. Luc. 17: 2.

43. «En indien uwe hand u ergert,

houw ze af. Het is u beter, verminkt
tot het leven in te gaan, dan, de twee
handen hebbende, henen te gaan in de
hel, in het onuitblusschelijk vuur;

a Deut. 13: 6. Matth. 5: 30; 18: 8.

44. «Waar hun worm niet sterft, en
het vuur niet uitgebluscht wordt.

a Jes. 66: 24.

45. En indien uw voet u ergert, houw
hem af. Het is u beter, kreupel tot het

leven in te gaan, dan, de twee voeten
hebbende, geworpen te worden in de
hel, in het onuitblusschelijk vuur;

46. Waar hun worm niet sterft, en het

vuur niet uitgebluscht wordt.

47. En indien uw oog u ergert, werp
het uit. Het is u beter, maar één oog
hebbende, in het koninkrijk Gods in te

gaan, dan, twee oogen hebbendO; in

het helsche vuur geworpen te worden;

48. Waar hun worm niet sterft, en
het vuur niet uitgebluscht wordt,

49. Want een ieder zal met vuur
gezouten worden, «en iedere offerande

zal met zout gezouten worden.
a Lev. 2: 13.

50. «Het zout is goed; maar indien
het zout onzout wordt, waarmede zult

gij dat smakelijk .maken? ^Kebt zout
in u zeiven, en houdt vrede onder mal-
kanderen. a Matth. 5: 13. Luc. 14: 34.

ö.Rom. 12: 18. Hebr. 12: 14.
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rjn van daar opgestaan zijnde, ging
hij naar de landpalen van Jadéa, door
de overzijde van den Jordaan ; en de
scharen kwamen wederom samen bij

hem, en, gelijk hij gewoon was, leerde
hij ze wederom. a Matth. i9:i.

2 En de Pharizeën, tot hem komen-
de, vraagden hem, of het eenen man
geoorloofd is, [zijne] vrouwe *\'anzich

te laten ; hem verzoekende.
3. Maar hij, antwoordende, zeide tot

hen : Wat heeft u Mozes geboden ?

4. En zij zeiden : «Mozes heeft toe-

gelaten eenen scheidbrief te schrijven,

en [haa?-] van zich te laten.
a Deut. 24: 1. Jer. 3: 1. INFatth. .5:31.

5. En Jezus, antwoordende, zeide tot

hen : Vanwege de hardigheid uwer har-

ten heeft hij ulieden dat gebod geschre-

ven;
6. «Maar van het begin der schep-

ping heeft ze God man en vrouwe ge-

maakt, a Gen. 1: 27. Matth. 19: 4.

7. «Daarom zal een mensch zijnen

vader en zijne moeder verlaten, en zal

zijne vrouwe aanhangen; o Gen. 2: 24.

1 Cor. 6: 16. Ephez. 5: 31.

8. En die twee zullen tot één vleesch

zijn; alzoo dat, zij niet meer twee zijn,

maar één vleesch.

9. «Hetgene dan God samengevoegd
heeft, schelde de mensch niet.

a 1 Oor. 7- 10.

10. En in het huis vraagden hem
zijne discipelen wederom daarvan.

11. «En hij zeide tot hen : Zoo wie
zijne vrouwe van zich laat, en eene-

andere trouwt, die doet overspel te-

gen haar. a Matth. 5: 32; 19: 9,

Luc. 10: 18. 1 Cor. 7: 10,

» Stat. overz.: hier, en vss.. 4 en 11: verla-

ten. Zie de noot bij Mattli. J : 19 en XIX: .;.
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12. En indien eene vrouwe haren

man zal verlaten, en met eenen ande-

ren trouwen, die doet overspel,

13. «En zij brachten kinderkens tot

hem, opdat hij ze aanraken zoude; en
de discipelen bestraften degenen, die

ze tot hem brachten. aMatth. 9:i3.
Luc. 18: 15.

14. Maar Jezus, [dat] ziende, nam
het zeer kwalijk, en zeide tot hen :

Laat de kinderkens tot mij komen,
en verhindert ze niet; «want derzulken
is het koninkrijk Gods. Matth. 18: 3;

19: 14. 1 Cor. 14: 20. 1 Petr. 2: 2.

15. Voorwaar zeg ik u, zoo wie het

koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk

een kindeken, die zal daarin geenszins
ingaan.

16. «En hij omving ze met zijne ar-

men, [en] de handen op hen gelegd

hebbende, zegende hij ze.

a Matth. Ï9: 15. Mare. 9: 36.

17. «En als hij uitging op den weg,
liep één tot hem, en voor hem op de
knieën vallende, vraagde hem: Goede
Meester, wat zal ik doen, opdat ik het
eeuwige leven beërve ? aMatth. I9:i6.

Luc. 18: 18.

18. En Jezus zeide tot hem : Wat
noemt gij mij goed ? Niemand is goed,

dan één, [namelijk] God.

19. Gij weet de geboden : «Gij zult

geen overspel doen
;

gij zult niet doo-
den; gij zult niet stelen; gij zult gee-
ne valsche getuigenis geven ; gij zult

niemand te kort doen ; eer uwen vader
en uwe moeder.

a Ex. 20 : 13 ; 21 : 12. Deut. 5:17. Rom. 13:9.

20. Doch hij, antwoordende, zeide tot

hem: Meester, alle deze dingen heb ik

onderhouden van mijne jonkheid af.

21. En Jezus, hem aanziende, be-

minde hem, en zeide tot hem : «Één
ding ontbreekt u: ga hen^n, verkoop
alles wat gij hebt, en geef het den ar-

men, en gij zult eenen schat hebben
in den hemel ; en kom herwaarts, neem
het kruis op, en volg mij.
aMatth. G: 19. Luc. 12: 33; 16:9. 1 Tim. 6:17.

22. Maar hij, treurig geworden zijn-

de over. dat woord, ging bedroefd weg;
want hij had vele goederen.

23. En Jezus, rondom ziende, zeide
tot zijne discipelen : «Hoe zwaarlijk

zullen degenen, die goed hebben, iu

het koninkrijk Gods inkomen !

a Spr. 11 : 28. Matth. 19: 23. Luc. 18 : 24.

24. En de discipelen werden verbaasd
over deze zijne woorden. Maar Jezus,
wederom antwoordende,' zeide tot hen :

Kinderen, hoe zwaar is het, dat dege-
nen, die op het goed hun betrouwen
zetten, in het koninkrijk Gods ingaan !

25. Het is lichter, dat een kemel ga
door het oog van eene naald, dan dat
een rijke in het koninkrijk Gods inga.

26. En zij werden nog meer versla-

gen, zeggende tot malkanderen : Wie
kan dan zalig worden ?

27. Doch Jezus, hen aanziende, zei-

de : Bij de menschen is het onmogelijk,
maar niet bij God ; «want alle dingen
zijn mogelijk bij God. a Job 42: 2.

Jer. 32: 17. Zach. 8: 6. Luc. 1: 37.

28. «En Petrus begon tot hem te

zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten,

en zijn U gevolgd. a Matth. 4: 20 ; lO: 27.

Luc. 5: 11; 18: 28.

29. En Jezus, antwoordende, zeide :

Voorwaar zeg ik ulieden, er is niemand,
die verlaten hééft huis, of broeders, of

zusters, of vader, of moeder, of vrouwe,
of kinderen, of akkers, om mijnentwille
en des Evangelies [iville],

80. Of hij ontvangt lionderdvoud, nu
in dezen tijd, huizen, en broeders, en
zusters, en moeders, en kinderen, en
akkers, met de vervolgingen, en in de
toekomende eeuw het eeuwige leven.

31. «Maar vele eersten zullen de
laatsten zijn, en [velen], die de laatsten

[zijn'], de eersten. a Matth. 19 : 30;

20: 16. Luc. 13: 30.

32. «En zij w^aren op den weg, op-

gaande naar Jeruzalem ; en Jezus ging
voor hen uit ; en zij waren verbaasd,

en hem voJgende, waren zij bevreesd.

En de twaalven wederom tot zich ne-

mende, begon hij hun te zeggen de
dingen, die hem overkomen zouden

;

a Matth. 16: 21; 17: 22; 20: 18.

Mare. 8: 31; 9: 31. Luc. 9: 22; 18: 31; 24: 7.

33. [Zeggende:] Ziet, wij gaan op
naar Jeruzalem, en de Zoon des men-
schen zal den overpriesteren en den
Schriftgeleerden overgeleverd woiden,
en zij zullen hem ter dood veroordee-

len, en hem den heidenen overleveren;

34. En zij zullen hem bespotten, en
hem geeselen, en hem bespuwen, en
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hem doodeii ; en ten derden dage zal

hij wederopstaan.

35. «En tot hem kwamen Jacobus
en Johannes, de zonen van Zebedéüs,
zeggende : Meester, wij wilden [ivel],

dat gij ons deedt, zoo wat wij begee-
ren zullen. a Matth. 20 : 20.

36. En hij zeide tot hen: Wat wilt

gij, dat ik u doe ?

37. En zij zeiden tot hem : Geef ons,

dat wij mogen zitten, de een aan uwe
rechter-, en de ander aan uwe linker-

[hand] in uwe heerlijkheid.

38. Maar Jezus zeide tot hen : Gij

weet niet, wat gij begeert. Kunt gij

den drinkbeker drinken, dien ik drin-

ke, en met den doop gedoopt worden,
«waar ik mede gedoopt worde ?

a Matth. 20: 22. Luc. 12: 50.

39. En zij zeiden tot hem : Wij kun-
nen. Doch Jezus zeide tot hen : Den
drinkbeker, dien ik drinke, zult gij

wel drinken, en met den doop gedoopt
worden, waar ik mede gedoopt worde;

40. Maar het zitten tot mijne rech-

ter- en tot mijne linker[tond] staat bij

mij niet te geven; maar [het zalgege-.

ven lüorden] «wien het bereid is.

a Matth. 25: 34.

41. «En als de {andere] tien [dit]

hoorden, begonnen zij het van Jacobus
en 'Johannes zeer kwalijk te nemen.

a Matth. 20: 24.

42. Maar Jezus, hen tot zich geroe-

pen hebbende, zeide tot hen : Gij weet,
«dat degenen, die geacht worden over-

sten te zijn der volkeren, heerschappij
voeren over hen, en hunne groeten
gebruiken macht over hen.

a Matth. 20: 25. Luc. 22: 25.

43. «Doch alzoo zal het onder u niet

zijn ; maar zoo wie onder u groot zal

willen worden, die zal uw dienaar ziin;
a 1 Petr. 5:3.

44. En zoo wie van u de eerste zal

willen worden, die zal aller dienstknecht
zijn.

45. Want ook de Zoon des men-
schen is niet gekomen «om gediend te

worden, maar om te dienen, en ''zij-

ne ziel te geven [tot] een rantsoen
voor velen. a .Joh. 13: 14.

Philipp. 2: 7. h Ephez. 1: 7.

Col. 1: 14. 1 Tim. 2: 6. Tit. 2:14.

46. «En zij kwamen te Jéricho. En
als hij, en zijne discipelen, en eene

groote schare, van Jéricho uitging,

zat de zoon van Timaeüs, Bartimaeüs
de blinde, aan den weg, bedelende.

a Matth. 20: 29. Luc. 18: 35.

47. En hoorende, dat het Jezus de
Nazaréner was, begon hij te roepen en
te zeggen : Jezus, gij Zone Davids, ont-

ferm u mijner.

48. En velen bestraften hem, opdat
hij zwijgen zoude; maar hij riep zoo-
veel te meer : Gij Zone Davids, ont-

ferm u mijner.

49. En Jezus, [s^iZJstaande, zeide, dat
men hem roepen zoude ; en zij riepen
den blinde, zeggende tot hem : Heb
goeden moed, sta op, hij roept u.

50. En hij, zijnen mantel afgewor-
pen hebbende, stond op, en kwam tot

Jezus.

51. En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem : Wat wilt gij, dat ik u doen
zal ? En de blinde zeide tot hem : Eab-
bóni, dat ik ziende mag worden.

52. En Jezus zeide tot hem : Ga he-

nen, «uw geloof heeft u behouden. En
terstond werd hij ziende, en volgde
Jezus op den weg. a Matth. 9: 22.

Mare. 5:34.
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Üjii toen zij Jeruzalem genaakten, tot

Béthphagé en Bethanië, aan den Olijf-

berg, zond hij twee van zijne discipe-

len uit,- a Matth. 21 : 1. Luc. 19 : 29.

2. En zeide tot hen : Gaat henen in

het vlek, dat tegen u over is; en ter-

stond als gij daarin komt, zult gij vin-

den een veulen gebonden, op hetwelk
geen mensch gezeten heeft; ontbindt
het, en brengt het.

3. En indien iemand tot u zegt:
Waarom doet gij dat ? zoo zegt, dat de
Heere het van noode heeft; en hij zal

het terstond herwaarts '•'laten gaan.
4. En zij gingen henen, en vonden

het veulen gebonden bij de deur bui-

ten aan de wegscheiding, en zij ont-

bonden het.

5. En sommigen van degenen, die

aldaar stonden, zeiden tot hen : Wat
doet giJ, dat gij het veulen ontbindt?

6. Doch zij zeiden tot hen, gelijk Je-

zus bevolen had ; en zij lieten ze gaan.

•* Stat.-overz.: zenden, in de beteekenis van
ons laten gaan.
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7. En zij brachten «het veulen tot

Jezus, en wierpen ^hunne kleederen daar-

op; en hij zat daarop. « joh. 12: i4.

b 2 Kon. 9 ; Vó.

8. En velen spreidden hunne kleede-

ren op den weg, en anderen hieuwen
meien van de boomen, en spreidden
ze op den weg.

9. En die voorgingen en die volgden,
riepen, zeggende : Hosanna ! «Gezegend
[is] hij, die komt in den naam des
Heeren; a Ps. 118: 26.

10. Gezegend [zij] het koninkrijk van
onzen vader David, hetwelk komt in den
naam des Heeren ; Hosanna in de
hoogste [hemelen] !

11. «En Jezus kwam binnen Jeruza-
lem, en in den Tempel; en als hij

alles rondom bezien had, en het nu
avondstond was, ging hij uit naarBe-
thanië met de twaalven.
«Matth. 21: 12, 14. Luc. 19: 45. Joh. 2: 14.

12. «En des anderen daags, als zij

uit Bethanië gingen, hongerde hem.
a Matth. 21: IS.

13. En ziende van verre eenen vij-

geboom, die bladeren had, ging hij [om
te zien], of hij ook iets op hem zoude
vinden; en daarbij gekomen zijnde,

vond hij niet dan bladeren; want het
was de tijd der vijgen niet.

14. En Jezus.antwoordende, zeidetot
hem : Niemand ete [eenige] vrucht meer
van u in der eeuwigheid. En zijne dis-

cipelen hoorden het.

15. En zij kwamen te Jeruzalem;
aen Jezus, in den Tempel gegaan zijn-

de, begon degenen, die in den Tempel
verkochten en kochten, uit te drijven;

en de tafelen der wisselaars, en de zit-

stoelen dergenen, die de duiven ver-

kochten, keerde hij om;
a Matth. 21: 12. Luc. 19: 45. Joh. 2: 14.

16. En liet niet toe, dat iemand eenig
vat door den Tempel droeg.

17. «En hij leerde, zeggende tot hen :

Is er niet geschreven: ^Mijn Huis zal

een huis des gebeds genaamd worden
allen volken? «Maar gij hebt dat [tot]

een kuil der moordenaren gemaakt.
a Matth. 21: 13. Luc. 19: 46.

5 1 Kon. 8: 29. Jes. 56: 7. c Jer. 7: 11.

18. En de Schriftgeleerden en over-

priesters hoorden [dat], en «zochten, hoe
zij hem dooden zouden; want zij vrees-

den hem, omdat de gansche schare
ontzet was over zijne leer. a Joh. 7:i9.

19. En als het nu laat geworden was,
ging hij uit buiten de stad.

20. En des morgens vroeg voorbij-

gaande, zagen zij, dat de vijgeboom ver-
dord was van de wortelen af.

21. En Petrus, [zulks] indachtig ge-

worden zijnde, zeide tot hem: Rabbi,
zie, de vijgeboom, dien gij vervloekt
hebt, is verdord.

22. En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen : Hebt geloof op öod.

23. «Want voorwaar zeg ik u, dat,
zoo wie tot dezen berg zal zeggen :

Word opgeheven en in de zee gewor-
pen; en niet zal twijfelen in zijn hart,
maar zal gelooven, dat hetgene hij zegt
geschieden zal, het zal hem geworden,
zoo wat hij zegt. « Matth. 17: 20;

21: 21. Luc. 17: 6.

24. Daarom zeg ik u: «Alle dingen,
die gij biddende begeert, gelooft, dat
gij ze ontvangen zult, en zij zullen u
geworden. a Jer. 29: 12. Matth. 7: 7.

Luc. 11: 9. Joh. 14: 13; 15: 7;
16: 24. Jac. 1: 5, 6. 1 Joh. 3: 22; 5: 14.

25. En wanneer gij staat om te bid-

den, «vergeeft, indien gij iets hebt tegen
iemand; opdat ook uw Vader, die in de
hemelen is, ulieden uwe misdaden ver-

geve, a Matth. 6: 14. Col. 3: 13.

26. «Maar indien gij niet vergeeft,
zoo zal uw Vader, die in de hemelen
is, ook uwe misdaden niet vergeven.

a Matth. 18: 35.

27. «En zij kwamen wederom te Je-

ruzalem. En als hij in den Tempel
wandelde, kwamen tot hem de over-
priesters, en de Schriftgeleerden, en de
ouderlingen, a Matth. 21 : 23. Luc. 20: 1.

28. En zeiden tot hem: «Door wat
macht doet gij deze dingen; en wie
heeft u deze macht gegeven, dat gij

deze dingen doen zoudt?
a Ex. 2: 14. Hand. 4: 7; 7: 27.

29. Maar Jezus, antwoordende, zeide

tot hen : Ik zal u ook één woord vra-

gen; antwoordt mij ook-, en zoo zal ik

u zeggen, door wat macht ik deze din-

gen doe:
30. De doop van Johannes, was die

uit den hemel, ©f uit de menschen ?

Antwoordt mij.

31. En zij overleiden onder malkan-
deren, zeggende: Indien wij zeggen:
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Uit den hemel; zoo zal hij zeggen:
AVaarom liebt gij hem dan niet ge-

loofd?
S2. ]\raar indien wij zeggen: Uit de

menschen; zoo vreezen wij het volk;
awant zij hielden allen van Johannes,
dat hij waarlijk een profeet was.

a Matth. 14: 5. Mare. 6: 20.

33. En, antwoordende, zeiden zij tot

Jezus: Wij weten het niet. En Jezus,

antwoordende, zeide tot hen: Zoo zeg
ik n ook niet, door wat macht ik deze
dingen doe.*

HET XII KAPITTEL.

il;n hij begon door gelijkenissen tot

hen te zeggen: Een mensch ^plantte

eenen wijngaard, en zette eenen tuin

daarom, en groef eenen. wijnpersbak,
en bouwde eenen toren, en verhuurde
dien aan de landlieden, en reisde bui-

ten 's lands. a Matth. 21: 33. Luc. 20: 9.

h Ps. 80: 9. Jes. 5: 1. Jer. 2: 21; 12: 10.

2. En als de tijd [daar] was, zond hij

eenen dienstknecht tot de landlieden,

opdat hij van de landlieden ontvinge
van de vrucht des wijngaards.

3. Maar zij namen en sloegen hem,
en zonden [hem] ledig henen.

4. .En hij zond wederom eenen an-
deren dienstknecht tot hen, en dien
steenigden zij, en wondden hem het
hoofd, en zonden [hem] henen, schan-
delijk gehandeld zijnde.

5. En wederom zond hij eenen ande-
ren, en dien doodden zij ; en vele ande-
ren, [van ivie] zij sommigen sloegen, en
sommigen doodden.

6. Als hij dan nog éénen zoon had,
die hem lief was, zoo heeft hij ook dien
ten laatste tot hengezonden, zeggende:
Zij zullen immers mijnen zoon ont-

zien.

7. Maar de landlieden zeiden onder
malkanderen : «Deze is de erfgenaam,
èkomt, laat ons hem dooden, en de erfe-

nis zal onze zijn. a Ps. 2: 8.

h Gen. 37: 18. Matth. 26: 3. Joh. 11: 53.

8. En zij namen en doodden hem, en
wierpen [hem] uit buiten den wijngaard.

9. Wat zal dan de heere' des wijn-
gaards doen? Hij zal komen en de land-
lieden verderven, en den wijngaard aan
anderen geven.

10. Hebt gij ook deze Schrift niet ge-

lezen: De «steen, dien de bouwlieden
verworpen hebben, deze is geworden
tot een hoofd des hoeks; « Ps. ii8:22.

.Te.s. 28: 16. Matth. 21: 42. Luc. 20: 17.

Hand. 4: 11. Rom. 9: 33. 1 Petr. 2: 6.

11. Van den Heere is dit geschied,
en het is wonderlijk in onze oogen?

12. En zij zochten hem te vangen*
maar zü vreesden de schare; want zij ,|
verstonden, dat hij die gelijkenis op '

hen sprak ; en zij verlieten hem en gin-

gen weg.
13. «En zij zonden tot hem eenlge

der Pharizeën en der Hérodianen, op-

dat zij hem in [zijne] rede vangen zou-
den, a Matth. 22: 15. Luc. 20: 20.

14. Deze nu kwamen en zeiden tot

hem : Meester, wij weten, dat gij waar-
achtig zijt, en naar niemand vraagt;
want gij ziet den persoon der menschen
niet aan, maar gij leert den weg Gods
in der waarheid. Is het geoorloofd, den
keizer schatting te geven, of niet? Zul-

len wij geven, of niet geven?
15. En hij, wetende hunne geveinsd-

heid, zeide tot hen: Wat verzoekt giJ

mij ? Brengt mij eenen penning, dat ik

[hem] zie.

16. En zij brachten [eenen]. En hij

zeide tot hen : Wiens is dit beeld en
het opschrift? En zij zeiden tot hem:
Des keizers.

17. En Jezus, antwoordende, zeide ,

tot hen : «Geeft dan den keizer wat des I

keizers is, en Gode wat Gods is. En
zij verwonderden zich over hem.

a Matth. 17: 25; 22: 21. Rom. 13: 7.

18. «En de Sadduceën kwamen tot

hem, welke zeggen, dat er geene op-

standing is, en vraagden hem, zeggende:
a Matth. 22: 23. Luc. 20: 27. Hand. 23: 8.

19. «Meester, Mozes heeft ons geschre-
ven: Indien iemands broeder sterft, en
eene vrouwe achterlaat, en geene kinde-
ren nalaat, dat zijn broeder diens vrouwe
nemen zal, en zijnen broeder zaad ver-

wekken, a Deut. 25: 5, 6.

20. Er waren nu zeven broeders. En
de eerste nam eene vrouwe, en ster-

vende liet geen zaad na.

21. En de tweede nam haar ook, en
is gestorven, en ook deze liet geen zaad
na; en de derde desgelijks,

22. En [al] de zeven namen haar, en
lieten geen zaad na. De laatste van
allen is ook de vrouw gestorven.
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23. In de opstanding dan, wanneer
zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouwe
zal zij van deze zijn? Want die zeven
hebben haar tot eene. vrouwe gehad.

24. En Jezus, antwoordende, zeide

tot hen : Dwaalt gij niet, daarom dat
gij de Schriften niet weet, noch de
kracht -Gods ?

25. Want als zij uit de dooden zul-

len opgestaan zijn, zoo trouwen zij niet,

en worden niet ten huwelijk gegeven;
maar zij zijn «gelijk engelen, die in de
hemelen [zijn]. a Mattb. 22: 30.

1 Joh. 3: 2.

26. Doch aangaande de dooden, dat
zij opgewekt zullen worden, heJot gij

niet gelezen in het boek van Mozes,
hoe God in het doornenbosch tot hem
gesproken heeft, zeggende: «Ik ben de
God Abrahams, en de God Izaks, en de
God Jakobs? a Ex. 3: 6.

Matth. 22: 31, 32. Hand. 7: 32. Hebr. 11: 16.

27. God is niet een \God] der dooden,
maar een God der levenden. Gij dwaalt
dan zeer.

28. "En een der Schriftgeleerden, hoo-

iende dat zij te zamen in woorden wa-
ren, [en] wetende dat hij hun wel ge-

antwoord had, kwam tot hem, en
vraagde hem: Welk is het eerste ge-

bod van alle? a Matth. 22: 34.

Luc. 10: 25.

29. En Jezus antwoordde hem: Het
eerste van alle de geboden is: «Hoor,
Israël, de Heere onze God is een éénig
Heere; a Deut. 6: 4; 10: 12. Luc. 10: 27.

3U. En gij zult den Heere uwen God
liefhebben uit geheel uw hart, en uit

geheel uwe ziele, en uit geheel uw ver-

stand, en uit geheel uwe kracht. Dit is

het eerste gebod.
31. En het tweede, [daaraan] gelijk,

[is] dit: «Gij zult uwen naaste liefheb-

ben als uzelven. Er is geen ander ge-

bod, grooter dan deze.
a Lev. 19: 18. Matth. 22: 39.

E'om. 13: 9. Gal. 5: 14. Jac. 2: 8.

32. En de Schriftgeleerde zeide tot

hem : Meester, gij hebt wel in der waar-
heid gezegd, dat er één eenig God is,

en er is geen ander dan Hij;

33. En Hem lief te hebben uit geheel
het hart, en uit geheel het verstand,
en uit geheel de ziele, en uit geheel de
kracht, en den naaste lief te hebben
als zichzelven, is meer dan alle de
torandofferen en de slachtofferen.

34. En Jezus, ziende dat hij verstan-
diglijk geantwoord had. zeide tot hem:
Gij zijt niet verre van het koninkrijk
Gods. En niemand durfde hem meer
vragen.

35. «En Jezus antwoordde en zeide,
leerende in den Tempel: Hoe zeggen
de Schriftgeleerden, dat de Christus
een Zoon van David is?

a Matth. 22: 41. Luc. 20: 41.

36. Want «David zelf heeft door den
Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft
gezegd tot mijnen Heere : Zit aan mijne
i'echter[hand], totdat Ik uwe vijanden
zal gezet hebben tot eene voetbank
uwer voeten. a Ps. UO: l. Hand. 2: 34.

1 Cor. 15: 25. Hebr. 1: 13; 10: 13.

37. David dan zelf noemt hem [si/wcK]

Heere; en hoe is hij zijn Zoon? Én de
menigte der schare hoorde hem gaarne.

88. «En hij zeide tot hen in zijne lee-

re: Wacht u voor de Schriftgeleerden,
die daar gaarne willen wandelen in
lange kleederen, en gegroet zijn op de
markten; a Matth. 23: 5, 6.

Luc. 11: 43; 20: 46.

39. En de voorgestoelten [hehbeti] in

de synagogen, en de vooraanzittingen
in de maaltijden;

40. «Welke de huizen der weduwen
opeten, en [dat] onder den schijn van
lang te bidden. Deze zullen zwaarder
oordeel ontvangen. « Matth. 23: 14.

Luc. 20: 47. 2 Tim. 3: 6. Tit. 1: 11.

41. «En Jezus, gezeten zijnde tegen-
over ^de schatkist, zag, hoe de schare
geld wierp in de schatkist; en vele rij-

ken wierpen veel [daarin.]
a Lxic. 21: 1. 5 2 Kon. 12: 9.

42. En er kwam eene arme weduwe
;

die wierp twee kleine [penningskens
daarin], hetwelk is een oort.

43. En [Jezus], zijne discipelen tot

zich geroepen hebbende, zeide tot hen :

Voorwaar ik zeg u, dat «deze arme
weduwe meer ingeworpen heeft, dan
allen die in de schatkist geworpen
hebben. a 2 Cor. 8: 12.

44. Want zij allen hebben van hun-
nen overvloed [dam'in] geworpen ; maai'
deze heeft van haar gebrek, al wat zij

had, [daarin] geworpen, haren gan-
schen leeftocht

HET XIII KAPITTEL.

lijn als hij «uit den Tempel ging, zei-
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de een van zijne discipelen tot hem :

Meester, zie, hoedanige steenen, on hoe-

danige gebouwen!
a Matth. 24 : 1. Luc. 21 : 5.

2. En Jezus, antwoordende, zeide tot

hem: Ziet gij deze groote gebouwen?
«Er zal niet [een] steen op den [ande-

ren] steen gelaten worden, die niet af-

gebroken zal worden. a l Kon. 9: 7,8.

Micha 3: 12. Luc. 19: 44.

3. «En als hij gezeten was op den
Olijfberg, tegen den Tempel ovei', vraag-
den hem Petrus, en Jacobus, en Johan-
nes, en Andreas, alleen :

a Matth. 24 : 3. Luc. 21: 7.

4. «Zeg ons, wanneer zullen deze
dingen zijn? En welk is het teeken,
wanneer deze dingen alle voleindigd
zullen worden ? a Hand. l : 6.

5. En Jezus, hun antwoordende, be-

gon te zeggen: «Ziet toe, dat u nie-

mand verleide. a Jer. 29 : 8.

Ephez. 5 : 6. 2 Thess. 2 : 2, 3. 1 Joh. 4 : 1,

6. Want velen zullen komen «onder
mijnen naam, zeggende: Ik ben [de

Christus] ; en zullen velen verleiden.

a Jer. 14 : 14; 23 : 21.

7. En wanneer gij zult hooren van
oorlogen en geruchten van oorlogen,
zoo wordt niet verschrikt; want [dit]

moet geschieden, maar nog is het einde
niet.

8. «Want het [eene] volk zal tegen
het [andere] volk opstaan, en het [eene]

koninkrijk tegen het [andere] konink-
rijk; en er zullen aardbevingen zijn in

verscheidene plaatsen, en er zullen
hongersnooden wezen, en beroerten.
Deze dingen zijn [maar] beginselen der
smarten. a Jes. 19 : 2.

9. «Maar ziet 'gij voor uzelven toe;

want zij zullen u overleveren in de
raadsvergaderingen, en in.de synago-
gen; gij zult geslagen worden, en voor
stadhouders en koningen zult gij gesteld
worden; om mijnentwille, hun toteene
getuigenis. a Matth. lO: 17; 24: 9.

Luc. 21: 12. Joh. 15 : 19; 16: 2. Openb. 2: 10.

10. En het Evangelie moet eerst ge-

predikt worden onder alle de volken.

11. «Doch wanneer zij u leiden zul-

len om u over te leveren, zoo zijt te-

voren niet bezorgd, wat gij spreken
zult, en bedenkt het niet; maar zoo
wat u in die ure gegeven za-l worden,

dat spreekt; want gij zijt het niet, die

spreekt, maar de Heilige Geest.
a Matth. 10: 19. Luc. 12: 11 ; 21: 14.

12. «En de [eene] broeder zal den
[ayideren] broeder overleveren tot den
dood, en de vader het kind; en de
kinderen zullen opstaan tegen de ouders,
en zullen ze dooden.

a Ezech. 38: 21. Micha 7: 6.

13. En gij zult gehaat worden van
allen, om mijns naams wille; «maar
wie volharden zal tot het einde, die

zal zalig worden. a Matth. lO: 22;
24 : 13. Luc. 21 : 19. Openb. 2 : 7, 10.

14. «Wanneer gij dan zult zien den
gruwel der verwoesting, waarvan door
den profeet ^Daniël gesproken is, staan-

de waar het niet behoort (die het leest,

die merke daarop), calsdan, die in Ju-

déa zijn, dat zij vlieden op de bergen;
a Matth. 24: 15.

Luc. 21: 20. b Dan. 9: 27. c Luc. 21: 21.

15. En die op het dak is, komeniet
af in het huis, en ga niet in, om iets

uit zijn huis weg te nemen ;"^

16. En die op den akker is, keere niet

weder terug, om zijn kleed te ne-

men.
17. Maar wee den bevruchten en den

zoogenden [ï)rouiüen] in die dagen.
18. Doch bidt, dat uwe vlucht niet

geschiede des winters.

19. Want die dagen zullen zulke ver-

drukking zijn, welker gelijke niet ge-

weest is van het begin der schepselen,
die God geschapen heeft, tot nu toe,

en ook niet zijn zal.

20. En indien de Heere de dagen niet

verkort had, geen vleesch zoude be-

houden worden; maar om der uitver-

korenen wille, die Hij heeft uitverko-

ren, heeft Hij de dagen verkort.

21. «En alsdan, zoo iemand tot ulie-

den zal zeggen : Zie, hier is de Christus
;

of: Zie, hij is daar; gelooft het niet.
' a Matth. 24: 23. Luc. 21: 8.

22. «Want er zullen valsche Chris-

tussen en valsche profeten opstaan, en
zullen teekenen en wonderen doen, om
te verleiden, indien het mogelijk ware,

ook de uitverkorenen.
a Deut. 13: 1. 2 Thess. 2: 11.

23. Maar gijlieden, ziet toe; ziet, ik

heb u alles voorzegd.

24. «Maar* in die dagen, na die ver-

drukking, zal de zon verduisterd wof-
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den, en de maan zal haar schijnsel

niet geven. a Jes. is: lo.

'Ezech. 32: 7. Joel 2: 31: 3: 15.

Matth. 24: 29. Luc. 21: 25. Openb. 6: 12.

25. En de sterren des hemels zullen

daaruit vallen, en de krachten, die in de

hemelen [zijn]^ zullen bewogen worden.
26. «En alsdan zullen zij den Zoon

des menschen zien, komende in de wol-

ken, met groote kracht en heerlijkheid.
a Dan. 7 : 10. Matth. 16 : 27 ; 24 : 30.

Mare. 14: 62. Luc. 21: 27. Hand. 1: 11.

1 Thess. 4 : 16. 2 Thess. 1 : 10. Openb. 1 : 7.

27. En alsdan zal hij zijne engelen uit-

zenden, en zal zijne uitverkorenen bijeen-

vergaderen uit de vier winden, van het

uiterste der aarde tot -het uiterste des

hemels.
28. «En leert van den vijgeboom de-

ze gelijkenis: wanneer nu zijn tak teer

wordt, en de bladeren uitspruiten, zoo

weet gij, dat de zomer nabij is.

(-6 Matth. 24 : 32. Liic. 21 : 29.

29. Alzoo ook gij, wanneer gij deze

dingen zult zien geschieden, zoo weet,
dat [het] nabij voor de deur is.

30. Voorwaar ik zeg u, dat dit ge-

slacht niet zal voorbijgaan, totdat alle

deze dingen zullen geschied, zijn.

31. «De hemel en de aarde zullen voor-

bijgaan, maar mijne woorden zullen

geenszins voorbijgaan, i a Ps. 102 : 27.

Jes. 40: 8; 51: 6. Hebr. 1: 11.

32. «Maar van dien dag en die ure
weet niemand, noch de engelen die in

den hemel zijn, noch de Zoon, dan de
Vader. « Matth. 24: 36. Hand. 1:7.-

33. «Ziet toe, waakt en bidt; want
gij weet niet, wanneer de tijd is.

a Matth. 24 : 42 ; 25 : 13.

Luc. 12 : 40 ; 21 : 36. 1 Thess. 5 : 6.

34. Gelijk een mensch, buiten 's lands
reizende, zijn huis verliet, en zijnen

dienstknechten macht gaf, en elk zijn

werk, en den deurwachter gebood, dat
hij zoude waken;

35. Zoo waakt dan (want gij weet
niet, wanneer de heere des huizes ko-

men zal, [des avonds] laat, of ter mid-
dernacht, of met het hanengekraai, of
in den morgenstond);

36. Opdat hij niet onvoorziens kome,
en u slapende vinde.

37. En hetgene ik u zeg, [da^] zeg ik

allen: Waakt.

HET XIV KAPITTEL.
' £jn het Pascha en [het feest] der on-

N. T.

gehevelde [brooden] was na twee dagen
;

en de overpriesters en de Schriftge-

leerden zochten, hoe zij hem met lis-

tigheid vangen en dooden zouden.
a Matth. 26: 2.

Luc. 22: 1. Joh. 11: 55; 13: 1.

2. Maar zij zeiden: Niet onder het
feest, opdat niet misschien oproer on-

der het volk worde.
3. «En als hij te Bethanië was, in

het huis van Simon den melaatsche,
terwijl hij aan [tafel] zat, kwam eene
vrouw, hebbende eene albasten flesch

met zalf van onvervalschten Nardus,
van groeten prijs; en de albasten flesch

gebroken hebbenie, goot die op zijn

hoofd. a Matth. 26: 6.

Luc. 7: 37. Joh. 11: 2; 12: 3-

4. En er waren sommigen, die dat
zeer kwalijk namen bij zichzelven, en
'zeiden : Waartoe is dit verlies der zalf

geschied ?

5. Want deze had kunnen bevende
drie honderd penningen verkocht, en
[die] den armen gegeven worden; en
zij vergrimden tegen haar.

6. Maar Jezus zeide: Laat af van
haar; wat doet gij haar moeite aan?
Zij heeft een goed werk aan mij ge-

wrocht.

7. «Want de armen hebt gij altijd

met u, en wanneer gij wilt, kunt gij

hun weldoen; maar mij hebt gij niet

altijd. ffl Deut. 15 : 11.

8. Zij heeft gedaan hetgene zij kon;
zij is voorgekomen om mijn lichaam
te zalven, [tot eene voorbereiding] ter

begrafenis.

9. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit

Evangelie gepredikt zal worden in de
geheele wereld, [daar] zal ook tot hare
gedachtenis gesproken worden, van het-

gene zy gedaan heeft.

10. «En Judas Iscariot, een van de

twaalven, ging henen tot de overpries-

ters, opdat hij hem hun zoude overle-

veren, a Matth. 26 : 14. Luc. 22 ; 4.

11. En zij, [dat] hoerende, waren ver-

blijd, en beloofden hem geld te geven;
en hij zocht, hoe hij hem bekwamelijk
overleveren zoude.

12. «En op den eersten dag ^der

ongehevelde [brooden], wanneer zij het
.

Pascha slachtten, zeiden zijne discipelen

tot hem: Waar wilt gij, dat wij henen-
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gaan, en beroiJen, clat gij het Pascha
eèt ? a Matth. 36 : 17.

Luc. 22: 7. 6 Ex. 12: 17.

13. En hij zond twee van zijne dis-

cipelen uit, en zeide tot hen: Gaa,t

henen in de stad, en u zal een mensch
ontmoeten, dragende eene kruik waters;
volgt dien;

14. En zoo waar hij ingaat, zegt tot

den heere des huizes: De Meester zegt:

Waar is de eetzaal, waar ik het Pascha
met mijne discipelen eten zal?

15. En hij zal u wijzen eene groote
opperzaal, toegerust [en] gereed ; bereidt

het ons aldaar.

16. En zijne discipelen gingen uit, en
kwamen in de stad, en vonden het ge-

lijk hij hun gezegd had, en bereidden
het Pascha.

17. oEn als het avond geworden was,
kwam hij met de twaalven.

a Matth. 26: 20. Luc. 22 : 14.

18. En als zij aanzaten en aten, zeide

Jezus : Voorwaar ik zeg u, «dat één van
u, die met mij eet, mij zal verraden.

a Ps. 41: 10. Hand. 1: 17.

19. En zij begonnen bedroefd te wor-
den, en de een na den ander tot hem
te zeggen : Ben ik het ? en een ander :

Ben' ik het?
20. Maar hij antwoordde en zeide tot

hen : [Het is] een uit de twaalven, die

met mij in den schotel indoopt.

21. De Zoon des menschen gaat wel
henen, gelijk van hem geschreven is;

maar wee dien mensch, door welken
de Zoon des menschen verraden wordt;
het ware hem goed, zoo die mensch
niet geboren ware geweest.

22. «En als zij aten, nam Jezus brood,

en als hij gezegend had, brak hij het,

en gaf het hun, en zeide: Neemt, eet;

dat is mijn lichaam.
a Matth. 26: 26. Luc. 22: 19. 1 Cor. 11: 23.

23. En hij nam den drinkbeker, en
gedankt hebbende gaf hun [dien] ; en
zij dronken allen daaruit.

24. En hij zeide tot hen: Dat is mijn
bloed, het [bloed] des nieuwen liesta-

ments, hetwelk voor velen vergoten
wordt.

25. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet

meer zal drinken van de vrucht des
wijnstoks, tot op dien dag, wanneer
ik die nieuw zal drinken in het konink-
rijk Gods.

26. En als zij den lofzang gezongen
hadden, gingen zij uit naar dén Olgf-

berg.

27. En «Jezus zeide tot hen: Gij zult
in dezen nacht allen aan mij geërgerd
worden

; want er is geschreven; ^Ik
zal den herder slaan, en de schapen
zullen verstrooid worden.

a Matth. 26: 31. Joh. 16: 32. h Zach. 13: 7.

28. «Maar nadat ik zal opgestaan
zijn, zal ik u voorgaan naar Galiléa.

a Matth. 26: 32; 28: 10. Mare. 16: 7.

29. En Petrus zeide tot hem: Of zij

ook allen geërgerd wierden, zoo zal ik

toch niet [geërgerd luorden].

30. «En Jezus zeide tot hem: Voor-
waar ik zeg u, dat heden in dezen
nacht, eer de haan twee maal gekraaid
zal hebben, gij mij drie maal zult ver-

loochenen, a Matth. 26: 34.

Luc. 22 : 34. Joh. 13 : 38.

31. Maar hij zeide nog des te meer:
Al moest ik met u.sterven, zoo zal ik

u geenszins verloochenen. En insgelijks

zeiden zij ook allen. a Joh. i3: 37.

32. «En zij kwamen in eene plaats,

welker naam was Gethsémané; en hij
-

zeide tot zijne discipelen: Zit hier ne-

der, totdat ik gebeden zal hebben.
a Matth. 26: 36. Luc. 22: 39. Joh. 18: 1.

So.En hij nam met zich Petrus, en Ja-

cobus, en Johannes, en begon verbaasd
en zeer beangst te worden;

34. En zeide tot hen: «Mijne ziele is

geheel bedroefd tot den dood toe; blijft

hier en waakt. « joh. 12 : 27.

35. "En een weinig voortgegaan zijn-

de, viel hij op de aarde, en bad, zoo

het mogelijk ware, dat die ure van hem
voorbijginge; a Luc. 22 41.

36. En hij zeide: A'bba, Vader, alle
]

dingen zijn U mogelijk; neem dezen
drinkbeker van mij weg; «doch niet

wat ik wil, maar wat Gij [wilt.]

a Joh. 6: 38,

37. «En hij kwam, en vond hen sla-

pende, en zeide tot Petrus: Simon,
slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken ?

a Matth. 26: 40. Luc. 22: 45.

38. Waakt en bidt, opdat gij niet in

verzoeking komt; «de geest [is] wel
gewillig, maar het vleesch is zwak.

a Gal. 5: 17.

39. En wederom henengegaan zijn-

de, bad hy, sprekende dezelfde woor-

den.
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40. En wedergekeerd, zijnde, vond
hij ze wederom slapende, want hunne
oogen waren bezw^aard ; en zij wisten
niet, wat zij hem antwoorden zouden,

41. En hij kwam ten derden male,

en zeide tot hen: Slaapt [nu] voorten
rust. Het is genoeg; de ure is geko-

men; ziet, de Zoon des menschen wordt
overgeleverd in de handen der zon-

daren.
42. Staat op, laat ons gaan; ziet, die

mij verraadt, is nabij.

43. «En terstond als hij nog sprak,

kwam Judas aan, die een was van de

twaalven, en met hem eene groote

, schare met zwaarden en stokken, [ge-

zonden] van de overpriesters, en de

Schriftgeleerden, en de ouderlingen.
a Matth. 26: 47. Luc. 22: 47. Joh. IS: 3.

44. En die hem verried, had hun een
gemeen teeken gegeven, zeggende : Dien
ik kussen zal, die is het; grijpt hem,
en leidt hem zekerlijk henen.

45. En als hij gekomen was, ging

hij terstond toThem, en zeide: Rabbi,

Rabbi; en «kuste hem. a 2 Sam. 20:9.

46. En zij sloegen hunne handen aan
hem, en grepen hem.

47. En een dergenen, die daarbij ston-

den, het zwaard trekkende, sloeg den
dienstknecht des hoogepriesters, en
hieuw hem zijn oor af.

48. En Jezus, antwoordende, zeide

tot hen : Zijt gij uitgegaan met zwaar-
den en stokken, als tegen eenen moor-
denaar, om mij te vangen?

49. Dagelijks was ik bij ulieden in

den Tempel, loerende, en gij hebt mij

niet gegrepen; maar [dit geschiedt],

aopdatde Schriften vervuld zouden wor-
den, a Ps. 22: 7; 69: 10. Luc. 24: 25.

50. «En zij, hem verlatende, zijn al-

len gevloden. a Job 19: 13. Ps. 88: 9.

51. En een zeker jongeling volgde
hem, hebbende een lijnwaad omgedaan
over het naakte [lijf]; en de jongelin-

gen grepen hem;
52. En hij, het lijnwaad achterlaten-

de, is naakt van hen gevloden.

53. «En zij leidden Jezus henen tot

den hoogepriester; en bij hem verga-

derden alle de overpriesters, en de ou-

derlingen, en de Schriftgeleerden.
a Matth. 26: 57. Luc. 22: 54. Joh. 18: 13,24.

54. En Petrus volgde hem van verre,

tot binnen in de zaa! des hoogepries-

ters, en hij was mede zittende met de
dienaren, en zich warmende bij het
vuur.

55. «En de overpriesters, en de ge-

heele Raad, zochten getuigenis tegen
Jezus, om hem te dooden; en vonden
niet; a Matth. 26: 59. Hand. 6: 13.

56. Want velen getuigden valschelijk

tegen hem, en de getuigenissen waren
niet eenparig.

57. En eenigen, opstaande, getuigden
valschelijk tegen hem, zeggende:

58. Wij hebben hem hooren zeggen :

«Ik zal dezen Tempel, die met handen
gemaakt is, afbreken, en in drie dagen
eenen anderen, zonder handen gemaakt,
bouwen. a Marc. 15: 29. Joh. 2: 19.

59. En ook alzoo v/a,s hun getuigenis

niet eenparig.

60. «En de-hoogepriester, in het mid-

den opstaande, vraagde Jezus, zeggen-

de: Antwoordt gij niets? Wat getuigen

deze tegen U? a Matth. 26: 62.

61. «Maar hij zweeg stil, en antwoord-
de niets. Wederom vraagde hem de
hoogepriester, en zeide tot hem: Zijt

gij de Christus, de Zoon des gezegen-

den [Gods] ? o Jes. 53: 7. Hand. 8: 32.

62. En Jezus zeide : Ik ben het ; «en

gijlieden zult den Zoon des menschen
zien zitten ter rechter[/zaud] der kracht

[Gods], en komen met de wolken des

hemels. a Dan. 7: 13. Matth. 16: 27;

24: 30; 25: 31. Luc. 21: 27. Hand. 1: 11.

1 Thess. 4: 16. 2 Thess. 1: 10. Openb. 1: 7.

63. En de hoogepriester, verscheuren-

de zijne kleederen, zeide: Wat hebben
wij nog getuigen van noode?

64. Gij he^t de [(ïods]lastering ge-

hoord; wat dunkt ulieden ? En zij allen

veroordeelden hem, des doods schuldig

te zijn.

65. En sommigen begonnen hem te

bespuwen, en zijn aangezicht te bedek-

ken, en «met vuisten te slaan, en tot

hem te zeggen: Profeteer; en de die-

naars gaven hem kinnebakslagen.
a Job 16: 10. Jes. 50: 0. Joh. 19: 3.

66. «En als Petrus beneden in de zaal

was, kwam eene van de dienstmaag-
den des hoogepriesters;
a Matth. 26: 58, 69. Luc. 22 : 55. Joh. 18: 16, 17.

67. En ziende Petrus, zich warmen-
de, zag zij hem. aan, en zeide: Ook gij

waart met Jezus den Nazaréner.

68. Maar hij heeft het geloochend,
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zeggende : Ik ken [Jmn] niet, en ik weet
niet, wat gij zegt. En hij ging buiten
in de voorzaal, en de haan kraaide.

69. «En de dienstmaagd, hem weder-
om ziende, begon te zeggen tot de-

genen, die daarbij stonden: Deze is

een van die. a Maiih. 2G: tl
Luc. 22: 58. Joh. 18: 25.

70. Maar hij loochende het wederom.
En een weinig daarna, die daarbij ston-

den, zeiden wederom tol Petrus: Waar-
lijk, gij zijt een van die; want gij zijt

ook een Galiléër, en uwe sprake ge-

lijkt.

71. En hij begon [eichzelven] te ver-

vloeken en te zweren : Ik ken dezen
mensch niet, dien gij zegt.

72. En de haan kraaide de tweede
maal; en Petrus werd indachtig het
woord, hetwelk Jezus tot hem gezegd
had: «Eer de 'iiaan twee maal gekraaid
zal hebben, zult gij mij drie maal ver-

loochenen. En hij, [zich] van daar ma-
kende, weende. a Matth. 2G: ,34, 75.

a Luc. 22: 61. Joh. 13: 38; 18: 27.

HET XV KAPITTEL.

En «terstond des moigens vroeg hiel-

den de overpriesters te zamen raad,
met de ouderlingen en Schriftgeleerden^

en den geheelen Eaad, en Jezus gebon-
den hebbende, brachten zij [hem] henen,
en gaven [hem] ^aan Pilatus over.

a Ps. 2: 2. Matth. 27: 1.

Luc. 22: 66; 23: 1. Joh. 18:28. 6 Hand. 3: 13.

2. «En Pilatus vraagde hem: Zijt gij

de Koning der Joden? En hij, antwoor-
dende, zeide tot hem : Gij zegt het.

a Matth. 27: 11. Luc. 23 : 3. Joh. 18: 33.

8. En de overpriesters beschuldigden
hem van vele [zaken]; maar hij ant-

woordde niets.

4. «En Pilatus vraagde hem wederom,
zeggende : Antwoordt gij niet? Zie, hoe-
vele [zaken] zij tegen u getuigen.

a Matth. 27: 13. Joh. 19: 10.

5. En Jezus heeft niet meer geant-
woord, zoodat Pilatus zich verwonderde.

6. «En op het feest liet hij hun eenen
(gevangene los, wien zij ook begeerden.

a Matth. 27: 15. Luc. 23: 17. Joli. 18: 3'J.

7. <iEn er was een, genaamd Barabbas,
gevangen met [andere] medeoproerma-
kers, die in het oproer eenen doodslag
gedaan had.

u Matth. 27: 16. Luc. 23: 10. Joh. 18: 40.

8. En de schare riep uit, en begon
te begeeren, [dat hij deed/] gelijk hij

hun altijd gedaan had.
9. En Pilatus antwoordde hun, zeg-

gende: Wilt gij, dat ik u den Koning
der Joden loslate?

10. (Want hij wist, dat hem de over-

priesters door nijd overgeleverd had-
den.)

11. «Maar de overpriesters bewogen
de schare, dat hij hun liever Barabbas
zoude loslaten. a Matth. 27: 20.

Lnc. 23: 18. Joh. 18: 40. Hand. 3: 14.

12. En Pilatus, antwoordende, zeide

wederom tot hen: Wat wilt gij dan, dat
ik [met hem] doen zal, dien gij eenen
Koning der Joden noemt?

13. En zij riepen wederom: Kruisig
hem.

14. Doch Pilatus zeide tot hen: Wat
heeft hij dan kwaads gedaan? En zij

riepen te meer: Kruisig hem.
15. «Pilatus nu, willende de schare

genoeg doen, heeft hun Barabbas los

gelaten, en gaf Jezus over, als hij [Zeem]

gegeeseld had, om gekruisigd te wor-
den, a Matth. 27: 2G. Joh. 19: 1.

16. t^En de krijgsknechten leidden
hem binnen in de zaal, welke is het ',

rechthuis, en riepen de gansche bende 1

samen; a Matth. 27: 27. Joh. 19: 2.

17. En deden hem eenen purperen
mantel aan, en eene doornenkroon ge-

vlochten hebbende, zetten hem [die] op;
18. En begonnen hem te groeten,

[zeggende:] Wees gegroet, [gij] Koning
der Joden;

19. En sloegen zijn hoofd met eenen
rietstok, en bespogen hem, en vallende
op de knieën, aanbaden hem.

20. En als zij hem bespot hadden,
deden zij hem den purperen mantel af,

en deden hem zijne eigene kleederen
aan, en leidden hem uit om hem te

kruisigen.

21. «En zij dwongen eenen Simon van
Cyréne, die [daar] voorbijging, komen-
de van den akker, den vader van Alexan-
der en Rüfus, dat hij zijn kruis droeg.

a Matth. 27 : 32. Luc. 23 : 26.

22. «En zij brachten hem tot de plaats ;

G(3]gotha, hetwelk is, overgezet zijnde,^

Hoofdschedelplaats. o Matth. 27: 33.

Luc. 23: 33. Joh. 19: 17..

23. En zij gaven hem gemirreden wijl

te drinken; maar hij nam [dien] nie
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24. «En als zij hem gekruisigd had-
den, ^verdeelden zij zijne kleederen,
werpende het lot daarover, wat een
iegelijk wegnemen zoude, a Matth.27:35.

Luc. 23 : 34. Joh. 19 : 23. b Ps. 22 : 19.

25. En het was de derde ure, en zij

kruisigden hem.
26. "En het opschrift zijner beschul-

diging was boven hem geschreven: DE
KONING DER JODEN, a Matth. 27 : 37.

Luc. 23 : 38. Joh. 19 : 19.

27. En zij kruisigden met hem twee
moordenaars, éénen aan [zijne] rechter-,

en éénen aan zijne Imkeifzijde].

28. «En de Schrift is vervuld gewor-
den, die daar zegt: En hij is met de
misdadigen gerekend.

a Jes. 53 : 12. Luc. 22: 37.

29. «En die voorbijgingen, lasterden
hem, schuddende hunne hoofden, en
zeggende: Ha! ''gij, die den Tempel
afbreekt, en in drie dagen opbouwt;

a Ps. 22 : 8 ; G9 : 21 ; 109 ; 25.

Matth. 27 : 39. Luc. 23 : 35. b Joh. 2 : 19.

30. Behoud uzelven, en kom af van
het kruis.

31. En insgelijks ook de overpriesters,

met de Schriftgeleerden, zeiden tot

malkanderen, al spottende: Hij heeft

anderen verlost, zichzelven kan hij niet

verlossen;

32. De Christus, de Koning Israels,

kome nu af van het kruis, opdat wij

het zien en gelooven mogen. Ook die

met hem gekruisigd waren, smaadden
hem.

33. «En als de zesde ure gekomen
was, werd er duisternis over de geheele
.aarde, tot de negende ure toe.

u Matth. 27: 45. Luc. 23: 44.

34. En ter negender ure riep Jezus
met eene groote stemme, zeggende :

«ELO'I, ELO'I, LA'MMA SABACHTHA'-
NI? hetwelk is, overgezet zijnde; Mijn
God, mijn God, waarom hebt Gij mij
verlaten ? « Ps. 22 : 2. Matth. 27 : 46.

35. En sommigen van die daarbij

stonden, [dit] hoerende, zeiden : Zie, hij

roept Elias.

36. «En er liep één, en vulde eene
spons met edik, en stak ze op eenen
hetstok, en gaf hem te drinken, zeg-

gende: Houdt stil, laat ons zien, of

Elias komt, om hem af te nemen.
a Ps. 69 : 22. Joh. 19 : 29.

37. En Jezus, eene groote stemme

van [zich] gegeven hebbende, gaf den
geest.

38. «En het voorhangsel des Tempels
scheurde in tweeën, van boven tot be-
neden, a 2 Kron. 3 : 14.

Matth. 27: 51. Luc. 23: 45.

39. «En de hoofdman over honderd,
die daarbij tegenover hem stond, zien-
de dat hij alzoo roepende den geest
gegeven had, zeide: Waarlijk deze
m^ensch was Gods Zoon.

a Matth. 27 : 54. Luc. 23 : 47.

40. «En er waren ook vrouwen, ^van
verre [dit] aanschouwende, onder welke
ook was Maria Magdaléna, en Maria,
de moeder van Jacobus den kleine en
van Jóses, en Salome; a Matth. 27: 55.

Luc. 23: 49. b Ps. 38: 12.

41. Welke ook, toen hij in Galiléa
was, hem waren gevolgd, en «hem ge-
diend hadden; en vele andere [vrouwen],
die met henl naar Jeruzalem opgekomen
waren. a Luc. 8 : 2, 3.

42. «En als het nu avond was gewor-
den, dewijl het de voorbereiding was.
welke is de vóór Sabbath,

a Matth. 27 : 57. Luc. 23 : 50. Joh. 19 : 38.

43. Kwam Jozef, die van Arimathéa
[loas], een eerzaam raadsheer, die ook
zelf het koninkrijk Gods was verwach-
tende, en zich verstoutende, ging hij in

tot Pilatus, en begeerde het lichaam
van Jezus.

44. EnPilatus verwonderde zich, dat
hij aireede gestorven was; en den hoofd-
man over honderd tot zich geroepen
hebbende, vraagde hem, of hij lang
gestorven was.

45. En als hij het van den hoofdman
over honderd verstaan had, schonk hij

Jozef het lichaam.
46. En hij kocht fijn lijnwaad, en

hem afgenomeiT hebbende, wond []iem]

in dat fijne lijnwaad, en «leidehemin
een graf, hetwelk uit eene steenrots
gehouwen was; en hij wentelde eenen
steen tegen de deur des grafs.
a JLatth. 12: 40; 26: 12; 27: 60. Luc. 23: 53.

47. En Maria Magdaléna, en Maria,

[de moeder] van Jóses, aanschouwden,
waar hij gelegd werd.

HET XVI KAPITTEL.

iljn als de Sabbath voorbijgegaan was,
hadden Maria Magdaléna, en Maria, de



70 MARCUS XVI.

[moede)-] van Jacobus, en Salome spe-

cerijen gekocht; opdat zij kwamen en
hem zalfden. a Matth. 23 : 1.

Luc. 24 : 1. Joh. 20 : 1.

2. En zeer vroeg op den eersten [dag]

der week, kwamen zij tot het graf,

als de zon opging;
3. En zeiden tot malkanderen: Wie

zal ons den steen van de deur des grafs
afwentelen ?

4. (En opziende zagen zij, dat de
steen afgewenteld was) want hij was
zeer groot.

5. «En in het graf ingegaan zijnde,

zagen zij eenen jongeling, zittende ter

vechteiizijde], bekleed met een wit lang
kleed, en werden verbaasd.

a Matth. 28 : 2. Joh. 20 : 12.

6. Maar hij zeide tot haar: «Zijtniet

verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazaré-
ner, die gekruisigd was; hij is opge-
staan, hij is hier niet; ziet de plaats,

waar zij hem gelegd hadden.
a Matth. 28 : 5. Luc. 24 : 5.

7. Doch gaat henen, zegt aan zijne

discipelen, en aan Petrus, dat hij u

avoorgaat naar Galiléa; aldaar zult gij

hem zien, ^gelijk hij ulieden gezegd
heeft, a Hand. 1 : 3 ; 13 : SI. 1 Cor. 15: 5.

b Matth. 26: 32; 28: 10. Mare. 14: 28.

8. «En zij, haastelijk uitgegaan zijnde,

vloden van het graf; en beving en ont-

zetting had haar bevangen, en zij zei-

den niemand iets, want zij waren be-

vreesd, a Matth. 28 : 8.

Ltic. 24 : 9. Joh. 20 : 18.

9. En als [Jezus] opgestaan was des
morgens vroeg op den eersten [dag] der
week, verscheen hij «eerst aan Maria
Magdaléna, ^uit welke hij zeven duive-
len uitgeworpen had. a Joh. 20 : 14, 16.

h Luc. 8: 2.

10. Deze, henengaande, boodschapte
het dengenen, die met hem geweest
waren, welke treurden en weenden.

11. En als deze hoorden, dat hij leef-

de, en van haar gezien was, geloofden
zij het niet.

12. «En na dezen is hij geopenbaard
in eene andere gedaante, aan twee van
hen, daar zij wandelden, en in het veld

gingen. a Luc. 24: 13.

18. Deze ook, henengaande, bood-
schapten het aan de anderen, [maar]
zij geloofden ook die niet.

14. «Daarna is hij geopenbaard aan de
elven, terwijl zij aanzaten, en verweet
[him] hunne ongeloovigheid en hardig-

heid des harten, omdat zij niet geloofd

hadden degenen, die hem gezien had-

den, nadat hij opgestaan was.
« Lnc. 24 : 36. Joh. 20: 19. 1 Cor. 15: 5.

15. En hij zeide tot hen: «Gaat henen
in de geheele wereld, predikt het Evan-
gelie aan alle creaturen.

o Miitth. 28 : 19. Joh. 15 : 16.

16. Die geloofd zal hebben, en ge-

doopt zal zijn, zal zaüg worden; «maar
die niet zal geloofd hebben, zal ver-

doemd worden. a Joh. 3: 18; 12: 48.

17. En dengenen, die geloofd zullen

hebben, zullen deze teekenen volgen:

«in mijnen naam zullen zij duivelen

uitwerpen; ^met nieuwe tongen zullen

zij spreken
; a Lnc. lo : n.

Hand. 5: 16; 8: 7; 16: 18;

19: 12. b Hand. 2: 4; 10: 46; 19: 6.

18. «Slangen zullen zij opnemen; en
al is het, dat zij iets doodelijks zullen

drinken, dat zal hun rr>?t schaden; ^op
kranken zullen zij de liX^nden leggen,

en zij zullen gezond worVen.
a Luc. 10 : 19. Hand. 28 : 5. & \land. 28 : 8.

19. De Heere dan, nadat hij tot hen
gesproken had, «is opgenomen in den
hemel, en is gezeten aan de rechter-

[hand] Gods, a Luc. 24: 50,51. Hand. 1: 9.

20. En «zij, uitgegaan zijnde, predik-

ten overal, en ^de Heere wrocht mede,
en bevestigde het woord door teeke-

nen, die daarop volgden. Amen.
a Hand. 1 : 2.

1 Tim. 3: IG. h Hand. 14 : 3. Hebr. 2. i.

I
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JNademaal velen ter hand genomen
hebben, ora in orde te stellen een ver-

haal van de dingen, die onder ons vol-

komene zekerheid hebben;
2. Gelijk ons overgeleverd hebben,

die van den beginne zelven aanschou-
wers en dienaars des woords geweest
zijn;

3. Zoo heeft het ook mi.i goed ge-

dacht, hebbende alles van voren aan
naarstigiijk onderzocht, vervolgens aan
u te schrijven, voortreffelijke Theóphi-
lus;

4. Opdat gij moogt kennen de zeker-

heid der dingen, vs'aarvan gij onder-
wezen zijt.

5. IN de -dagen van Heródes, den
koning van Judéa,* was [er] een zeker
priester, niet name Zachan'as, «van de
dagorde van Abïa; en zijne vrouwe
was uit de dochteren Aarons, en haar
naam Elizabet. a i Kron. 24 .- lo.

6. En zij waren beiden rechtvaardig
voor God, wandelende in alle de gebo-
den en rechten des Heeren, onberispe-
lijk.

7. En zij hadden geen kind, omdat
Elizabet onvruchtbaar was. en zij bei-

den verre op hunne dagen gekomen
waren.

8. En het geschiedde, dat, als hij

het priesterambt bediende voor God in

de beurt zijner dagorde,

9. Naar de gewoonte der priesterlijke

bediening hem te lote was gevallen,

adat hij zoude ingaan in den Tempel
des Heeren om te ^reukofferen.

j

a Hebr. 9: 6. h Ex. 30; 7. Lev. 16: 17.

10. En al de menigte des volks was
buiten, biddende, ter ure des reukoffers.

11. En van hem werd gezien een
engel des Heeren, staande terrechter-
[zijde] van het altaar des reukoffers.

12. En Zachan'as, [hem] ziende, werd
ontroerd, en vreeze is op .hem geval-
len.

13. Maar de engel zeide tot hem :

Vrees niet, ZachariaS; want uw gebed
is verhoord, en uwe vrouwe Elizabet
zal u eenen zoon baren, en «gij zult
zijnen naam heeten Johannes.

a Luc. 1 : GO.

14. En u zal blijdschap en verheuging
zijn, en velen «zullen zich over zijne

geboorte verblijden. a Luc i -. ök
15. Want hij zal groot zijn voorden

Heere; «en wijn en sterken drank zal

hij niet drinken; en hij zal met den
Heiligen Geest vervuld worden, ook van
zijner moeders lijf aan. « Richt. 13:4.

16. En «hij zal velen der kinderen Is-

raels bekeeren tot den Heere hunnen
God. ft Mal. 4: 6. Matth. 11: 14.

17. En «hij zal voor Hem henengaan,
in den geest en de kracht van Elias,

^om te bekeeren de harten der vaderen
tot de kinderen, en de ongehoorzamen
tot de voorzichtigheid der rechtvaardi-

gen, om den Heere te bereiden een toe-

gerust volk. a Matth. 3: 2.

Mare. 9: 12. h MaL 4: 6.

18. En Zachan'as zeide tot den engel:

Waarbij zal ik dat weten ? Want «ik

ben oud, en mijne vrouwe is verre op
hare dagen gekomen. a Gen. i7: i7.

19. En de engel antwoordde en zeide

tot hem: Ik ben Gabriel, die voor God
sta, en ben uitgezonden, orri tot u te
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spreken, en u deze dingen te verkon-

digen.

20. En zie, gij zult zwijgen, en niet

kunnen spreken, tot op den dag dat

deze dingen geschied zullen zijn; om
dies wille dat gü mijne woorden niet

geloofd hebt, welke vervuld zullen wor-
den op hunnen tijd.

21. En het volk was wachtende op
Zacharias, en [zij] waren verwonderd,
dat hij zoo lang vertoefde in den Tem-
pel.

22. En als hij uitkwam, kon hij tot

hen niet spreken; en zij bekenden, dat

hij een gezicht in den Tempel gezien

had. En hij wenkte hun toe, en bleef

stom.
23. En het geschiedde, als de dagen

zijner bediening vervuld waren, dat hij

naar zijn huis ging.

24. En na die dagen werd Elizabet,

zijne vrouwe, bevrucht; en zij verborg
zich vijf maanden, zeggende:

25. Alzoo heeft mij de Heere gedaan,
in de dagen in welke Hij [mij] aa,nge-

zien heeft, om «mijne versmaadheid
onder de menschen weg te nemen.

a Gen. 30: 23. Jes. 4: 1.

26. En in de zesde maand werd de
engel Gabriel van God gezonden naar
een e stad in Galiléa. genaaiïid Naza-
reth

;

27. «Tot eene maagd, die ondertrouwd
was met eenen man, wiens naam was
Jozef, uit den huize Davids ; en de naam
der maagd was Maria, a Matth. i: is.

28. En de engel, tot haar ingekomen
zijnde, zeide: Wees gegroet, gij bege-

nadigde; de Heere is met u; gij [zijt]

gezegend onder de vrouwen.
29. En als zij [hem] zag, werd zij zeer

ontroerd over dit zijn woord, en over-

leide, hoedanig deze groetenis mocht
zijn.

30. En de engel zeide tot haar: Screes

niet, Maria, want gij hebt genade bij

God gevonden.
31. «En zie, gij zult bevrucht worden,

en eenen zoon baren, en zult zijnen

?'naam heeten JEZUS. « .jes. 7 : 14.

b Matth. 1: 21.

32. «Deze zal groot zijn, en de Zoon
des Allerhoogsten genaamd worden; en
fcGod de Heere zal hem den troon van
zijnen vad^r David geven; a jes. 54: .5.

b 2 Sam. 7: 12. Fs. 132: 11. Jes. !»: (i

38. «En hij zal over het huis Jakob-s

Koning zijn in der eeuwigheid, en zijns

koninkrijks zal geen einde zijn.

a 1 Kro'n. 22: 10.

Ps. 45: 7; 89: 37. .Ter. 23: 5.

Dan. 7: 14, 27. Micha 4: 7. Hebr. 1: 8.

84. En Maria zeide tot den engel:
Hoe zal dat wezen, dewijl ik geenen
man bekenne?

35. En de engel, antwoordende, zeide

tot haar: De Heilige Geest zal over u
komen, en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen. Daarom ook, dat

Heilige, dat uit u geboren zal worden,
zal Gods Zoon genaamd worden. .

86. En zie, Elizabet, uwe nicht, is ook
zelve bevrucht met eenen zoon in haren
ouderdom; en deze maand is haar, die

onvruchtbaar genaamd was, de zesde.

37. «Want geen ding zal bij God on-

mogelijk zijn. a Job 42: 2. Jer. 32: 17.

Zach. 8: 6. Matth.' 19: 26. Luc. 18: 27:

38. En Maria zeide: Zie, de dienst-

maagd des Heeren; mij geschiede naar
uw woord. En de engel ging weg van
haar.

39. En Maria, opgestaan zijnde in die-

zelve dagen, reisde met haaste naar het

gebergte, naar eene stad van Juda;
40. En kwam in het huis van Zacha-

rias, en groette Elizabet.

41. En het geschiedde, als Elizabet

de groetenis van Maria hoorde, zoo
sprong het kindeken op in haren buik;

en Elizabet wierd vervuld met den Hei-

ligen Geest;

42. En riep met eene groote stemme,
en zeide: Gezegend [zijt] gij onder de
vrouwen, en gezegend [is] de vrucht

uws buiks.

43. En van waar [komt] mij dit, dat

de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44. Want zie, als de stemme uwer

groetenis in mijne ooren geschiedde,

zoo sprong het kindeken van vreugde
op in mijnen buik.

45. «En zalig is [zvj], die geloofd heeft
;

want de dingen, die haar van den Heere
gezegd zijn, zullen volbracht worden.

a Luc. 11: 28.

46. En Maria zeide : Mijne ziele maakt
groot den Heere;

47. En mijn geest verheugt zich in

God, mijnen Zaligmaker;
48. Omdat Hij de nederheid zijner

dienstmaagd heeft aangezien ; want zie,
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van nil aan zullen mij zalig spreken
alle de geslachten.

49. Want groote dingen heeft aan mij

gedaan Hij die machtig is, en heilig [is]

zijn naam.
50. «En zijne barmhartigheid is van

geslachte tot geslachte over degenen,

die Hem vreezen. « Ex. 20 : G.

51. «Hij heeft een krachtig werk ge-

daan door zijnen arm; ^Hij heeft ver-

strooid de hoogmoedigen in de gedach-

ten hunner harten. « jes. 51 : 9; 52: 10.

b Ps. 33: 10. 1 Petr. 5: 5.

oj. Hij heeft machtigen van de tro-

nen afgetrokken, en «nederigen heeft

Hij verhoogd. a l Sam. 2: 8. Ps. 113: 6.

53. «Hongerigen heeft Hij met goede-

ren vervuld; en rijken heeft Hij ledig

weggezonden. « Ps. 34: ii.

54. «Hij heeft Israël, zijnen knecht,

opgenomen, opdat Hij gedachtig ware
der barmhartigheid, a Jes. 30; is;

41: 9; 54: 5. Jer. 31: 3, 20.

55. (Gelijk Hij gesproken heeft tot

onze vaderen, [namelijl-c] «tot Abraham
en zijn zaad) in der eeuwigheid.

« Gen. 17: 19; 22: 18. Ps. 132: 11.

56. En Maria bleef bij haar omtrent
drie maanden, en keerde weder tot haar
huis.

57. En de tijd van Elizabet werd ver-

vuld, dat zij baren zoude, en zij baarde
tenen zoon.

58. En die daar rondom woonden, en
hare magen, hoorden, dat de Heere zijne

barmhartigheid grootelijks aan haar be-

wezen had, en «waren met haar verblijd.
a Luc. 1 : 14.

59. En ftet geschiedde, dat zij op den
«achtsten dag kwamen, om het kinde-

ken te besnijden, en noemden het Za-

charias, naar den naam zijns vaders.
a Gen. 17: 12. Lev. 12: 3.

60. En zijne moeder antwoordde en
zeide: Niet [afeoo], maar «hij zalJohan-
nes heeten. a Luc. i: 13.

61. En zij zeiden tot haar: Er is nie-

mand in awe maagschap, die met dien

naam genaamd wordt.

62. En zij wenkten zijnen vader, hoe
hij wilde, dat hij genaamd zoude worden.

63. En als hij een *schrijfplanksken

* Stat-overz. : schrijftafelken, wat thans

beduidt: eene tafel, waarvoor men zich zet, om
te schrijven. Bedoeld is een plaatje, waarop
geschreven werd.

geëischt had, schreef hij, zeggende: Jo-

hannes is zijn naam. En zij .verwon-
derden zich allen.

64. En terstond v/erd zijn mond ge-

opend, en zijno tong [losgemaakt]; en
hij sprak, God lovende.

65. En er kwam vreeze over allen,

die rondom hen woonden; en in het
geheele gebergte van Judéa werd veel

gesproken van alle deze dingen.

66. En allen, die het hoorden, namen
het ter harte, zeggende: Wat zal toch
dit kindeken wezen ? En de hand des
Heeren was met hem.

67. En Zachan'as, zijn vader, werd
vervuld met den Heiligen Geest, en pro-

feteerde, zeggende:
68. Geloofd [zij] de Heere, de Gou

Israels, want Hij heeft bezocht, en ver-

lossing teweeggebracht zijnen volke;

69. «En heeft eèiien hoorn der zalig-

heid ons opgericht, in het huis van Da-
vid, zijnen knecht; a Ps. 132: 17.

70. «Gelijk Hij gesproken heeft door
den mond zijner heilige profeten, die

van het begin der wereld [geweest zijn];

a P.s. 72: 12. Jes. 40: lo.

Jer. 23: G; 30: 10. Dan. 9: 27.

71. [Namelijk] eene verlossing van
onze vijanden, en van de hand aller

dergenen die ons haten;

72. Opdat Hij barmhartigheid dede
aan onze vaderen, en gedachtig ware
aan zijn heilig verbond;

73. a[En] aan den eed, dien Hij Abra-
ham, onzen vader, gezworen heeft; om
ons te geven, a Gen. 22: 16. Ps. 105 : 9,

Jer. 31: 33. Hebr. 6: 13, 17.

74. «Dat wij, verlost zijnde uit de hand
onzer vijanden, Hem dienen zouden zon-

der vreeze, a Hebr. 9: 14.

75. «In heiligheid en gerechtigheid

voor Hem, alle de dagen onzes levens.
a 1 Petr. 1: 15.

76. «En gij, kindeken, zult een profeet

des Allerhoogsten genaamd worden;
want gij zult voor het aangezichte des

Heeren voor henengaan, om zijne wegen
te bereiden; a Mal. 4: 5. Luc. i: 17.

77. «Om zijnen volke kennis der za-

ligheid te geven, in vergeving hunner
zonden; « Luc 3: 3.

78. Door de innerlijke bewegingen der

barmhartigheid onzes Gods, met welke

ons bezocht heeft de «Opgang uit de

hoogte; a Mal. 4: 2.
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70. «Om. te vei-schijnen dengenen, die

gezeten zijn in duisternis en scliaduwe

des doods; om onze voeten te ricliten

op den weg des vredes. a Jes. 9: i;

42: 7; 43: 8; 49: 9; CO: 1.

80. «En het kindeken wies op, en

werd gesterkt in den geest, en wa*s in

de v/oestijnen tot den dag zijner voor-

stelling aan Israël. a Luc. 2: 40.

HET II KAPITTEL.

En het geschiedde in diezelve dagen,

dat er een gebod uitging van den kei-

zer Augustus, dat de geheele wereld

beschreven zoude worden.

2. Deze eerste beschrijving geschied-

de, als Cyrénius over Syrië stadhouder

was.
3. En zij gingen allen om beschre-

ven te worden, een iegelijk naar zijne

eigene stad.

4. En Jozef ging ook op van Galiléa,

uit de stad Nazareth, naarJudéa, «tot

de stad Davids, die ^Bethlehem genaamd
wordt (omdat hij uit den chuize en ge-

slachte Davids was), a .Toh. 7: 42.

h 1 Sam. IG: 4, enz. c Matth. 1: 1.

5. Om beschreven te worden met
Maria, zijne ondertrouwde vrouwe,

welke bevrucht was.

6. En het geschiedde als zij daar

waren, dat de dagen vervuld werden,

dat zij baren zoude.

7. Én zij «baarde haren eerstgeboren

zoon, en wond hem in doeken, en leide

hem neder in de kribbe, omdat voor

henlieden geene plaats was in de her-

berg, a Matth. 1 : 25.

8. En er waren herders in diezelfde

landstreek, zich houdende in het veld,

en hielden de nachtwacht over hunne
kudde.

9. En zie, een engel des Heeren stond

bij hen, en de heerlijkheid des Heeren
omscheen ze, en zij vreesden met groote

vreeze.

10. En de engel zeide tot hen : Vreest

niet; want ziet, ik verkondig u groote

blijdschap, die al den volke wezen zal;

il. [NamelijJi] dat u heden geboren

is de Zaligmaker, welke is Christus de

Heere, in de stad Davids.

12. En dit zal u het teeken zijn; gij

zult het kindeken vinden, in doeken
gewonden, en liggende in de kribbe.

. 13. En van stonden aan was [er] met
den engel «eene menigte des hemel-
schen heirlegers, prijzende God en ^leg-

gende: a Dan. 7: 10. Oni:i.-i. \i n.
14. Eere [zij] God in de hoa??*'/-: f^-:

melen], «en vrede op aarde, ii -Iz ;j'i^:>-

schen een welbehagen.
a Jgs. 57: 19. Epli. 2: 17.

15. En het geschiedde, als de engelen
van hen weggevaren waren naar den
hemel, dat de herders tot malkande-
ren zeiden: La,at ons dan henengaan
naar Bethlehem, en laat ons zien het
woord dat er geschied is, hetwelk de
Heere ons heeft kond gedaan.

16. En zij kwamen met haaste, en
vonden Maria, en Jozef, en het kinde-

ken liggende in de kribbe.

17. En als zij het gezien hadden,
maakten zij alom bekend het woord
dat hun van dit kindeken gezegd wa?,

18. En allen, die het hoorden, ver-

wonderden zich over hetgene hun ge-

zegd werd van de herders.

19. Doch Maria bewaarde deze woor-
den alle te zamen, overleggende [die]

in haar hart.

20. En de herdei-s keerden wederoni.

verheerlijkende en prijzende God ov»^-

alles wat zij gehoord en gezien hadden,
gelijk tot hen gesproken was.

21. Eu als «acht dagen vervuld wa
ren, dat men het kindeken besnijden

zoude, zoo werd zijn ^naam genaamu
JEZUS, welke genaamd was van dei

engel, eer hij in het lichaam ontvangen
was. a Gen. 17: 12. Lev, 12: 3.

Joh. 7: 22. ?> Matth. 1: 21. Luc. 1 : 3L

22. En als de dagen harer «reinigir;.-

vervuld waren, naar de wet van Mozet
brachten zij hem te Jeruzalem, opdat

zij [hem] den Heere voorstelden;
a Lev. 12 : 6,

23. (Gelijk geschreven is «in de wei
des Heeren: Al wat mannelijk is, dal

de moeder opent, zal den Heere heilic

genaamd worden) a Ex. is : 2.

Nam. 3 : 13; 8 : IG, 17.

24. En opdat zij offerande gaven,

naar hetgene dat in de wet des Hee-

ren gezegd is, «een paar tortelduiven,

of twee jonge duiven. a Lev. 12 : 8.

25. En zie, er was een mensch te

Jeruzalem, wiens naam was Simeon;

en 'deze mensch was rechtvaardig en

Gudvreezende, verwachtende de ver-
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'iroosting Israels; en de Heilige Geest
was op hem.

26. En hem was eene Goddelijke
openbaring gedaan door den Heiligen
Geest, dat hij den dood ni<?t zien zoude,

eer hij den Christus des Heeren zoude
zien.

27. En hij kwam door den Geest in

den Tempel; en als de ouders het kin-

deken Jezus inbrachten, om naar de
gewoonte der wet met hem te doen

;

28. Zoo nam hij het in zijne armen,
en loofde God, en zeide:

29. Nu «laat Gij, Heere, uwen dienst-

knecht gaan in vrede, naar uw woord;
a Gen. 46: 30.

30. Want mijne oogen hebben uwe
"zaligheid gezien, « ps. os: 2. Jes. 52: lo.

31. «Die Gij bereid hebt voor het
aangezicht van alle de volkeren;

a Hand. 28 : 28.

32. «Een licht tot verlichting der hei-

denen, en tot heerlijkheid van uw volk
Israël, a Jes. 42 : 6! 49: G. Hand. 13 : 47.

33. En Jozef en zijne moeder verwon-
derden zich ovei hetgene dat van hem
gezegd werd.

34. En Simeon zegende henlieden,

en zeide tot Maria, zijne moeder: Zie,

«deze wordt gezet tot een val en op-

standing van velen in Israel, en tot

een teeken, '-dat wedersproken zal

worden
; a Jes. S : 14.

Rom. 9 : 32. 1 Petr. 2 : 8. b Hand. 2S : 22.

35. (En ook een zwaard zal door uwe
eigene ziele gaan) opdat de gedachten
uit vele harten geopenbaard worden.

36. En er was Anna, eene profetesse,

eene dochter van Phanuël, uit den stam
van Aser; deze was tot grooten ouder-
dom gekomen, welke met [haren] man
zeven jaren had geleefd van haren
maagdom af;

37. En zij was eene weduwe van
omtrent vier en tachtig jaren, dewelke
niet week uit den Tempel met vasten
en bidden, [God] «dienende nacht en
dag; a 1 Sam. 1: 22.

38. En deze, te dierzelfder ure daar-
bij komende, heeft insgelijks den Heere
beleden, en sprak van hem tot allen,

die de verlossing in Jeruzalem ver-

wachtten.
39. En als zij alles, voleindigd had-

den, wat naar de wet des Heeren [te

doen] was, keerden zij wederom naar
Galiléa, tot hunne stad Nazareth.

40. En het kindeken «wies op, en
werd gesterkt in den geest, en vervuld
met wijsheid; en de genade Gods was
over hem. a Luc. l: 80.

41. En zijne ouders reisden alle jaar
naar Jeruzalem, op het feest van «Pa-
scha, a Ex. 23: 15, 17. Lev. 23: 5. Deut. 16: 1.

42. En toen hij twaalf jaren [oud]
geworden was, en zij naar Jeruzalem
opgegaan waren, naar de gewoonte van
den feestdag;

48. En de dagen [aldaar] voleindigd
hadden, toen zij wederkeerden, bleef
het kind Jezus te Jeruzalem; en Jozef
en zijne moeder wisten het niet;.

44. Maar meenende, dat hij in het
gezelschap op den weg was, gingen zij

eene dagreize, en zochten hem onder
de magen, en onder de bekenden.

45. En als zij hem niet vonden, keer-
den zij wederom naar Jeruzalem, hem
zoekende.

46. En het geschiedde, na drie dagen,
dat zij hem vonden in den Tempel,
zittende in het midden der leeraren,

hen hoerende, en hen ondervragende.
47. «En allen, die hem hoorden, ont-

zetten zich over zijn verstand en ant-

woorden, a Matth. 7: 28.

Mare. 1: 22. Luc. 4: 22, 32. Joh. 7: 15.

48. En zij, hem ziende, werden ver-

slagen; en zijne moeder zeide tot hem :

Kind, waarom hebt gij ons zoo gedaan ?

Zie, uw vader en ik hebben u met angst
gezocht.

49. En hij zeide tot hen : Wat [is het],

dat gij mij gezocht hebt ? Wist gij niet,

dat ik moet zijn in de dingen mijns
Vaders ?

50. «En zij verstonden het woord
niet, dat hij tot hen sprak.

a Luc. 9: 45; 18: 34.

51. En hij ging met hen af, en kwam
té Nazareth, en was hun onderdanig.
En zijne moeder bewaarde alle deze
dingen in haar hart.

52. En Jezus «nam toe in wijsheid,

en in grootte, en in genade bij God en
de menSChen. a l Sam. 2: 26. Luc. 1: 80.

HET III KAPITTEL.

J^n in het vijftiende jaar der regeering
van den keizer Tiberius, als Póntius



76 LUCAS III.

Pilatiis stadhouder was over Judéa, en
Heródes een viervorst over Galiléa, en
Philippus, zijn broeder, een viervorst

over liuréa en over het land Tracho-

nitis, en Lj-sanias een viervorst over

Abilene

;

2. Onder de «hoogepriesters A'nnas
en Cajaphas, geschiedde het woord Gods
tot Johannes, den zoon van Zachanas,
in de woestijn. a Hand. 4 : 6.

3. «En hij kwam in al het omliggen-

de land des Jordaans, predikende den
doop der bekeering tol vergeving der

zonden. a Matth. 3: 1. Mare. 1 : 4.

4. Gelijk geschreven is in het boek
der woorden van «Jesaja, den profeet,

zeggende: De stemme des roependen
in de woestijn : Bereidt den weg des
Heeren, maakt zijne paden recht;
a Jes. 40: 3. Matth. 3 : 3. Mare. 1: 3. Joh. 1 : 23.

5. Alle dal zal gevuld worden, en
alle berg en heuvel zal vernederd wor-
den, en de kromme \wegen] zullen tot

eenen rechten [weg] worden, en de on-

effene tot effene wegen;
6. "En alle vleesch zal de zaligheid

Gods zien. a Fs. 98 : 2. Jes. 52 : 10.

7. Hij zeide dan tot de scharen, die

uitkwamen om van hem gedoopt te

worden: «Gij adderengebroedsels, wie
heeft u aangewezen te vlieden van
den toekomenden toorn?

a Matth. 3 : 7 ; 23 : 33.

8 Brengt dan vrachten voort, der
bekeering waardig. En begint niet te

zeggen bij uzelven : «Wij hebben Abra-
ham tot eenen vader; want ik zeg u,

dat God zelfs uit deze steenen Abra-
ham kinderen kan verwekken.

a Matth.3: 9. Joh.8:39. Hand. 13: 26.

9. «En de bijl ligt ook aireede aan
den wortel der boomen ; alle boom dan,

die geene goede vrucht voortbrengt,

wordt uitgehouwen en in het vuur ge-

worpen, a Matth. 3: 10; 7: 19.

10. En de scharen vraagden hem,
azeggende .• Wat zullen wij dan doen ?

a Hand. 2: 37.

11. En hij, antwoordende, zeide tot

hen : «Die twee rokken heeft, deele

hem mede, die geen heeft ; en die spij-

ze heeft, doe desgelijks.
a Jac. 2: 13, 15. 1 Joh. 3: 17.

12. En er kwamen ook tollenaars om
gedoopt te worden, en zeiden tot hem :

Meester, wat zullen wij doen ?

13. En hij zeide tot hen : Eischt niet

meer, dan hetgene u gezet is.

14. En hem vraagden ook de krijgs-

lieden, zeggende ; En wij, wat zullen
wij doen ? En hij zeide tot hen : Doet
niemand overlast, en ontvreemdt nie-

mand het zijne met bedrog, en laat u

vergenoegen met uwe bezoldigingen.

15. En als het volk verwachtte, en
allen in hunne harten overleiden van
Johannes, of hij niet mogelijk de
Christus ware;

16. Zoo antwoordde Johannes aan al-

len, zeggende: «Ik doop u wel met water;

maar hij komt, die sterker is dan ik,

wien ik niet waardig ben den riem van
zijne schoenen te ontbinden ; ^deze zal

u doopen met den Heiligen Geest en
met vuur. «Matth. 3: 11. Mare. 1: S.

Joh. 1 : 2G. Hand. 1 : 5 ; 11 : 16 ; 19 : 4.

& Jes. 44: 3. Joel 2: 28. Hand. 2: 4; 11: 15.

17. «Wiens wan in zijne hand is, en
hij zal zijnen dorschvloer doorzuive-

ren, en de tarwe zal hij in zijne schuur
samenbrengen, maar het kaf zal hij

met onuitblusschelijk vuur verbranden
a Matth. 3 :

12.

"

18. Hij dan, ook nog vele andere
dingen vermanende, verkondigde den
volke het Evangelie.

19. «Maar als Heródes, de viervorst,

van hem bestraft werd, om der wille

van Heródias, de vrouwe van Philip-

pus, zijnen brpeder, en over alle booze
[stukken], die Heródes deed,

a Matth. 14: 3. Mare. 6: 18.

20. Zoo heeft hij ook dit nog boven
alles daar toegedaan, dat hij Johannes
in de gevangenis gesloten heeft.

21. «En het geschiedde, toen al het

volk gedoopt werd, en Jezus [ook] ge-

doopt was, en bad. dat de hemel ge.

opend werd
;

a Matth.3: 13.

Mare. 1: 9. Joh. 1: 32.

22. En dat de Heilige Geest op hem
nederdaalde, in lichamelijke gedaante,

gelijk eene duive, en dat er eene stem-

me geschiedde uit den hemel, zeggen-

de : «Gij zijt mijn geliefde Zoon, in u

heb Ik mijn welbehagen. « je.s. 42: i.

Matth. 17 : 5. Mare. 9: 7.

Lnc. 9 : 35. Col. 1 : 13. 2 Petr. 1 : 17.

23. En hij, Jezus, begon omtrent der-

tig jaren [oud] to wezen, zijnde (alzoo

men meende) «de zoon van Jozef, den
[Z007l] van Heli, a Matth. 13 : 55. Joh. 6 ; 42.
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24. Den [zoon] van Matthat, den [soon]

van Levi, den [zoon] van Mélchi, den
[zoon] van Janna, den [zoon] van Jo-

zef,

25. Den [zoon] van Mattathias, den
[zoon] van A'mos, den [zoon] van Naüm,
den [zoon] van E'sli, den [zoon] van
Naggai,

26. Den [zoon] van Maath, den [zoon]

van Mattathias, den [z'oon] van Sémeï,
den [zoon] van Jozef, den

,

[zoon] van
Juda,

27. Den [zoon] van Joannas, den [soow]

van Khésa, den [zoon] van Zorobabel,
den [zoon] van Salathiel, den [zoo7i]

van Néri,

28. Den [zoon] van Mélchi, den [zoon]

van A'ddi, den [,~oow] van Óósana,den
[zoon] van Elmódam, den [zoon] van
Er,

29. Den [zoon] van Jóses, den [zoon]

van Elië'zer, den [soow] van Jórim, den
[zoon] van Matthat, den [zoon] van
Levi,

30. Den [zoon] van Simeon, den [zooti]

van Juda, den [zoon] van Jozef, den
[soow] van Jónan, den [zoon] van E'l-

.iakim,

31. Den [zoon] van Meléas, den [zoon]

van Mainan, den [zoon] van Mattatha,
den [soon] "van Nathan, den [soovz] van
David,

23. Den [zoon] van Jesse, den [zoon]

van O'bed, den [zoon] vanBóöz,, den
[zoon] van Salmon, den [zoon] van Na-
ii'sson,

33. Den [zoon] van Aminadab, den
[zoon] van A'ram, den [zpo7i] van E's-

rom, den [zoon] van Phares, den [zoon]

van Juda,
34. Den [zoon] van Jakob, den [£;oo«]

van Izak, den [zoon] van Abraham, den
[zoon] van «Thara, den [zoon] van Na-
Chor, a Gen. 11 : 10, enz.

35. Den [zoon] van Saruch, den [zoon]

van Rógau, den [zoon] van Phalek,
den [zoon] van Héber, den [soow] van
Sala,

36. Den [zoon] van Kaïnan, den [zoon]

van Arphaxad, den [zoon] van Sem,
den [zoon] van Nóach, den [zoon] van
Lamech,

37. Den [zoon] van Mathüsala, den
[soo?i] van E'noch, den [zoon] van Ja-

red, den [zoon] van Malaleël, den [zoon]

van Kainan,

38. Den [zoon] van E'nos, den [zoon]

van Seth, den [zoon] van «Adam, den
[S00)2] van God. a Gen. 5: 3.

HET IV KAPITTEL

E.n «Jezus, vol des Heiligen Geestes,
keerde wederom van den Jordaan, en
werd door den Geest gelei-d in de woes-
tijn, a Matth. 4:1. Mare. 1: 12.

2. En werd veertig dagen verzocht
van den duivel; «en at ganschnietin
die dagen, en als zij geëindigd waren,
zoo hongerde hem ten laa,tste.

a Ex. 34: 28. 1 Kon. 19: 8.

3. En de duivel zeide tot hem : In-

dien gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen
steen, dat hij brood worde.

4. En Jezus antwoordde hem, zeggen-
de : «Er is geschreven, dat de mensch
bij brood alleen niet zal leven, maar
bij alle woord Gods. a Dent. S: 3.

Matth. 4 : 4.

5. En als hem de duivel geleid had
op eenen hoogen berg, toonde hij hem
alle de koninkrijken der wereld, in een
oogenblik tijds;

6. En de duivel zeide tot hem: Ik
zal u alle deze macht, en de heerlijk-

heid dezer [koninkrijken] geven ; want
zij is mij overgegeven, en ik geef ze
wien ik ook wil

;

7. Indien gij dan mij zult aanbidden,
zoo zal het alles uwe zijn.

8. En Jezus, antwoordende, zeide tot

hem : Ga weg van mij, satan, want
er is geschreven : «Gij zult den Heere
uwen God aanbidden, en Hem alleen

dienen. a Dent. 6 : 13 ; lO : 20. 1 Sam. 7 : 3.

9. En hij leidde hem naar Jeruzalem,
en stelde hem op de tinne des Tem-
pels, en zeide tot hem: Indien gij de
Zone Gods zijt, werp uzelven van hier

nederwaarts ;

10. Wa'nt er is geschreven, «dat Hij

zijne engelen van u bevelen zal, dat
zij u bewaren zullen ; a Ps. 9i : ii.

11. En dat zij u op de handen ne-

men zullen, opdat gij uwen voet niet

te eeniger tijd aan eenen steen stoot,

12. En Jezus, antwoordende, zeide

tot hem : Er is gezegd : «Gij zult den
Heere uwen God niet verzoeken.

« Deut. 6; 16.

13. En als de duivel alle verzoeking
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voleindigd had, week hij van hem voor

eenen tijd.

14. «En Jezus keerde wederom, door

de kracht des Geestes, naar Galiléa ; en

het gerucht van hem ging uit door

het geheele omhggende land.
aMatth.4:12. Mare. 1 : 14.

Joh. 4: 43. Hand. 10: 37.

15. En hij leerde in hunne synago-

gen, en werd van allen geprezen.

16. «En hij kwam te Nazareth, waar
hij opgevoed was, en ging, naar zijne

gewoonte, op den dag des Sabbaths in

de synagoge ; ^en stond op om te lezen.

cMatth. 13: 54. Mare. 6: 1.

Joh. 4: 43. h Neh. 8 : 5, 6.

17. En hem werd gegeven het Boek
van den profeet Jesaja ; en als hij het

boek opengedaan had, vond hij de

plaats waar geschreven was:

18. «De Geest des Heeren [is] op mij,

daarom heeft Hij mij gezalfd ;
Hij heeft

mij gezonden, bomden armen het Evan-

gelie"" te verkondigen ; om te genezen,

die gebroken zijn van harte;
a Jes. Gl : 1. & Matth. 11 : 5.

19. «Om den gevangenen te predi

ken loslating, en den blinden het ge-

zicht; om de verslagenen henen te

zenden in vrijheid ; om te prediken het

aangename jaar des Heeren.
a Jes. 42: 7; 61: 1,2.

20. En als hij het boek toegedaan

en den dienaar wedergegeven had, zat

hij neder ; en de oogen van allen in de

synagoge waren op hem geslagen.

21. En hij begon tot hen te zeggen :

Heden is deze Schrift in uwe ooren

vervuld.

22. En zij gaven hem allen getuigenis,

«en verwonderden zich over de aange-

name woorden, die uit zijnen mond
voortkwamen ; en zeiden : ^Is deze niet

de zoon van Jozef? « jes. 50 : 4.

Matth. 13: 54. Mare. 6 : 2.

Luc.2:47. b Joh. 6: 42.

23. En hi.i zeide tot hen : Gij zult

zonder twijfel tot mij dit spreekwoord
zeggen : Medicijnmeester, genees uzel-

ven ; al wat wij gehoord hebben, «dat
in Capérnaüm geschied is, doe [dat]

ook hier in uw vaderland, a Matth. 4: 13.

2'±. En hij zeide : Voorwaar ik zeg u,

«dat geen profeet aangenaam is in zijn

vaderland. a Matth. 13:57.

Mare. G ; 4. Joh. 4: 44.

25. Maar ik zeg u in der waarheid:
er waren «vele weduwen in Israël in

de dagen van Elias, toen de hemel drie

jaren en zes maanden gesloten was,« :

zoodat er groote hongersnood werd
over het geheeleland; a i Kun. i7:7.

Jac. 5 : 17.

26. En tot geene van haar werd Eli-

as gezonden, dan naar Sarépta van
Sidon, tot eene vrouw [die] weduwe
[was].

27. En er waren «vele melaatschen
in Israël ten tijde van den profeet

Elisa ; en geen van hen werd gereinigd,

dan Naa'man de Syriër. « 2 Kon. 5.: 14.

28. En zij werden allen in de syna-

goge met toorn vervuld, als zij dit

hoorden,
29. En opstaande, wierpen zij hem

uit buiten de stad, en leidden hem op den
top des bergs, op denwelken hunne
stad gebouwd was, om hem van de

steilte af te werpen.
SO. Maar hij, door het midden van

hen doorgegaan zijnde, ging weg.
31. «En hij kwam af te Capérnaüm,

eene stad van Galiléa, en leerde hen
op de Sabbathdagen.

.a Matth. 4 : 13. Mare. 1 : 21.

32. «En zij versloegen zich o ver zijne

leere, want zii'n woord was met macht.
Matth. 7 : 29. Mare. 1 : 22.

33. «En in de synagoge was een
mensch, hebbende eenen geest eens

onreinen duivels; en hij riep uit met
groote stemme, a Marc. 1 : 23.

34. Zeggende: Laat af, wat hebben
wij met u [te doen], gij Jezus Nazaréner?
Zijt gij gekomen, om ons te verderven ?

Ik ken u, wie gij zijt, [namelijk] de

Heilige Gods.
35. En Jezus bestrafte hem, zeggen-

de: Zwijg stil, en ga van hem uit. En
de duivel, hem in het midden .gewor-

pen hebbende, voer van hem uit, zon-

der hem iets te beschadigen.

36. En er kwam eene verbaasdheid

over allen, en zij spraken samen tot

malkanderen, zeggende: "Wat woord is

dit, dat hij met macht en kracht den
onreinen geesten gebiedt, en zij varen

uit?

37. En het gerucht van hem ging <

uit in alle plaatsen des omliggenden
""

lau'ls. 'j

08. "En [Jezus], opgestaan zijnde uit j

i
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de synagoge, ging in het huis van Si-

mon; en Simons vrouws moeder was
met eene groote koorts bevangen, en
zij baden hem voor haar.

a Matth. 8 : 14. Mare. 1 : 29.

39. En staande boven haar, bestrafte

hij de ]ï;oorts, en [de koorts] verliet

haar; en zij, van stonden aan opstaande,
diende henlieden.

40. «En als de zon onderging, allen

die kranken hadden, met verscheidene
ziekten [bevangen], brachten die tot

hem, ^en hij leide een iegelijk van hen
de handen op, en genas ze.

a Matth. 8: 16.

Mare. 1: 32. & Mare. 7: 32; 8: 23, 25.

41. «En er voeren ook duivelen uit

van velen, roepende en zeggende: Gij

zijt de Christus, de Zone Gods. En [hen]

bestraffende, liet hij die niet spreken,
omdat zij wisten, dat hij deChristus was.

a Mare. 1: 34; 3: 11.

42. «En als het dag werd, ging hij

uit, en trok naar eene woeste plaats;

en de scharen zochten hem, en kwa-
men tot bij hem, en hielden hem op,

dat bij van hen niet zoude weggaan.
a Marc. 1 : 35.

43. Maar hij zeide tot hen: Ik moet
ook aan andere steden het Evangehe
van het koninkrijk Gods verkondigen

;

want daartoe ben ik uitgezonden.
44. En hij predikte in de synagogen

van Galiléa.

HET V KAPITTEL.

Join het geschiedde, als de schare op
hem aandrong, om het woord Gods te

hooren, dat hij stond bij het meer Gen-
nésaret. a Matth. 13: 2. Mare. 4: 1.

2. En hij zag twee schepen aan [den
oever] van het meer liggende, en de
visschers waren daaruit gegaan, en
spoelden de netten.

8. En hij ging in één van die sche-

pen, hetwelk van Simon was, en bad
hem, dat hij een weinig van het land
afstake; en nederzittende, leerde hij de
scharen uit het schip.

4. En als hij afliet van spreken, zei-

de hij tot Simon: «Steek af naar de
diepte, en werp uwe netten uit om te

vangen, « joh. 21 : 6.

5. En Simon antwoordde en zeide

tot hem : Meester, wij hebben den ge-

heelen nacht over gearbeid, en niet

gevangen; doch op uw woord zal ik

het net uitwerpen.
6. En als zij dat gedaan hadden, be-

sloten zij eene groote menigte visschen,
en hun net scheurde.

7. En zij wenkten hunne medege-
nooten, die in het andere schip waren,
dat zij hen zouden komen helpen. En
zij kwamen, en vulden beide de sche-

pen, zoodat zij bijna zonken.
8. En Simon Petrus, [dat] ziende,

viel neder aan de knieën van Jezus,

zeggende: Heei'e, ga uit van mij, want;
ik ben een zondig mensch.

9. Want verbaasdheid had hem be-

vangen, en allen die met hem waren,
over de vangst der visschen, die zij

gevangen hadden;
10. En desgelyks ook Jacobus en Jo-

hannes, de zonen van Zebedéüs, die

medegenooten van Simon waren. En
Jezus zeide tot Sïmon: Vrees niet;

«van nu aan zult gij menschen van-
gen, a Jer. IG; 16.

Ezech. 47: 9. Matth. 4: 19. Mare. 1: 17.

11. En als zij de schepen aan land
gestuurd hadden, «verlieten zij alles,

en volgden hem. « Matth. 4: 20; 19: 27.

Mare. 10: 28. Luc. 18: 2S.

12. «En het geschiedde, als hij in

ééne dier steden was, zie, er [ivas] een
man vol melaatschheid; en Jezus zien-

de, viel hij op het aangezicht, en bad
hem, zeggende :_ Heere, zoo gij wilt, gij

kunt mij reinigen.
a Matth. 8: 2. Mare. 1: 40.

13. En hij, de hand uitstrekkende,

raakte hem aan, en zeide : Ik wil, word
gereinigd. En terstond ging de melaatsch-

heid van hem."
14. En hij gebood hem, dat hij het

niemand zeggen zoude; maar ga henen,

[zeide hij,] vertoon uzelven den pries-

ter, en offer voor uwe reiniging, «ge-

lijk Mozes geboden heeft, hun tot een
getuigenis. « Lev. 13 : 2 ; 14 : 2. Matth. 8 : 4.

15. Maar het gerucht van hem ging

te meer voort; en vele scharen kwamen
samen, om [he^n] te hooren, en door

hem genezen te worden van hunne
krankheden..

16. Maar hij vertrok in de woestij-

nen, en bad [aldaar].

17. En het geschiedde in één dier

dagen, dat hij leerde, en [er] zaten
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Pharizéën en leeraars der wet, die van
alle vlekken van Galiléa, en Judéa, en
Jeruzalem gekomen waren; en de kracht

des Heeren was [er], om hen te ge-

nezen.
18. «En zie, [eenige] mannen brach-

ten op een bed eenen mensch, die ge-

raakt was, en zochten hem in te bren-

gen, en voor hem te leggen.
a Matth. 9 : 1. Mare. 2 : 3. Hand. 9 : 33.

19. En niet vindende, waardoor zij

hem inbrengen mochten, overmits de
schare, zoo klommen zij op het dak,

en lieten hem door de tichelen neder
met het beddeken, in het midden, voor
Jezus.

20. En hu, ziende hun geloof, zeide

tot hem: Mensch, uwe zonden zijn u
vergeven.

21. En de Schriftgeleerden eh de
Phari'zeën begonnen te overdenken, zeg-

gende: Wie is] deze, die [(rocZs] laste-

ring spreekt? «Wie kan de zonden
vergeven, dan God alleen?

a Ps. 32 : 5. Jes. 43 : 25. Joh. 14 : 4.

22. Maar Jezus, hunne overdenkingen
bekennende, antwoordde en zeide tot

hen : Wat overdenkt gij in uwe harten ?

23. Wat is lichter, te zeggen: Uwe
zonden zijn u vergeven? of te zeggen:
Sta op en wandel?

24. Doch opdat gij moogt weten, dat
de Zoon des menschen macht heeft op
de aarde, de zonden te vergeven (zeide

hij tot den geraakte) : Ik zeg u, sta

op, en neem uv/ beddeken op, en ga
henen naar uw huis.

25. En hij, terstond voor hen op-

staande, [en] opgenomen hebbende het-

gene waar hij op gelegen had, ging
henen naar zijn huis, God verheerlij-

kende.
26. En ontzetting heeft [hen] allen

bevangen, en zij verheerlijkten God, en
werden vervuld met vreeze, zeggende :

Wij hebben heden ongeloofelijke dingen
gezien,

27. «En na dezen ging hij uit, en zag
eenen tollenaar, met name Levi, zitten

in het tolhuis, en zeide tot hem : "Volg
mij. a Matth. 9: 9. Mare. 2: 14, 15.

28. En hy, alles verlatende, stond op
en volgde hem.

29. En Levi richtte hem eenen groe-
ten maaltijd aan, in zijn huis; «en [er]

was eene groote schare van tollenaren,

en van anderen 'die met hen aanzaten.
a Matth. 9: 10. Mare. 2: 15. Luc. 15: 1.

30. En hunne Schriftgeleerden en de
Pharizéën murmureerden tegen zijne

discipelen, zeggende: Waarom eet en
drinkt gij met tollenaren en zondaren?

31. En Jezus, antwoordende, zeide

tot hen: Die gezond zijn hebben den
medicijnmeester niet van noode, maar
die ziek zijn.

32. «Ik ben niet gekomen om te

roepen rechtvaardigen, maar zondaren
tot bekeering. a Matth. 9: i3.

Luc. 19: 10. 1 Tim. 1: 15.

83. «En zij zeiden tot hem : Waarom
vasten de discipelen van Johannes dik-

maals, en doen gebeden; desgelijks ook
[de discipelen] der Pharizéën; maar de
uwe eten en drinken ? a Matth. 9 : 14.

34. Doch hij zeide tot hen: «Kunt gij

de bruiloftskinderen, terwijl de bruide-

gom bij hen is, doen vasten?
a Jes. 62 : 5. 2 Cor. 11 : 2.

35. Maar de dagen zullen komen,
wanneer de bruidegom van hen zal

weggenomen zijn; dan zullen zij vasten
in die dagen.

36. En hij zeide ook tot hen eene
gelijkenis: Niemand zet eenen lap van
een nieuw kleed op een oud kleed;

anders zoo scheurt ook dat nieuwe [het

oude], en de lap van het nieuwe komt
met het oude niet overeen.

37. En niemand doet «nieuwen wijn

in oude [lederen] zakken; anders zoo

zal de nieuwe wijn de [lederen] zak-

ken doen bersten, en de [wijn] zal

uitgestort worden, eri de [lederen] za.k-

ken zullen verdorven worden.
a Matth. 9: 17. Mare. 2: 22.

38. Maar nieuwen wijn moet men in

nieuwe [lederen] zakken doen, en zij

worden beide te zamen behouden.
39. En niemand, die ouden drinkt,

begeert terstond nieuwen; want hij

zegt: De oude is beter.

HET VI KAPITTEL.

iijn het geschiedde op den tweeden
eersten Sabbath, dat hij door het ge-

zaaide ging, en zijne discipelen plukten
aren, en aten ze, [die] wrijvende met
de handen. a Deut. 23 : 25,

Matth. 12: 1. Mare. 2: 23.

2. En sommige der Pharizéën zeiden
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tot hen: Waarom doet gij, «wat niet

geoorloofd is te doen op de Sabbathen?
a Ex. 20 : 10.

ö. En Jezus, hun antwoordende, zei-

de: Hebt gij ook dat niet gelezen, het-

welk «David deed, wanneer hem hon-

gerde, en dengenen die met hem waren?
a 1 Sam. 21 : 6.

.. Hoe hij ingegaan is in het Huis
Gods, en de toonbrooden genomen en
gegeten heeft, en ook gegeven denge-

nen die met hem waren, welke niet

zijn geoorloofd toeten, «dan alleen den
priesteren ? a Lev. 24 : 9.

5. En hij zeide tot hen: «De Zoon
des menschen is een Heere ook van den
Sabbath. a Mattb. 12 : 8. Marc.' 2: 28.

6. «En het geschiedde ook op eenen
anderen Sabbath, dat hij in de syna-

goge ging, en leerde. En daar was een
mensch, en zijne rechterhand was dor.

a Matth. 12: 0. Mare. 3: 1.

7. En de Schriftgeleerden en de Phari-

zeën namen hem waar, of hij op den
Sabbath genezen zoude, opdat zij [ee^^^-

ge] beschuldiging tegen hem mochten
vinden.

8. Doch hij kende hunne gedachten,
en zeide tot den mensch, die de dorre

hand had: Rijs op, en sta in het mid-

den. En hij, opgestaan zijnde, stond
[overeinde].

9. Zoo zeide dan Jezus tot hen : Ik

zal u vragen : Wat is geoorloofd op de
Sabbathen: goed te doen, of kwaad te

doen; een mensch te behouden, of te

verderven ?

10. En hen allen rondom aangezien
hebbende, zeide hij tot den mensch:
Strek uwe hand uit. En hij deedalzoo;
«en zijne hand werd hersteld, gezond
gelijk de andere. « i Kon. 13 : 6.

11. En zij werden vervuld met uit-

zinnigheid, en spraken samen met mal-
kanderen, wat zij Jezus doen zouden.

12. «En het geschiedde in die dagen,

dat hij uitging naar den berg, om te

bidden, en hij bleef den nacht over in

het gebed tot God. « Matth. 14: 23.

13. «En als het dag was geworden,
riep hij zijne discipelen tot zich, en.

verkoos er twaalf uit hen, die hij ook
apostelen noemde : « Matth. 10 : 1.

,
Mare. 3: 13 ; 6: 7. Luc. 9: 1.

I't. [Ndmelijk] Qimon, welken hij ook
Petrus noemde, en Andreas, zijnen broe-

der; Jacobus en Johannes; Philippus
en Bartholoméüs;

15. Matthéüs en Thomas; Jacobus,
den [zoon] van Alphéüs, en Simon ge-

naamd Zelótes;

16. Judas, [den broede?'] van Jacobus,
en Judas Iscariot, die ook de verrader
geworden is.

17. «En met hen afgekomen zijnde,

stond hij op eene vlakke plaats, en
[met hem] de schare zijner discipelen,

en eene groote menigte des volks van
geheel Judéa en Jeruzalem, en van den
zeekant van Tjtus en Sïdon;

a Matth. 4 : 25. Mare. 3 : 7.

18. Die gekomen waren, om hem te

hooren, en om van hunne ziekten ge-

nezen te worden, en die van onreine

geesten gekweld waren ; en zij werden
genezen.

19. En al de schare zocht hem aan
ta raken; «want er ging kracht van
hem uit, en hij genas ze allen.

a Marc. 5 : 30.

20. «En hij, zijne oogen opslaande over
zijne discipelen, zeide : Zalig zijt gij, ar-

men ; want uwer is het koninkrijk Gods.
a Matth. 5: 2.

21. «Zalig zijt gij, die nu hongert;

want gij zult verzadigd worden. ^Zalig

zijt gij, die nu weent; want gij zult la-

chen, a Jes. 65 : 13. b Jes. 61 : 3; 66: 10.

22. «Zalig zijt gij, wanneer u de men-
schen haten, en wanneer zij u afschei-

den, en smaden, en uwen naam als

kwaad verwerpen, om des Zoons des

menschen wille ; a Matth 5 : 11.

1 Petr. 2 : 19 ; 3 : 14 ; 4 : 14.

23. «Verblijdt u in dien dag en zijl

vroolijk; want zie, uw loon is groot in

den liemel; ^want hunne vaders deden
desgelijks den profeten, a Hand. 5: 41.

b Hand. 7 : 51,

24. «Maar wee u, gij rijken ; want gij

hebt uwen troost weg. « Amos 6 : 1,8.

25. «Wee u, die verzadigd zijt ; want
gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht;

&want gi] zult treuren en weenen.
a Jes. 65: 13. b Jac. 4: 9; 5: 1.

26. Wee u, wanneer alle de menschen
wel van u spreken; want hunne va-

ders deden desgelijks den valschen pro-

feten.

27. Maar ik zeg ulieden, die [dit] hoort:

«Hebt lief uwe vijanden; doet wel denge-

nen, die U haten: a Ex. 23 : 4. Spr. 25 : 21.

Matth. 5: 44. Rom. 12: 20. 1 Cor. 4: 12.
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28. Zegent degenen, die u vervloeken ;

en «bidt voor degenen, die u geweld
doen. a Luc. 23 : 34. Hand. 7 : 60.

29. «Dengene, die u aan de wang
slaat, bied ook de andere; endengene,
die u den mantel neemt, verhinder ook
den rok niet [te nemen], a i Cor. 6: 7.

30. <»Maar geef een iegelijk, die van
u begeert ; en van dengene, die het uwe
neemt, eisch niet weder.

a Deut. 15: 7. Matth. 5: 42.

3L «En gelijk gij wilt, datudemen-
schen doen zullen, doet gij hun ook
desgelijks. n Matth. T : 12.

32. «En indien gij liefhebt, die u lief-

hebben, wat dank hebt gij? Want ook
de zondaars hebben lief degenen die

hen liefhebben. a Matth. 5: 46.

33. En indien gij goed doet denge-
nen die u goed doen 7 wat dank hebt
gij ? Want ook de zondaars doen het-

zelfde.

34. «En indien gij leent dengenen van
welke gij hoopt weder te ontvangen,
wat dank hebt gij? Want ook de zon-

daars leenen den zondaren, opdat zij

evengelijk weder mogen ontvangen.
a Deut. 15: 8. Matth. 5: 42.

35. «Maar hebt uwe vijanden lief, en
doet goed, en leent zonder iets weder
te hopen; en uw loon zal groot zijn,

en gij zult «kinderen des Allerhoogsten
zijn; want Hij is goedertieren over de
ondankbaren en boezen, a Matth. 5: 45.

36. Weest dan barmhartig, gelijk ook
uw Vader barmhartig is.

37. «En oordeelt niet, en gij zult niet

geoordeeld worden.; verdoemt niet, en
gij zult niet verdoemd worden; laat

los, en gij zult losgelaten worden.
a Matth. 7: 1. Rom. 2: 1. 1 Cor. 4: 5.

38. «Geeft, en u zal gegeven worden
;

eene goede, neergedrukte, en geschudde,
en overloopende maat zal men in uwen
schoot geven ; öwant met dezelfde maat,
waarmede gij lieden meet, zal ulieden

wedergemeten worden.
a Spr. 10: 22; 19: 17.

b Matth. 7: 2. Mare. 4: 24.

39. En hij zeide tot hen eene gelijke-

nis: «Kan ook wel een blinde eenen
blinde op den weg leiden? Zullen zij

niet beiden in de gracht vallen?
d Jes. 42; 10. Matth. 15: 14.

40. «De discipel is niet boven zijnen

meester; maar een iegelijk volmaakt

[discljoel] zal zijn gelijk zijn meester.
a Matth. 10: 24. Joh. 13 :'

16 ; J5: 20.

41. «En wat ziet gij den splinter, die

in uws broeders oog is, en den balk.

die in uw eigen oog is, merkt gij niet?
a Matth. 7 : 3.

42. Of hoe kunt gij tot uwen broeder
zeggen : Broeder, laat toe, dat ik den
splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar
gijzelt den balk, die in uw oog is, niet

ziet? Gij geveinsde, «doe eerst den balk
uit uw oog, en dan 2;ult gij bezien, om
den splinter uit te doen, die in uv/s
broeders oog is. a Spr. is: i7,

43. «Want het is geen goede boom,
die kwade vrucht voortbrengt, en geen
kwade boom, die goede vrucht voort
brengt; a Matth. 7: 17; 12: .53.

44. Want iedere boom wordt uit zijne

eigene vrucht gekend ; «want men leest

geene vijgen van doornen, en men
snijdt geene druif van bramen.

a Matth. 7: 16.

45. «De goede mensch brengt het

goede voort uit den goeden schat zijns

harten; en de kwade mensch brengt
het kwade voort uit den kwaden schat

zijns harten; ^want uit den overvloed
des harten spreekt zijn mond.

a Matth. 12: 35. b Matth. 12: 34.

46. «En wat noemt gij mij : Heere,

Heere ; en doet niet hetgene dat ik zeg ?

Cl Mah 1: 6. Matth. 7: 21; 25: 11.

Luc. 18: 25. Eora. 2: 13. .Tac. 1 : 22.

47. «Een iegelijk die tot mij komt,
en mijne woorden hoort, en ze doet,

ik zal u toonen, wien hij gelijk is.

a Matth. 7: 24.

48. Hij is gelijk een mensch, die een

huis bouwde, en groef, en verdiepte,

en leide het fundament op eene steen-

rots; als nu de hooge vloed kwam, zoo

sloeg de waterstroom tegen dat huis

aan, en kon dat niet bewegen; want
het was op de steenrots gegrond.

49. Maar die ze gehoord, enniet'gedaan

zal hebben, is gelijk een mensch, die

een huis bouwde op de aarde zonder

fundament; tegen hetwelk de water-

stroom aansloeg, en het viel terstond,

en de val van datzelve huis was groot.

HET VII KAPITTEL. ,

N^adat hij nu alle zijne woorden vol
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eindigd had ten aanhoore des volks,

«ging hij in te Capérnaüm.
a Matth. 8: 5.

2. En een dienstknecht van een zeker
hoofdman over honderd, die hem zeer
waard was, krank zijnde, lag op zijn

sterven.

3. En van Jezus gehoord hebbende,
zond hij tot hem de ouderlingen der

Joden, hem biddende, dat hij wilde
komen, en zijnen dienstknecht gezond
maken.

4. Deze nu, tot Jezus gekomen zijnde,

baden hem ernstelijk, zeggende: Hij is

waardig, dat gij hem dat doet;

5. Want hij heeft ons volk lief, en
heeft zelf ons de synagoge gebouwd.

6. En Jezus ging met hen. En als hij

nu niet verre van het huis was, zond
de hoofdman over honderd tot hem
[eenige] vrienden, en zeide tot hem :

Heere, neem de moeite niet; want ik

ben niet waardig, dat gij onder mijn
dak zoudt inkomen.

7. Daarom heb ik ook mijzelven niet

waardig geacht, om tot u te komen;
maar zeg [hei] met een woord, en mijn
knecht zal genezen worden.

8. Want ik ben ook een mensch on-

der de macht [van anderen] gesteld, hel)-

bende krijgsknechten onder mij; en ik

zeg tot dezen: Ga; en hij gaat; en tot

den anderen : Kom; en hij komt; en
tot mijnen dienstknecht: Doe dat; en
hij doet [het].

9. En Jezus, dit hoorende, verwon-
derde zich over hem; en zich omkee-
rende, zeide tot de schare, die hem
volgde : Ik zeg ulieden, ik heb zoo groot
een geloof zelfs in Israël niet gevon-
den.

10. En die gezonden waren, weder-
gekeerd zijnde in het huis, vonden den
kranken dienstknecht gezond.

11. En het geschiedde op den volgen-

den [dag], dat hij ging naar eene stad,

genaamd Naïn, en met hem gingen
vele van zijne discipelen, en eene groote

schare.
"•

12. En als hij de poort der stad ge-

naakte, zie daar, een doode werd uit-

gedragen, [die] een eeniggeboren zoon
zijner moeder [was], en zij [ivas] we-

duwe, en eene groote schare van de

stad [loas] met haar.

13. En de Heere, haar ziende, werd

innerlijk met ontferming over haar be-

wogen, en zeide tot haar : Ween niet.

14. En hij ging toe, en raakte de baar
aan (de dragers nu stonden stil), en hij

zeide: Jongeling, ik zeg u, «sta op.
a Hand. 9: 40.

15. En de doode zat overeind, en be-

gon te spreken; en hij gaf hem aan
zijne moeder.

16. En vreeze beving hen allen, en
zij verheerlijkten God, zeggende: f'Een

groot profeet is onder ons opgestaan,
en &God heeft zijn volk bezocht.

a Luc. 24: 19. Joh. 4: 19;

6: 14; 9: 17. h Luc. 1: 68.

17. En dit gerucht van hem ging uit

in geheel Judéa, en in al het omliggende
land.

18. «En de discipelen van Johanne^j
boodschapten hem van alle deze dingen.

a Matth. 11: 2.

19. En Johannes, zekere twee van
zijne discipelen tot zich geroepen heb-

bende, zond ze tot Jezus, zeggende : Zijt

gij degene die komen zoude, of verwach-
ten wij eenen anderen?

20. En als de mannen tot hem geko-

men waren, zeiden zij : Johannes de
Dooper heeft ons tot u afgezonden,
zeggende: Zijt gij die komen zoude, of

verwachten wij eenen anderen ?

21. En in diezelve ure genas hij er

velen van ziekten en kwalen, en booze

geesten; en velen blinden gaf hij het

gezicht.

22. En Jezus, antwoordende, zeide tot

hen: Gaat henen en boodschapt Jo-

hannes weder de dingen die gij gezien

en gehoord hebt, [namelijk] dat de blin-

den ziende worden, de kreupelen wan-
delen, de melaatschen gereinigd worden

,

de dooven hooren, de dooden opgewekt
worden, den armen het Evangelie ver-

kondigd wordt; a Jes. 29: 18;

35: 5; 61: 1.

23. En zalig is hij, die aan mij niet

zal geërgerd worden.
24. «Als nu de boden van Johannes'

weggegaan waren, begon hij tot de scha-

ren van Johannes te zeggen: Wat zijt

gij uitgegaan in de woestijn Ie aanschou-

wen? Een riet, dat van den wind ginds

en weder bewogen wordt?
a Matth. 11: 7.

25. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien"^

Een mensch. met zachte kleederen br-
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kleed'' Ziet, die in heerlijke kleeding
en wellust zijn, die zijn in de konink-
lijke hoven.

26. Maar wat zijt gij uitgegaan te

zien? Een profeet? Ja ik zeg u, ook
veel meer dan een profeet.

27. Deze is het, van welken geschre-
ven is: «Zie, Ik zende mijnen engel
voor uw aangezicht, die uwen weg
voor u henen bereiden zal.

a Mal. 3: 1. Mare. 1: 2.

2S. Want ik zeg ulieden; onder die

van vrouwen geboren zijn, is niemand
meerder profeet, dan Johannes de Doo-
per; maar de minste in hetkonmkrijk
Grods is meerder dan hij.

29. En al het volk, [hem] hoorende,
en de tollenaars, die met den doop van
Johannes gedoopt waren, rechtvaardig-
den God.

30. Maar de Pharizeën en de Wetge-
leerden . hebben den ra,ad Gods tegen
zichzelven verworpen, van hem niet

gedoopt zijnde.

31. aEn de Heere zeide. Bij wien zal

ik dan de menschen van dit geslacht
vergelijken; en wien zijn zij gelijk?

a Matth. 11: 16.

32. Zi.i zijn gelijk aan de kinderen,
die op de markt zitten, en raalkande-
ren toeroepen en zeggen: Wij hebben
i) op de fluit gespeeld, en gij hebt niet

gedanst; wij hebben u klaagliederen
gezongen, en gij hebt niet geweend.

33. «Want Johannes de Dooper is

gekomen, noch brood etende noch wijn
drinkende, en gij zegt; Hij heeft den
duivel. ,r Matth. 3: 4. Mare. 1: 6.

34. De Zoon des menschen is geko-
men, etende en drinkende, en gij zegt:
Zie daar, een mensch [die] een vraat en
wijnzuiper [is], een vriend van tollena-

ren en zondaren.
35. Doch de wijsheid is gerechtvaar-

digd geworden van alle hare kinderen.
36. «En een der Pharizeën bad hem,

dat hij met hem ate; en ingegaan zijn-

de in des Pharizeërs huis, zat hij aan.
a Matth. 26: 6.

Mare. 14: 3. Joh. 11: 2; 12: 3.

37. En zie, eene vrouw in de stad,
welke eene zondares was, verstaande
dat hij in des Pharizeërs huis aanzat,
bracht eene albasten flesch met zalf;

38. En staande achter aan zijne voe-
ten, weenende, begon zij zijne voeten

nat te maken met tranen, en zij droog-
de ze af met het haar van haar hoofd,
en kuste zijne voeten, en zalfde ze met
de zalf.

39. En de Pharizeër, die hem genood
had, [zulks] ziende, sprak bij zichzel-
ven, zeggende: «Deze, indien hij een
profeet ware, zoude wel weten, wat en
hoedanige vrouw deze is, die hem aan-
raakt; want zij is eene zondares.

a Luc. 15: 2.

40. En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem ; Simon, ik heb u wat te zeg-

gen. En hij sprak: Meester, zeg het.

4L [Jezus zeide:] Een zeker schuld-
heer had twee schuldenaars; de een
was schuldig vijf honderd penningen,
en de ander vijftig.

42. En als zij niet hadden om te beta-
len, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg
dan, wie van deze zal hem meer lief-

hebben ?

43. En Simon, antwoordende, zeide:
Ik acht, dat hij het [is], wien hij het
meeste kwijtgescholden heeft. En hij

zeide tot hem : Gij hebt recht geoor-
deeld.

44. En hi], zich omkeerende naarde
vrouw, zeide tot Simon : Ziet gij deze
vrouw? Ik ben in uw huis gekomen;
water hebt gij niet tot mijne voeten
gegeven; maar deze heeft mijne voeten
met tranen nat gemaakt, en met het
haar van haar hoofd afgedroogd.

45. Gij hebt mij geen kus gegeven;
maar deze, van dat zij ingekomen is,

heeft niet afgelaten mijne voeten te

kussen.

46. Met olie hebt gij mijn hoofd niet

gezalfd ;
maar deze heeft mijne voeten

met zalf gezalfd.

47. Daarom zeg ik u: Hare zonden
zijn [haar] vergeven, die vele waren;
want zij heeft veel liefgehad

; maar dien
weinig vergeven wordt, die heeft wei-
nig lief.

48. En hi] zeide tot haar: «Uwe zon-
den zijn [u] vergeven. a Matth. 9: 2.

49. En die mede aanzaten, begonnen
te zeggen bij zichzelven; «Wie is deze,

die ook de zonden vergeeft?
a Matth. 9: 3.

50. Maar hij zeide tot de vrouw: Uw
geloof heeft u behouden, ga henen in

vrede.
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HET VIII KAPITTEL.

Jcjn hot geschiedde daarna, dat hij reis-

de van de eene stad en vlek tot de an-

dere, predikende en verkondigende het

Evangelie van het koninkrijk Gods; en

de twaalven [ivaren] met hem;
2. «En sommige vrouwen, die van

booze geesten en krankheden genezen
waren : [namelijk,] Maria, genaamd Mag-
daléna, ^van welke zeven duivelen uit-

gegaan waren, « Matth. 27: 55, 56.

h Mare. 16: 9.

3. En Johanna, de huisvrouwe van
Chüsas, den rentmeester van Heródes,

en Susanna, en vele anderen, die hem
dienden van hare goederen.

4. «Als nu eene groo te schare bijeen-

vergaderde, en zij van alle steden tot

hem kwamen, zoo zeide hij door gelij-

kenis: a Matth. 13: 3. Mare. 4: 2.

5. Een zaaier ging uit, om zijn zaad

te zaaien. En als hij zaaide, viel het

eene bij den weg, en werd vertreden,

en de vogelen des hemels aten dat op.

6. En het andere viel op eene steen-

rots, en opgewassen zijnde, is het ver-

dord, omdat het geene vochtigheid had.

7. En het andere viel in het midden
van de doornen, en de doornen, mede
opwassende, verstikten het.

8. En het andere viel op de goede
aarde, en opgewassen zijnde, bracht het

honderdvoudige vrucht voort. Dit zeg-

gende, riep hij: Wie ooren heeft om
te hoeren, die hoore.

9. «En zijne discipelen vraagden hem,
zeggende; Wat mag deze gelijkenis

wezen? a Matth. 13: 10. Mare. 4: 10.

10. En hij zeide : U is het «gegeven,

de verborgenheden van het koninkrijk

Gods te verstaan ; ^maar tot de anderen
[spreek ik] in gelijkenissen, «opdat zij

ziende niet zien, en hoerende niet ver-

staan, a 2 Cor. 3: 5.

b Matth. 11: 25. 2 Cor. 3: 14. c Jes. 6: 9.

Ezech. 12: 2. Matth. 13: 14. Mare. 4: 12.

Joh. 12: 40. Hand. 28: 26. Rom. 11: 8.

11. «Dit nu is de gelijkenis: Het zaad

is het woord Gods.
a Matth. 13: 18. Mare. 4: 13.

12. En die bij den weg [bezaaid wor-

den], zijn deze, die hooren ; daarna komt
de duivel, en neemt het woord uit hun
hart weg, opdat zij niet zouden geloo-

ven, en zalig worden.

13. «En die op de steenrots [bezaaid

worden], zijn deze. die, wanneer zij het

gehoord hebben, het woord met vreugde
ontvangen ; en deze hebben geenen wor-
tel, die maar voor eenen tijd gelooven,

en in den tijd der verzoeking wijken
zij af. a Matth. 13: 20. Mare. 4: 16.

14. En dat in de doornen valt, deze
zijn, die gehoord hebben, en henengaan-
de «verstikt worden door de zorgvul-

digheden, en rijkdom, en wellusten des
levens, en voldragen geene [vr.ucht].

a Matth. 19: 23.

Mare. 10: 23. Luc. 18: 24. 1 Tim. 6: 9.

15. En dat in de goede aarde [valt],

zijn deze, die, het woord gehoord heb-

bende, het in een eerlijk en goed hart

bewaren, en in volstandigheid vruchten
voortbrengen.

16. «En niemand, die eene kaars ont-

steekt, bedekt die met een vat, of zet

ze onder een bed ; maar zet ze op eenen
kandelaar, opdat degenen die inkomen
het licht zien mogen, a Matth. 5: is.

Mare. 4: 21. Lue. 11: 33.

17. «Want er is niets verborgen, dat

niet openbaar zal worden, noch heime-

lijk, dat niet bekend zal worden, en in

het openbaar komen. « job 12 : 22.

Matth. 10: 25. Mare. 4: 22. Luc. 12: 2.

18. Ziet dan, hoe gij hoort; «want
zoo wie heeft, dien zal gegeven wor-

den ; en zoo wie niet heeft, ook hetgene

dat hij meent te hebben, zal van hem
genomen worden. a Matth. i3: 12;

25: 29. Mare. 4: 25. Luc. 19: 20,

19. «En zijne moeder en [zijne] broe-

ders kwamen tot hem, en konden bij

hem niet komen vanwege de schare.
a Matth. 12: 46; 13: 55. Mare. 3: 31.

20. En hem werd geboodschapt [van

eenigen], die zeiden: Uwe moeder en

uwe broeders staan daar buiten, begee-

rende u te zien.

21. Maar hij antwoordde en zeide tot

hen; «Mijne moeder en mijne broeders

zijn deze, die Gods woord hooren, en

datzelve doen. a Joh. 15: i4.

2 Cor. 5: 16.

22. «En het geschiedde in één van

die dagen, dat hij in een schip ging,

en zijne, discipelen [met hem]; en hij

zeide 'tot hen : Laat ons overvaren naar

de andere zijde van het meer. En zij

staken af. a Matth. 8: 23. Mare. 4: 35, 36

23. En als zij voeren, viel hij in slaa !^ :
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en er kwam een storm van wind op

het meer, en zij werden vol [ivaters],

en vraren in nood.

2i. En zij gingen tot hem, en wek-
ten hem op, zeggende; Meester, Mees-

ter, wij vergaan! En hij, opgestaan
zijnde, bestrafte den wind en de wa-
tergolven; en zij hielden op, en ei werd
stilte.

25. En hij zeide tot hen: Waar is

uw geloot? Maar zij, bevreesd zijnde,'

verwonderden zich, zeggende tot mal-

kanderen : «Wie is toch deze, dat hij ook
de winden en het water gebiedt, en zij

zijn hem gehoorzaam? a Job 26: 12.

Ps. 107: 25.

26. «En zij voeren voort naar het

land der Gadarénen, hetwelk is tegen-

over Galiléa. a Mattb. 8 : 28. Mare. 5: 1.

27. En als hij aan het land uitgegaan

was, ontmoette hem een zeker man
uit de stad, die van over langen tijd

met duivelen was bezeten geweest; en
was met geen e kleederen gekleed, en
bleef in geen huis, maar in de graven.

28. En ,hij, Jezus ziende, en zeer roe-

pende, viel voor hem neder, en zeide

met eene groote stemme: Wat heb ik

met u [te doen]. Jezus, gij Zone Gods
des AUerhoügsten? Ik bid u, dat gij mij

niet pijnigt.

29. Want hij had den onreinen geest

geboden, dat hij van den mensch zoude
uitvaren; want hij had hem menigen
tijd bevangen gehad; en hij werd met
ketenen en met boeien gebonden, om
bewaard te zijn; en hij verbrak de

banden, en wérd van den duivel ge-

di'even in de woestijnen.

30. En Jezus vraagde hem, zeggende:
Welk is uw naam? En hij zeide: Le-

gio. Want vele duivelen waren in hem
gevaren.

31. En zij baden hem, dat hij hun
niet gebieden zoude in den afgrond
henen te varen.

:32. En aldaar was eene kudde veler

zwijnen, weidende op den berg; en zij

baden hem, dat hij hun wilde toelaten

in deze te varen. En hij het het hun
toe.

33. Ek de duivelen, uitvarende van
den mensch, voeren in de zwijnen; en
de kudde stortte van de steilte af in

het meer, en versmoorde.

34. En die ze weidden, ziende hetge-

ne geschied was, zijn gevlucht; en he-

nengaandc boodschapten het in de stad

en op het land.

35. En zij gingen uit, om te zien het-

gene geschied was, en kwamen tot

Jezus, en vonden den mensch, van
welken de duivelen uitgevaren waren,
zittende aan de voeten van Jezus, ge-

kleed en wel bij zijn verstand; en zij

werden bevreesd.

36. En ook die het gezien hadden,
verhaalden hun, hoe de bezetene was
verlost geworden.

37. En de geheele menigte van het

omhggende land der Gadarénen baden
hem, «dat hij van hen wegging; want
zij waren met groote vreeze bevangen.

En hij, in het schip gegaan zijnde,

keerde wederom. « Hand. 16: 39.

38. «En de man, van welken de dui-

velen uitgevaren waren, bad hem, dat

hij mocht bij hem zijn. Maar Jezus liet

hem van zich gaan, zeggende:
a Marc. 5 : 18.

39. Keer weder naar uw huis, en
vertel, wat groote dingen u God gedaan
heeft. En hij ging henen door de ge-

heele stad, verkondigende, wat groote

dingen Jezus hem gedaan had.

40. En het geschiedde, als Jezus we-

derkeerde, dat hem de schare ontving;

want zij waren allen hem verwach-
tende.

41. «En zie, er kwam een man, wiens
naam was Jaï'rus, en hij was een over-

ste der synagoge; en hij viel aan de

voeten van Jezus, en bad hem, dat hij

in zijn huis wilde komen.
a Mattb. 9 : 18. Mare. 5 : 22.

42. Want hij had eene eenige doch-

ter, van omtrent twaalf jaren, en deze

lag op haar sterven. En als hij henen-

ging, zoo verdrongen hem de scharen.

43. «En eene vrouw, die twaalfjaren

lang den ^vloed des bloeds gehad had,

welke al haren leeftocht aan medicijn-

meesters te koste gelegd had, en van
niemand had kunnen genezen worden,

I a Mattb. 9: 20. Mare. 5 : 25. & Lev. 15: 25.

44. Van achteren tot hem komende,
raakte den zoom zijns kleeds aan; en
terstond stelpte de vloed haars bloeds.

45. En Jezus zeide: Wie is het, die

mij heeft aangeraakt? En als zij het
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allen "loochenden, zeide Petrus en die

met hem waren : Meester, de scharen
drukken en verdringen u, en zegt gij :

Wie is het, die mij aangeraakt heeft?

46. En Jezus zeide : Iemand heeft mij

aangeraakt; want ik heb bekend, dat

kracht van mij uitgegaan is.

47. De vrouw nu, ziende dat zij niet

verborgen was, kwam bevende, en voor

hem nedervallende verklaarde hem voor

al het volk, om wat oorzaak zij hem
aangeraakt had, en hoe zij terstond

genezen was.
48. En hij zeide tot haar: Dochter,

wees welgemoed, uw geloof heeft u
behouden

;
ga henen in vrede.

49. «Als hij nog sprak, kwam er een
van [het huis] des oversten der syna-

goge, zeggende tot hem : Uwe dochter

is gestorven ; wees den Meester niet

moeielijk. a Marc. 5: 35.

50. Maar Jezus, [dat] hoerende, ant-

woordde hem, zeggende: Vrees niet;

geloof alleenlijk, en zij zal behouden
worden.

51. En als hij in het huis kwam,
liet hij niemand inkomen, dan Petrus,

en Jacobus, en Johannes, en den vader
en de moeder des kinds.

52. En zij schreiden allen, en maak-
ten misbaar over hetzelve. En hij zeide :

Schreit niet; zij is niet gestorven, «maar
Zy slaapt. « Joh. ll : 11.

53. En zij belachten hem, wetende
dat zij gestorven was.

54. Maar als hij ze allen uitgedreven
had, greep hij hare hand en riep, zeg-

gende: Kind, sta op.

55. En haar geest keerde weder, en
zij is terstond opgestaan; en hij gebood,
dat men haar te eten geven zoude.

56. En hare ouders ontzetten zich;

en hij beval hun, dat zij niemand zou-

den zeggen hetgene geschied was.

HET IX KAPITTEL.

rjn zijne twaalf discipelen samenge-
roepen hebbende, gaf hij hun kracht
en macht over alle de duivelen, en om
ziekten te genezen; « Matth. lO: i.

Mare. 3 : 13 ; 6 : 7. Luc. 6 : 13.

2. «En zond ze henen, om te predi-

* Stat.-overz.: mismaakten; dat thans ver-

ouderd is,

ken het koninkrijk Gods, en de kran-
ken gezond te maken, a Matth. lo .- 7.

3. En hij zeide tot hen : «Neemt niets

mede tot den weg, noch staven, noch
male, noch brood, noch geld; noch
iemand van u zal twee rokken hebben.

a Matth. 10 : 9. Mare. 6 : 8. Lue. 22 : 35.

4. En in wat huis gij ook zult ingaan,
blijft aldaar, en gaat van daar uit.

5. «En zoo wie u niet zullen ontvan-
gen, uitgaande van die stad, schudt
ook het stof af van uwe voeten, tot

een getuigenis tegen hen.

a Matth. 10 : 14.

Mare. 6 : 11. Luc. 10 : 11. Hand. 13 : 51; 18:6.

6. En zij, uitgaande, doorgingen alle

de vlekken, verkondigende het Evange-
lie, en genezende [de zieken] overal.

7. «En Heródes, de viervorst, hoorde
alle de dingen, die van hem geschied-
den; en was twijfelmoedig, omdat van
sommigen gezegd werd, dat Johannes
•van de dooden was opgestaan;

a Matth. 14 : 1. Mare. 6 : 14.

8. En van sommigen, dat Elias ver-

schenen was; en [van] anderen, dat een
profeet van de ouden was opgestaan,

9. En Heródes zeide: Johannes heb
ik onthoofd; wie is nu deze, van wel-
ken ik zulke dingen hoor? En hij zocht
hem te zien.

10. «En de apostelen, wedergekeerd
zijnde, verhaalden hem al wat zij ge-

daan hadden. ''En hij nam ze mede en
vertrok alleen in eene woeste plaats

der stad, genaamd Bethsaïda.
a Marc. 6: 30. b Matth. 14: 13. Mare. 6:31,32.

11. En de scharen, [dat] verstaande,
volgden hem; en hij ontving ze, en
sprak tot hen van het koninkrijk Gods;
en die genezing van noode hadden,
maakte hij gezond.

12. «En de dag begon te dalen; en
de twaalven, tot hem komende, zeiden

tot hem: Laat de schare van u, opdat
zij, henengaande in de omliggende vlek-

ken en in de dorpen, herberg nemen
mogen, en sptjze vinden; want wij zyn
hier in eene woeste plaats.

a Matth. 14 : 15. Mare. 6. : 35. Joh. 6 : 5.

13. «Maar hij zeide tot hen : Geeft gij

hun te eten. En zij zeiden : Wij hebben
niet meer dan vijf brooden, en twee
visschen ; tenzy dan dat wij henengaan
en spijze koopen voor al dit volk.

a Matth. 14 : 16. Mare. 6 : 37. Joh. 6 : 9.
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14. Want er waren omtrent vijf dui-

zend mannen. Doch hij zeide tot zijne

discipelen: Doet hen nederzitten bij

*zittende groepen, elk van vijftig.

15. En zij deden alzoo, en deden ze

allen nederzitten.

16. En hij, de vijf brooden en de twee
visschen genomen hebbende, zag op
naar den hemel, «en zegende die, en
brak ?.q, en gaf ze den discipelen, om
der schare voor te leggen.

a 1 Sam. 9 : 13.

17. En zij aten en werden allen ver-

zadigd; en er werd opgenomen hetgene
hun van de brokken overgeschoten
was, twaalf korven.

18. «En het geschiedde, als hij alleen

was biddende, dat de discipelen met
hem waren, en hij vraagde hun, zeg-

gende: Wie zeggen de scharen, dat ik

ben? a Matth. 16 : 13. Mare. S : 27.

19. En zij, antwoordende, zeiden:

«Johannes de Dooper; en anderen, Eli-

as; en anderen, dat eenig profeet van
de ouden opgestaan is. « Matth. 14 : 2.

20. En hij zeide tot hen: Maar gij lie-

den, wie zegt gij, dat ik ben? En Pe-

trus, antwoordende, zeide: De «Christus

Gods. a Joh. 6 : 69.

21. En hij gebood hun scherpelijk en
beval, dat zy dit niemand zeggen zou-

den;
22. Zeggende: «De zoon des men-

schen moet veel lijden, en verworpen
worden van de ouderlingen, en over-

priesters, en Schriftgeleerden, en ge-

dood, en ten derden dage opgewekt
worden. « Matth. 16 : 21 ; ir : 22.

Mare. 8: 31; 9: 31; 10 : 33. Luc. 18 : 31; 24:7.

23. En hij zeide tot allen : «Zoo iemand
achter mij wil komen, die verloochene
zichzelven, en neme zijn kruis dage-

lijks op, en VOlge mij. « Matth. lO -. 38;
16 : 24. Mare. 8 : 34. Luc. 14 : 27.

24. aWant zoo wie zijn leven behou-
den wil, die zal het verliezen; maar
zoo wie zijn leven verliezen zal, om
mijnentwille, die zal het behouden.

a Matth. 10 : 39; 16 : 25.

Mare. 8 : 35. Luc. 17 : 33. Joh. 12 : 25.

25. Want wat baat het een mensch,
die de geheele wereld zoude winnen,
en zichzelven verliezen of de schade
[van zichzelven] lijden ?

*Stat-overz : zaten; dat thans verouderd is.

26. «Want zoo wie zich mijns en
mijner woorden zal geschaamd hebben,
diens zal de Zoon des menschen zich

schamen, wanneer hij komen zal in

zijne heerlijkheid, en [in de heerlijkheid]

des Vaders, en der heilige engelen.
a Matth. 10: 3.3. Mare. 8: 38.

Lue. 12: 9. 2 Tim. 2 : 12. 1 Joh. 2: 23.

27. aEn ik zeg u waarlijk, er zijn

sommigen dergenen, die hier staan, die

den dood niet zullen smaken, totdat

zij het koninkrijk Gods zullen gezien

hebben. a Matth. 16:28. Mare. 9: 1.

28. «En het geschiedde, omtrent acht
dagen na deze woorden, dat hij mede-
nam Petrus, en Johannes, en Jacobus,

en klom op den berg. om te bidden.
a Matth. 17 : 1. Mare. 9 : 2.

29. En als hij bad, werd de gedaante
zijns aangezichts veranderd, en zijne

kleeding wit [en] zeer blinkende.

30. En zie, twee mannen spraken
met hem, welke waren Mozes en Elias;

31. Dewelke, gezien zijnde in heer-

lijkheid, zeiden zynen uitgang, dien

hij zoude volbrengen te Jeruzalem.
32. Petrus nu, en die met hem [wa-

ren], waren met slaap bezwaard; en
ontwaakt zijnde, zagen zij zijne heer-

lijkheid, en de twee mannen, die bij

hem stonden.

33. En het geschiedde, als zij van
hem afscheidden, zoo zeide Petrus tot

Jezus: Meester, het is goed, dat wij

hier zijn, en laat ons drie tabernake-

len maken, voor u eenen, en voor Mo-
zes eenen, en voor Elias eenen

;
niet

wetende, wat hij zeide.

34. Als hij nu dit zeide, kwam eene

wolk, en overschaduwde hen; en zi,j

werden bevreesd, als die in de wolk
ingingen.

35. «En er geschiedde eene stemme
uit de wolk, zeggende : Deze is mijn

geliefde Zoon ; ^hoort hem.
'^

a Jes. 42 : 1. Matth. 3:17; 17 : 5.

Mare. 1 : 11 ; 9 : 7. Luc. 3 : 22, Col. 1:13.

2. Petr. 1 : 17. h Deut. 18 : 19. Hand. 3 : 22.

36. En als de stemme geschiedde, zoo

werd Jezus alleen gevonden. En zij

zwegen stil, en verhaalden in die da-

gen niemand iets van hetgene zij ge-

zien hadden.
37. «En het geschiedde des daags

daaraan, als zij van den berg afkwa-

men, dat hem eene groote schare te

gemoet kwam a Matth. 17:14. Mare. 9:17.
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38. En zie, een man van de schare

riep uit. zeggende: Meester, ik bid u,

zie tocli mijnen zoon aan, want hij is

mij een eeniggeborene.
39. En zie, een geest neemt hem.

en van stonden aan roept hij, en hij

scheurt hem dat hij schuimt, en wij let

nauwelijks van hem, en verplettert

hem.
40. En ik heb uwen discipelen gebe-

den, dat zij liem zouden uitwerpen, en
zij konden het niet.

41. En Jezus, antwoordende, zeide :

O ongeloovig en verkeerd geslacht, hoe
lang zal ik nog bij ulieden zijn, en u-

lieden verdragen? Breng uwen zoon
hier.

42. En nog, als hij [haar hem] toe-

kwam, scheurde hem de duivel, en ver-

scheurde [hem]; maar Jezus bestrafte

den onreinen geest, en maakte het kind
gezond, en gaf hem zijnen vader we-
der.

43. En zij werden allen verslagen
over de grootdadigheid Gods. En als zij

allen zich verwonderden over alle de

dingen, die Jezus gedaan had, zeide hij

tot zijne discipelen :

44. Legt gij deze woorden in uwe
ooren; «want de Zoon des menschen
zal overgeleverd worden in der men-
schen handen.

a Matth. 17 : 22. Mare. 9 : 31.

45. «Maar zij verstonden dit woord
niet, en het was voor hen verborgen,

alzoo dat zij het niet begrepen; en zij

vreesden, van dat woord hem te vra-

gen, a Luc. 2: 50; 18: 34.

46. '^En er rees eene overlegging

onder hen, namelijk, wie van hen de
meeste ware.

a Matth. 18: 1. Mare. 9:. .33. Lue. 22: 24.

47. Maar Jezus, ziende de overleg-

ging hunner,harten, nam een kindeken,

en stelde dat bij zich,

48. «En zeide tot hen: Zoo wie dit

kindeken ontvangen zal in mijnen naam,
die ontvangt m_ij ; ^en zoo wie mij ont-

vangen zal, die ontvangt Hem, die mij

gezonden heeft. cWant wie de minste
onder u allen is, die zal groot zijn.

a Matth. 18: 5. Mare. 9: 37.

joh. 13: -20. b Lue. 10: 16. Joh. 13: 20.

c Matth. 23: 11. Lue. 14: 11; 18: 14.

49. «En Johannes antwoordde en
zeide: Meester, wij hebben eenen ge-

zien, die in uwen naam de duivelen

uitwierp, en wij hebben het hem
verboden, omdat hij [ii\ met ons- niet

volgt. a Marc. 9 : 38.

50. En Jezus zeide tot hem: Verbieidt

het niet; want «wie tegen ons niet is,

die is voor ons.
a Matth. 12 : 30. Lue. 11 : 23.

51. En het geschiedde, als de dagen
zijner «opneming vervuld werden, zoo
richtte hij zijn aangezicht, om naar Je-

ruzalem te reizen. « Mare. 16 : 19.

Hand. 1 : 2. 1 Tim. 3: 16.

52. En hij zond boden uit voor zijn

aangezicht; en zij, henengereisd zijnde,

kwamen in een vlek der Samaritanen,
om voor hem [herberg] te bereiden.

53. En zij ontvingen hem niet, «om-
dat zijn aangezicht was [als] reizende
naar Jeruzalem. a Joh. 4: 9.

54. Als nu zijne discipelen Jacobus
en Johannes [dat] zagen, zeiden zij :

Hteere, wilt gij dat wij zeggen, dat vuur
van den hemel nederdale, en deze ver-

slinde, gelijk ook «Elias gedaan heeft ?

a 2 Kon. 1 : 10, 12.

55. Maar zich omkeerende, bestrafte

hij ze, en zeide : Gij weet niet, van hoe-
danigen geest gij zijt.

56. «AVant de Zoon des menschen is

niet gekomen, om der menschen zielen

te verderven, maar om te behouden.
En zij gingen naar een ander vlek.

a Joh. 3: 17; 12: 47.

57. «En het geschiedde op den weg,
als zij reisden, dat een tot hem zeide:

Heere, ik zal u volgen, waar gij ook
henengaat. « Matth. 8 : 19.

58. En Jezus zeide tot hem : De vos-

sen hebben holen, en de vogelen des
hemels nesten; maar de Zoon des men
schen heeft niet, waar hij het hoofd ne-

derlegge.

59. «En hij zeide tot eenen ande-

ren: Volg mij. Doch hij zeide; Heere,
laat mij toe, dat ik henenga, en eerst

mijnen vader begrave. a Matth. 8: 2L
60. «Maar Jezus zeide tot heim'::Laat

de dooden hunne dooden begraven;
doph gij, ga henen en verkondig het
koninkrijk Gods. a Matth. 8: 22.

61. En ook een ander zeide: Heere,

ik zal u volgen, maar «laat mij eerst

toe, dat ik afscheid neme van degenen
die in mijn huis zijn, a 1 Kon. 19 : 20.^

62. En Jezus zeide tot hem: «Nie-

mand, die zijne hand aan den ploeg
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slaat, en ziet naar hetgene achter is,

is bekwaam tot het koninkrijk Gods.
a Spr. 26 : 11.

PhJlipp. 3: 14, Hebr. 6 : 5. 2 Petr. 2: 20.

HET X KAPITTEL.

En na dezen stelde de Heere nog an-
dere zeventig, en zond ze henen voor
zijn aangeziciit, twee aan twee, in iede-

re stad en plaats, waar hij komen
zoude.

2. Hij zeide dan tot hen: «De oogst
is wel groot, maar de arbeiders zijn

weinige; ^daarom bidt den Heere des
oogstes, dat Hij arbeiders in zijnen oogst
UitstOOte.

'

a Matth. 9: 37.

Joh. 4: 35. b 2 Thess. 3 : 1.

3. «G-aat henen; ziet, ik zende u als

lammeren in het midden der wolven.
a Matth. 10 : ip.

4. «Draagt geenen buidel, noch male,
noch schoenen; ^en groet niemand op
den weg. a Matth. 10: 9. Mare. 6: 8.

Luc. 9: 3; 22: 35. b 2 Kon. 4: 29.

5. «En in wat huis gij zult ingaan,
zegt eerst: Vrede [zij] dezen huize.

a Matth. 10: 12. Mare. 6: 10.

6. En indien aldaar een zoon des
vredes is, zoo zal uw vrede op hem
rusten; maar indien niet, zoo zal [uw
vrede] tot u wederkeeren.

7. «En blijft in datzelve huis, etende
en drinkende hetgene van hen [voor-

gezet wordt]; ^want de arbeider is zijn

loon waardig; gaat niet over van [het

eene] huis in [het andere] huis.
a 1 Cor. 10: 27.

b Lev. 19: 13. Deut. 24: 14; 25: 4.

Matth. 10 : 10. 1 Cor. 9 : 4, 14. 1 Tim. 5 : 18.

8. En in wat stad gij zult ingaan,
en zij u ontvangen, eet hetgene ulie-

den voorgezet wordt.

9. En geneest de kranken, die daarin
zijn, en zegt tot hen: Het koninkrijk
Gods is nabij u gekomen.

10. «Maar in wat stad gij zult in-

gaan, en zij u niet ontvangen, uitgaan-

de op hare straten, zoo zegt: ^
a Matth. 10: 14. Mare. 6: 11. Luc. 9: 5.

11. «Ook het stof, dat uit uwe stad
aan ons kleeft, schudden wij af op u-

üeden; nochtans zoo weet dit, dat het
koninkrijk Gods nabij u gekomen is.

a Hand. 13: 51; 18: 6.

12. En ik zeg u, dat het [dien van]

Sódoma verdragelijker wezen zal in
dien dag, dan die stad.

13. Wee u, Chórazin, wee u, Beth-
saïda; want zoo in Tyrus en Sïdon de
krachten geschied waren, die in u ge-

schied zijn, zij zouden eertijds, in zak
en assche zittende, zich bekeerd hebben.

14. Doch het zal Tyrus en Sidon ver-

dragelij-ker zijn in het oordeel, dan
ulieden.

15. En gij Capérnaüm, dat tot den
hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot

de helle toe nedergestooten worden.
16. «Wie u hoort, die hoort mij; en wie

u verwerpt, die verwerpt mij ; ^en wie
mij verwerpt, die verwerpt Dengene,
die mij gezonden heeft.

a Matth. 10 : 40. Mare. 9 : 37.

Joh. 13 : 20. 6 1 Thess. 4 : 8.

17. En de zeventig<zijn wedergekeerd
met blijdschap, zeggende: Heere, ook
de duivelen zijn ons onderworpen in

uwen naam.
18. En hij zeide tot hen : «Ik zag den

satan, als een bliksem, uit den hemel
vallen. a Openb. 12: 8, 9.

19. «Ziet, ik geve u de macht, om
op slangen en schorpioenen te treden,

en over alle kracht des vijands; en
geen ding zal u eenigszins beschadigen.

a Marel 16: 18. Hand. 28: 5.

20. Doch verblijdt u daarin niet, dat

de geesten u onderworpen zijn; maar
verblijdt u veel meer, «dat uwe na-

men geschreven zijn in de hemelen.
a Ex. 32:32. Jes. 4:3. Dan. 12:1. Philipp. 4 : 3.

21. «Te dier ure verheugde zich Je-

zus in den geest, en zeide : Ik dank U,
Vader, Heere des hemels en der aarde,

dat Gij deze dingen ^voor de wijzen

en verstandigen verborgen hebt, en
hebt ze den kinderkens geopenbaard.
Ja, Vader, want alzoo is geweest het
welbehagen voor U. a Matth. ii: 25.

b Joh 5 : 12. Jes. 29 : 14.

1 Cor. 1 : 19; 2: 7, 8. 2 Cor. 3: 14.

22. «Alle dingen zijn mij van mijnen
Vader overgegeven ; en niemand weet,

wie de Zoon is, dan de Vader, en wie
de Vader is, dan de Zoon, en ^wien
het de Zoon zal willen openbaren.

a Vs. 8: 7. Joh. 3: 35 ; 17 : 2. 1 Cor. 15: 27.

Philipp. 2 : 10. Hebr. 2:8. 6 Joh. 1:18; 6:44,46.

23. En zich koerende naar de disci-

pelen, zeide hij [tot hen] alleen: «Zalig

zijn de oogen, die zien hetgene gij ziet.
u Matth. 13: 16.
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24. «Want ik zeg u, dat vele profe-

ten en koningen hebben begeerd te zien

hetgene gij ziet, en hebben het niet

gezien; en te hooren hetgene gij hoort,

eli hebben het niet gehoord.
a 1 Petr. 1 : 10.

25. En zie, een zeker Wetgeleerde
stond op, hem verzoekende, en zeg-

gende: Meester, wat doende zal ik het

eeuwige leven beërven?
26. En hij zeide tot hem : Wat is in

de wet geschreven? hoe leest gij?

27. En hij, antwoordende, zeide: «Gij

zult den Heere uwen God liefhebben
uit geheel uw hart, en uit geheel uwe
ziele, en uit geheel uwe kracht, en uit

geheel uw verstand; ^en uwen naaste

als UZelven. a Deut. 6: 5; 10: 12; 30: 6.

6 Lev. 19:18. Rom. 13 : 9. Gal. 5: 14. Jac. 2:8.

28. En hij zeide tot hem: Gij hebt

recht geantwoord ; doe dat, en gij zult

leven.

29. Maar hij, willende zichzelven

rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En
wie is mijn naaste?

SO. En Jezus, antwoordende, zeide :

Een zeker mensch kwam af van Je-

ruzalem naar Jéricho, en viel onder
de moordenaars, welke, hem ook uit-

getogen, en daartoe [zware] slagen ge-

geven hebbende, henengingen, en lie-

ten [hem] half dood liggen.

31. En bij geval kwam een zeker

priester dien weg af, en hem ziende,

ging hij tegenover [hem] voorbij.

32. En desgelijks ook een Leviet, als

hij was bij die plaats, kwam hij en
zag [hem], en ging tegenover [ hem]
voorbij.

83. Maar een zeker Samaritaan, rei-

zende, kwam omtrent hem, en hem
ziende, werd hij met innerlijke ontfer-

ming bewogen.
34. En hij, tot [hem] gaande, ver-

bond zijne wonden, gietende daarin

olie en wijn ; en hem heiïende op zijn

eigen beest, voerde hem in de herberg,

en verzorgde hem.
35. En des anderen daags weggaan-

de, langde hij twee penningen uit, en
gaf ze den waard, en zeide tot hem :

Draag zorg voor hem ; en zoo wat gij

meer [aan hem] te koste zult leggen,

dat zal ik u wedergeven, als ik we-

derkom.
36. Wie dan van deze drie dunkt u

de naaste geweest te zijn desgenen, die

onder de moordenaars gevallen was?
37. En hij zeide : Die barmhartigheid

aan hem gedaan heeft. Zoo zeide dan
Jezus tot hem: Ga henen, en doe gij

desgelijks.

38. En het geschiedde, als zij reis-

den, dat hij kwam in een vlek ; en
eene zekere vrouw, met name Martha,
ontving hem in haar huis.

39. En deze had eene zuster, ge-

naamd Maria, welke ook, «zittende aan
de voeten van Jezus, zijn woord hoorde.

a Hand. 22: 3.

40. Doch Martha was zeer bezig met
veel dienens; en daar bijkomende, zei-

de zij: Heere, trekt gij u dat niet aan,

dat mijne zuster mij alleen laat die-

nen? Zeg haar dan, dat zij mij helpe.

41. En Jezus, antwoordende, zeide

tot haar: Martha, Martha, gij bekom-
mert en ontrust u over vele dingen

;

42. Maar één ding is noodig; doch
Maria heeft het goede deel uitgekozen,

ahetwelk van haar niet zal weggeno-
men worden. a Ps. 27: 4

HET XI KAPITTEL.

En het geschiedde, toen hij in eene
zekere plaatse was biddende, als hij

ophield, dat een van zijne discipelen tot

hem zeide : Heere, leer ons bidden, ge-

lijk ook Johannes zijnen discipelen ge-

leerd heeft.

2. En hij zeide tot hen : «Wanneer
gij bidt, zoo zegt : Onze Vader, die in

de hemelen [sijt]; uw naam worde ge-

heiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil

geschiede, gelijk in den hemel, [alzoo]

ook op de aarde. aMatth.6:9.

3. Geef ons eiken dag ons dagelijksch

brood.
4. En vergeef ons onze zonden, want

ook wij vergeven aan een iegelijk die

ons schuldig is. En leid ons niet in

verzoeking, maar verlos ons van den
booze.

5. En hij zeide tot hen : Wie van u

zal eenen vriend hebben, en zal te

middernacht tot hem gaan, en tot hem
zeggen : Vriend, leen mij drie broeden,

6. Overmits mijn vriend van de reis

tot mij gekomen is, en ik heb niet, dat

ik hem voorzette
;

7. Eii dat die van binnen, antwoor-
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(lende, zoude zeggen : Doe mij geene
moeite aan ; de deur is nu gesloten,

en mijne kinderen zijn met mij in de

slaaplvamer; ik kan niet opstaan om
u te geven.

8. Ik zeg ulieden, hoewel hij niet

zoude opstaan en hem geven omdat
hij zijn vriend is, nochtans om zijner

onbeschaamdheid wille zal hij opstaan
en hem geven, zooveel als hij er be-

hoeft.

9. En ik zeg ulieden : «Bidt, en u zal

gegeven worden ; zoekt, en gij zult

vinden ; klopt, en u zal opengedaan
worden. a Matth. 7 : 7; 21 : 22.

Mare. 11 : 24. .Toh. 14 : 13; 15 : 7 ; 16 : 24.

Jac. 1:5,6. lJoh.3:22; 5:14.

10. Want een iegelijk, die bidt, die

ontvangt ; en die zoekt, die vindt ; en
die klopt, dien zal opengedaan wor-
den.

IL «En wat vader onder u, diende
zoon om brood bidt, zal hem eenen
steen geven ? Of ook om eenen visch,

zal hem voor eenen visch eene slang
geven ? a Matth. 7: 9.

12. Of zoo hij ook om een ei zoude
bidden, zal hij hem een schorpioen ge-

ven ?

13. Indien dan gij, die boos zijt, weet
uwen kinderen goede gaven te geven,

hoeveel te meer zal de heraelsche Va-
der den Heiligen Geest geven denge-
nen die Hem bidden ?

14. «En hij wierp eenen duivel uit,

en die was stom. En het geschiedde,

als de duivel uitgevaren was, dat de

stomme sprak ; en de scharen verwon-
derden zich. rt Matth. 9: 32; 12: 22.

15. Maar sommigen van hen zeiden:

«Hij werpt de duivelen uit doorBeë'l-
Zebul, den overste der duivelen.

a Matth. 9 : 84 ; 12 : 24. Mare. 3 : 22.

16. En anderen, [hem] verzoekende,
«begeerden van hem een teeken uit

den hemel. aMatth.i6:i.

17. Maar hij, kennende hunne gedach-
ten, zeide tot hen : «Een ieder konink-
rijk, dat tegen zichzelf verdeeld is,

wordt verwoest ; en een huis, tegen
zichzelf [verdeeld zijnde], valt.

a Matth. 12 : 25. Mare. 3 : 24.

18. Indien nu ook de satan tegen
zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk

bestaan ? Dewijl gij zegt, dat ik door
Beë'lzebul de duivelen uitwerp,

19. En indien ik door Beë'lzebul de
duivelen uitwerp, door wien werpen ze

uwe zonen uit ? Daarom zullen deze
uwe i'echters zijn.

20. Maar indien ik door den vinger
Gods de duivelen uitwerp, zoo is dan
het koninkrijk Gods tot u gekomen.

21. Wanneer een sterk gewapende
zijn hof bewaart, zoo is [al] wat hij

heeft in vrede.

22. «Maar als een daarover komt, die

sterker is dan hij, en hem overwint,
die neemt zijne geheele wapenrusting,
waar hij op vertrouwde, en deelt zij-

nen roof uit. a Col. 2: 15.

23. «"Wie met mij niet is, die is tegen
mij ; en wie met mij niet vergadert, die

verstrooit. a Matth. 12:30.

24. «Wanneer de onreine geest van
den mensch uitgevaren is, zoo gaat
hij door dorre plaatsen, zoekende rust

;

en die niet vindende, zegt hij : Ik zal

wederkeeren in mijn huis, waar ik uit-

gevaren ben. a Matth. 12: 43, enz.

25. En komende, vindt hij het [met

'bezemen] gekeerd en versierd.

26. Dan gaat hij henen, en neemt
met zich zeven andere geesten, boozer
dan hijzelf is, en ingegaan zijnde, wo-
nen zij aldaar; «en het laatste van dien

mensch wordt erger dan het eerste.
a Joh. 5 : 14. Hebr. 6 : 4, 5 ; 10 : 2G. 2 Petr. 2 : 20.

27. En het geschiedde, als hij deze
dingen sprak, dat eene zekere vrouw,
de stemme verheffende uit de schare,

tot hem zeide : Zalig is de buik, die u
gedragen heeft, en de borsten, die g\j

hebt gezogen.
28. Maar hij zeide : «Ja zalig zijn

degenen, die het woord Gods hcoren,

en dat bewaren. «Matth. 7: 21.

Joh.6:29. Kom. 2:13.

29. En als de scharen dicht bijeen-

vergaderden, begon hij te zeggen : Dit

is een boos geslacht; het verzoekt een
teeken, en hun zal geen teeken ge-

geven worden, dan «het teeken van
Jonas, den profeet. a Jon. i: i?; 2: 10.-

80. Want gelijk Jonas den Ninevie

ten een teeken geweest is, alzoo zal

ook de Zoon des menschen zijn voor
dit geslacht

31. De koningin van het Zuiden zal

opstaan in het oordeel met de man-
nen van dit geslacht, en zal ze veroor-

deelen ; «want zij is gekomen van de
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einden der aarde, om te hooren de

wijsheid van Salomo; en zie, meer dan
Salomo is hier. aiKon. iO:i.

2Kron.9:l. Matth.l2:42.

32. De mannen van Ninevé zullen

opstaan in het bordeel met dit geslacht,

en zullen het veroordeelen ; «want zij

hebben zich bekeerd op de prediking

van Jonas; en zie, meer dan Jonas is

hier. a Jon. 3:5.

33. «En niemand, die eene kaars ont-

steekt, zet [die] in het verborgen, noch
onder eene korenmaat, maar op eenen
kandelaar, opdat degenen die inkomen
het licht zien mogen. a Matth. 5: 15.

Mare. 4:21. Luc. 8:16.

34. «De kaars des lichaams is het

oog; wanneer dan uw oog eenvoudig
is, zoo is ook uw geheeie lichaam ver-

licht ; maar zoo het boos is, zoo is ook
uw [geheeie] lichaam duister.

a Matth. 6 : 22.

35. Zie dan toe, dat niet het licht,

hetwelk in u is, duisternis zij.

36. Indien dan uw lichaam geheel

verlicht is, niet hebbende eenig deel

dat duister is, zoo zal het geheel ver-

licht zijn, gelijk wanneer de kaars met
het schijnsel u verlicht.

37. Als hij nu [dit] sprak, bad hem
een zeker Pharizeër, dat hij bij hem
het middagmaal wilde eten ; en inge-

gaan zijnde, zat hij aan.

38. Èn de Pharizeër, [dat] ziende,

verwonderde zich, «dat hij niet eerst,

vóór het middagmaal, zich gewasschen
had. «Mare. 7:3.

39. En de Heere zeide tot hem : «Nu
gij Pharizeën, gij reinigt het buitenste

des drinkbekers en des schotels, ^maar
het binnenste van u is vol van roof

en boosheid. a Matth. 23 : 25. b Tit. 1 : ] 5.

40. Gij onverstandigen, die het bui-

tenste heeft gemaakt, heeft Hij ook
niet het binnenste gemaakt?

41. «Doch, geeft tot aalmoes hetgene
daarin is, en ziet, alles is u rein.

a.Tes.58:7.Dan. 4:27. Luc. 12:33.

42. «Maar wee u, Pharizeën ; want
gij vertient munte, en ruite, en alle

moeskruid, en ^gij gaat voorbij het
oordeel en de liefde Gods. Dit moest
men doen. en het andere niet nalaten.

'a Matth. 23: 23. h 1 Sam. 15:22.

Hos. 6: 6. Micha6:8. Matth. 9:13;12:7.

13. «Wee u. Pharizeën; want gij be

mint het voorgestoelte in de synago-
gen, en de begroetingen op de mark-
ten, o Matth. 23: 6. Mare. 12: 38. Luc. 20: 40.

44. «Wee u, gij Schriftgeleerden en
Pharizeën, gij geveinsden ; want gij zijt

gelijk de graven, die niet openbaar zijn,

en de menschen, die daarover wande-
len, weten het niet. « Matth. 23: 27.

45. En een van de Wetgeleerden,
antwoordende, zeide tot hem : Meester,
als gij deze dingen zegt, zoo doet gij

ook ons smaadheid aan. ^

46. «Doch hij zeide : Wee ook u,

Wetgeleerden ; want gij belast de men-
schen met lasten, zwaar om te dra-

gen, en zelven raakt gij die lasten niet

aan met één van uwe vingeren.
a Jes. 10: 1. Matth. 23: 4. Hand. 15: 10.

47. «Wee u, want gij bouwt de gra-

ven der profeten, en uwe vaders heb-

ben hen gedood. a Matth. 23 ; 29.

48. Zoo getuigt gij dan, dat gij mede
behagen hebt aan de werken uwer va-

deren ; want zij hebben ze gedood, en
gij bouwt hunne graven.

49. Daarom zegt ook de wijsheid Gods :

«Ik zal profeten en apostelen tot hen
zenden, en van die zullen zij [sommigen]
dooden, en [sommigen] zullen zij uitja-

gen
; a Matth. 10: 16. Luc. 10: 3.

Joh. 16: 2. Hand. 7 : 51, Hebr. 11: 35.

50. Opdat van dit geslacht afgeëischt

worde het bloed van alle de profeten,

dat vergoten is van de grondlegging
der wereld af;

51. «Van het bloed van Abel, ^'tot

het bloed van Zacharias, die gedood is

tusschen het altaar en het Huis [Gods]
;

ja, zeg ik u, het zal afgeëischt worden
van dit geslacht. a Gen. 4 : 8.

Hebr. il : 4. 6 2 Kron. 24: 21.

52. «Wee u, gij Wetgeleerden ; want
gij hebt den sleutel der kennisse weg-
genomen; gij zelven zijt niet ingegaan,

en die ingingen, hebt gij verhinderd.
a Matth. 23: 13.

53. En als hij deze dingen tot hen
zeide, begonnen de Schriftgeleerden en
Pharizeën hard aan te houden, en hem
van vele dingen te doen spreken

;

54. Hem lagen leggende, en zoeken-

de iets uit zijnen mond te bejagen, op-

dat zij heni beschuldigen mochten.

HET XII KAPITTEL,

ijaarentusschen als «vele duizendpn
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der schare bijeenvergaderd waren, zoo-

dat zij malkanderen vertraden, begon
hij te zeggen tot zijne discipelen: Voor-

eerst, wacht uzelven voor den zuar-

deesem der Pharizeën, welke is ge-

veinsdheid, a Matth. IG : G. Mare. 8; 15.

2. «En er is niets bedekt, dat niet zal

ontdekt worden, en verborgen, dat niet

zal geweten worden. a Job 12: 22.

Matth. 10: 26. Mare. 4: 22. Luc. S: 17.

3. Daarom, al wat gij in de duister-

nis gezegd hebt, zal in het licht gehoord
worden ; en wat gij in het oor gespro-

ken hebt, in de binnenkamers, zal op
de daken gepredikt worden.

4. En ik zeg u, nwjnen vrienden:
«vreest niet voor degenen, die het

lichaam dooden, en daarna niet nieer

kunnen doen. a jes. 5i : 7.

Jcr. 1: 8. Matth. 10: 28.

5. Maar ik zal u to,onen, wien gij

vreezen zult: vreest Dien, die, nadat Hij

gedood heeft, [ook] macht heeft in de
hel te werpen; ja ik zeg u, vreest Dien.

6. «Worden niet vijf muschkens ver-

kocht voor twee penningskens? En niet

één van die is voor God vergeten.
a Matth. 10: 29.

7. flJa ook de haren uws hoofds zijn

alle geteld. Vreest dan niet
;
gij gaat vele

muschkens te boven, a i Sam. 14 : 45.

2 Sam. 14: 11. 1 Kon. 1: 52. Luc. 21: 18.

8. "En ik zeg u: een iegelijk, die mij
belijden zal voor de menschen, dien
zal ook de Zoon des menschen belij-

den voor de engelen Gods;
a Matth. 10: 32.

9. «Maar wie mij verloochenen zal

voor de menschen, die zal verloochend
worden voor de engelen Gods.

a Matth. 10: 33. Mare. 8: 38.

Lne. 9: 26. 2 Tim. 2: ]2. 1 Joh. 2: 23.

10. En een iegelijk, die [eenig] woord
spreken zal tegen den Zoon des men-
schen, het zal hem vergeven worden;
amaar wie tegen den Heiligen Geest
gelasterd zal hebben, dien zal het niet

vergeven worden. « i joh. 5: i6.

11. «En wanneer zij u henenbrengen
zullen in de synagogen, en [tot] de
overheden en de machten, zoo zijt niet

bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoor-
ding zeggen, of wat gij spreken zult;
a Matth. 10: 19. Mare. 13: 11. Luc. 21: 14.

12. AVant de Heihge Geest zal u in

diezelve ure leeren, hetgene [gij] spre-

ken moet.
13. En een uit de schare zeide tot

hem ; Meester, zeg mijnen broeder, dat
hij met mij de erfenis deele.

14. Maar hij zeide tot hem : Mensch,
wie heeft mij tot eenen rechter of
scheidsman over ulieden gesteld?

15. En hij zeide tot hen: Ziet toe en
wacht u «van de geldgierigheid; want
het is niet in den overvloed [gelegen],

dat iemand leeft uit zijne goederen.
a 1 Tim. 6: 7.

16. En hij zeide tot hen eene gelijke-

nis, en sprak: Eens rijken menschen
land had wel gednlgen.

17. En Jiij overleide bij zichzelven,
zeggende: Wat zal ik doen? Want ik

heb niet, waarin ik mijne vruchten zai
verzamelen.

18. En hij zeide: Dit zal ik doen: ik

zal mijne schuren afbreken, en grootere
bouwen, en zal aldaar verzamelen al

dit mijn gewas, en deze mijne goede-
ren;

19. En ik zal tot mijne ziele zeggen:
«Ziele, gij hebt vele goederen, die op-

gelegd zijn voor vele jaren; neem rust,

eet, drink, wees vroolijk.
a Pred. 11:9. 1 Cor. 15 : 32. Jac. 5 : 5.

20. Maar God zeide tot hem; «Gij

dwaas, in dezen nacht zal men uwe
ziele van u afeischen ; en hetgene gij

bereid hebt, ^wiens zal het zijn?
a Ps. 52: 7. Jer. 17: 11. b Ps. 39: 7.

21. Alzoo [is het met dien], die zich-

zelven schatten vergadert, en niet rijk

is in God.

22. En hij zeide tot zijne discipelen :

Daarom zeg ik u: zijt niet bezorgd
voor uw leven, wat gij eten zult, noch
voor het lichaam, waarmede gij ii klee-

den zult. a,Ps. 55: 23. Matth. 6:25.
Philipp. 4 : 6. 1 Tim. 6 : 8. 1 Petr. 5 : 7.

23. Het leven is meer dan het voed-

sel, en het lichaam dan de kleeding.

24. «Aanmerkt de raven, dat zij niet

zaaien, noch maaien, welke geene spijs-

kamer noch schuur hebben, en God
voedt ze. Hoeveel gaat gij de vogelen

te boven ! a Job 39 : 3. Ps. 147 : 9.

25. «Wie toch van u kan, met bezorgd
te zijn, ééne el tot zijne lengte toedoen?

a Matth. 6: 27.

26. Indien gij dan ook het minste
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niet kunt, wat zijt gij voor cle andere
dingen bezorgd ?

27. Aanmerkt de leliën, hoe zij was-

sen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;

en ik zeg ii, ook Salomo in al zijne

heerlijkheid is niet bekleed geweest als

ééne van deze.

28. Indien nu God het gras, dat heden
op het veld is, en morgen in den oven
geworpen wordt, alzoo bekleedt, hoe-

veel meer u, gij kleingeloovigen!

29. En gijlieden, vraagt niet, wat gij

eten of wat gij drinken zult, en weest
niet wankelmoedig.

30. Want alle deze dingen zoeken de

volkeren der wereld; maar uw Vader
weet, dat gij deze dingen behoeft.

SI. [«Maar zoekt het koninkrijk Gods,

en alle deze dingen zullen u toegewor-

pen worden. « l Kon. 3: 13. Ps. ^7: 25.

32. Vrees niet, gij klein kuddeken;
want het is uws Vaders welbehagen,
ulieden het koninkrijk te geven.

33. «A^erkoopt hetgerie gij hebt, en
geeft aalmoes. ^Maakt uzelven buidels

die niet verouden, eenen schat die niet

afneemt, in de hemelen, waar de dief

niet bijkomt, noch de mot verderft;
a Matth. 19 : 21. Luc. 16:9, b Matth. 6: 20;

19 : 21. Luc. 16: 9. 1 Tim. 6: 19.

34. Want waar uw schat is, aldaar

."^al ook uw hart zijn.

35. «Laat uwe lendenen omgord zijn,

en de kaarsen brandende.
a Eph. 6 : 14. 1 Petr. 1 : 13.

36. En zijt gij den menschen gelijk,

die op hunnen heere wachten, wanneer
hij wederkomen zal van de bruiloft,

opdat, als hij komt en klopt, zij hem
terstond mogen opendoen.

37. Zalig zijn die dienstknechten,

welke de heere, als- hij komt, zal wa-
kende vinden. Voorwaar ik zeg u, dat

hij zich zal omgorden, en zal ze doen
aanzitten, en bijkomende, zal hij hen
dienen.

38. «En zoo hij komt in de tweede
[nacht]wsike, en komt in de derde wake,
en vindt ze alzoo. zalig zijn die dienst-

knechten, a Matth. 24 : 42.

39. «Maar weet dit, dat, indien de

heere des huizes geweten had in welke
ure de dief zoude komen, hij zoude ge-

waakt hebben, en zoude zijn huis niet

hebben laten doorgraven.a Matth. 24: 43.

1 Thess. 5 : 2. 2 Petr. 3 : 10. Openb. 3: 3; 16: 15.

40. «Gij dan, zijt ook bereid; want
in welke ure gij het niet meent, zal

de Zoon des menschen komen.
a Matth. 24: 44; 25: 13.

Mare. 13 : 33. Luc. 21 : 34. 1 Thess. 5 : 6.

41. En Petrus zeide tot hem: Heere,
zegt gij deze gelijkenis tot ons, of ook
tot allen?

42. En de Heere zeide : «Wie is dan
de getrouwe en [voorzichtige huisbezor-
ger, dien de heere over zijne dienstbo-

den zal zetten, om [/?»«] ter rechter tijd

het bescheiden deel spijze te geven?
a Matth. 24: 45; 25: 21. 1 Cor. 4: 2.

48. Zalig is de dienstknecht, welken
zijn heere. als hij komt, zal vinden al-

zoo doende.
44. Waarlijk ik zeg ulieden, dat hij

hem over alle zijne goederen zetten
zal.

45. Maar indien die dienstknecht in

zijn hart zoude zeggen: Mijn heero ver-

toeft te komen; en zoude beginnen de
knechten en de dienstmaagden te slaan,

en te eten en te drinken, en dronken
te worden

;

46. Zoo zal de heere van dien dienst-

knecht komen ten dage, in welken hij

hem niet verwacht, en ter ure, die hij

niet weet; en zal hem afscheiden, en
zal zijn deel zetten met de ontrouwen.

47. <*En die dienstknecht, welke ge-

weten heeft den wil zijns heeren, en
[zich] niet bereid, noch naar zijnen wil

gedaan heeft, die zal met vele [slagen]

geslagen worden. a Jac. 4': 17.

48. Maar die [hem] niet geweten heeft,

en gedaan heeft [dingen] die slagen
waardig zijn, die zal met weinige [ste-

den] geslagen worden. En een iegelijk,

wien veel gegeven is, van dien zal veel

geëischt worden; en wien men veel

vertrouwd heeft, van dien zal men
overvloediger eischen.

49. Ik ben gekomen, om vuur op de
aarde te werpen ; en wat wil ik, indien

het aireede ontstoken is?

50. «Maar ik rnoet met eenen doop
gedoopt worden; en hoe worde ik ge-

perst, totdat het volbracht zij !

a Matth. 20: 22. Mare. 10: 38.

61. «Meent gij, dat ik gekomen ben,

om vrede te geven op de aarde? Neen,

zeg ik u, ^maar veeleer verdeeldheid.
a Matth. 10: 34. b Micha 7: 6.

52. W;mt van nu aan zullen er vijf
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in één huis verdeeld zijn, drie tegen

twee, en twee tegen drie.

53. De vader zal tegen den zoon ver-

deeld zijn, en de zoon tegen den vader;

de moeder tegen de dochter, en de

dochter tegen de moeder; de schoon-
moeder tegen hare schoondochter, en
de schoondochter tegen hare schoon-
moeder.

54. En hij zeide ook tot de scharen :

«Wanneer gij een e wolk ziet opgaan
van het westen, terstond zegt gijheden :

Er komt regen; en het geschiedt alzoo.
a Matth. 16: 2.

55. En wanneer gij den zuidewind
[ziet] waaien, zoo zegt gij : Er zal hitte

zijn ; en het geschiedt.

56. Grij geveinsden, op het aanschijn
der aarde en des hemels weet gij acht
te geven ; en hoe geeft gij geen acht op
dezen tijd?

57. En waarom oordeelt gij ook van
iizelven niet hetgene recht is?

58. «Want als gij henengaat met uwe
wederpartij voor de overheid, zoo doe
naarstigheid op den weg, om van hem
verlost te worden ; opdat hij misschien
u niet voor den rechter trekke, en de
rechter u den gerechtsdienaar overle-

vere, en de gerechtsdienaar u in de ge-

vangenis werpe. a Spr. 25: 8. Matth. 5: 25.

59. Ik zeg u, gij zult van daar geens-

zins uitgaan, totdat gij ook het laatste

penningsken betaald zult hebben.

HET XIII KAPITTEL.

rjn er waren te dierzelver tijd eenigen
tegenwoordig, die hem boodschapten
van de Galileërs, welker bloed Pilatus

met hunne offeranden gemengd had.

2. En Jezus antwoordde en zeide tot

hen: Meent gij, dat deze Galileërs zon-

daars zijn geweest boven alle de Gali-

leërs, omdat zij zulks geleden hebben?
3. Ik zeg u: neen zij; maar indien

gij u niet bekeert, zoo zult gij allen

desgelij k s vergaan.
4. Of die achttien, op welke de toren

in Siloam viel, en doodde ze; meent gij,

dat deze schuldenaars zijn geweest,
boven alle menschen die in Jeruzalem
wonen?

5. Ik zeg u: neen zij; maar indien
gij u niet bekeert, zoo zult gij allen
insgelijks vergaan.

6. En hij zeide deze gelijkenis: Een
zeker [man] had eenen vijgeboom, ge-

plant m zijnen wijngaard; en hij kwam
en zocht vrucht daarop, en vond ze

niet.

7. En hij zeide tot den wijngaarde-
nier: Zie, ik kom nu drie jaren, zoe-

kende vrucht op dezen vijgeboom, en
vind ze niet; houw hem uit; waartoe
beslaat hij ook onnuttelijk de aarde?

8. En hij, antwoordende, zeide tot

hem : Heere, laat hem ook [nog] dit

jaar, totdat ik om hem gegraven en
mest gelegd zal hebben;

9. En indien hij vrucht zal voort-

brengen, [laat hem staan;] maar indien
niet, zoo zult gij hem namaals uitbou-
wen.

10. En hij leerde op den Sabbath in

ééne der synagogen.
11. En zie, er was eene vrouw, die

eenen geest der krankheid achttien ja-

ren lang gehad had, en zij was samen-
gebogen, en kon zich ganschelijk niet

oprichten.

12. En Jezus, haar ziende, riep haar
tot zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij

zijt verlost van uwe krankheid.
13. En hij leide de handen op haar;

en zij werd terstond weder recht, en
verheerlijkte God.

14. En de overste der synagoge, kwa-
lijk nemende dat Jezus op den Sabbath
genezen had. antwoordde en zeide toe

de schare: «Er zijn zes dagen, in welke
men moet werken; komt dan op deze
en laat u genezen, en niet op den dag
des Sabbaths. a Ex. 20 : 9.

Deut. 5: 13. Ezech. 20: 12.

15. De Heere dan antwoordde hem
en zeide: Gij geveinsde, «maakt niet

een iegelijk van u op den Sabbath zij-

nen os of ezel van de kribbe los, en
leidt [Jmn] henen om te doen drinken?

a Ex. 23 : 5. Deut. 22 : 4. Luc. 14 : 5.

16. En deze, die eene dochter Abra-
hams is, welke de satan, zie, nu acht-

tien jaren gebonden had, moest die niet

losgemaakt worden van dezen band,

op den dag des Sabbaths?
17. En als hij dit zeide, werden zij

allen beschaamd, die zich tegen hem
stelden; en al de schare verblijdde zich

over alle de heerlijke dingen, die van
hem geschiedden.

18. «En hij zeide: Wien is het ko-
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ninkrijk Gods gelijk, en waarbij zal

ik het vergelijken?
a Malth. 13: 31. Marc. 4: 30.

19. Het is gelijk aan een mostaard-
zaad, hetwelk een mensch genomen en

in zijnen hof geworpen heeft; en het

wies op, en werd tot een en groeten

boom, en de vogelen des hemels nes-

telden in zijne takken.

20. En hij zeide wederom: «Waarbij
zal ik het koninkrijk Gods vergelijken?

a Matth. 13: 33.

21. Het is gelijk aan eenen zuiirdee-

sem, welken eene vrouw nam en ver-

borg in drie maten meels, totdat het
gehesl gezuurd was.

22. «En hij reisde van de eene stad

en vlek tot de andere, leerende, en
richtende [zijne] reis naar Jeruzalem.

a Matth. 9: 35. Mare. 6: 6.

23. En er zeide een tot hem : Heere,^

zijn er ook weinigen, die zalig worden?'
En hij zeide tot hen :

24. «Strijdt om in te gaan door de
enge poort; want velen (zeg ik u) zul-

len zoeken in te gaan, en zullen niet

kunnen
; « Matth. 7 : 13.

25. [Namelijk] nadat de heere des
huizes zal opgestaan zijn, en «de deur
zal gesloten hebben, en gij zult begin-

nen buiten te staan, en aan de deur
te kloppen, zeggende: Heere, Heere,
doe ons open, en hij zal antwoorden
en tot u zeggen: Ik ken u niet, &van
waar gij zijt. a Matth. 25: 11.

Luc. 6: 46. 6 Matth. 25: 12.

26. Alsdan zult gij beginnen te zeg-

gen : Wij hebben in uwe tegenwoordig-
heid gegeten en gedronken, en gij hebt
in onze straten geleerd.

27. «En liij zal zeggen : Ik zeg u, ik

ken u niet, van waar gij zijt; ^wijkt
van mij af, alle gij werkers der onge-
rechtigheid, a Matth. 7: 23.

6- Ps. 6: 9. Matth. 25: 12, 41.

28. «Aldaar zal zijn weening en kner-
sing der tanden ; ^wanneer gij zult zien
Abraham, en Izak, en Jakob, en alle

de profeten in het koninkrijk Gocte,

maar ulieden buiten uitgeworpen.
a Matth. 8: 12; 13: 42; 24: 51. & Matth. 8:11.

29. «En er zullen er komen van oos-

ten en westen, en van noorden en zui-

den, en zullen aanzitten in het konink-
rijk Gods. a Jes. 2: 2.

Mul. 1 : 11. Matth. 8 : 11.

30» «En zie, er zijn laatsten, die de
eersten zullen: zijn; en er zijneersten,

die de laatsten zullen zijn.

a Matth. 19:, 30; 20: 16. Mare. 10 : 31.

31. Te dienzelven dage kwamen er

eenige Pharizeën, zeggende tot hem:
Ga weg, en vertrek van hier; want
Heródes wil u dooden.

32. En hij zeide tot hen: Gaat henen,
en zegt dien vos : Zie, ik werp duivelen
uit, en maak gezond, heden en margen,
en ten derden [dage] word ik voleindigd.

33. Doch ik moet heden, en morgen,
en den volgenden [dag] reizen; want
het gebeurt niet, dat een profeet ge-

dood wordt buiten Jeruzalem.
34. «Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de

profeten doodt, en steenigt die tot u
gezonden zijn, ^hoe menigmaal heb ik

uwe kinderen willen bijeenvergaderen,
gelijkerwijs eene hen hare kiekens on-

der de vleugelen [vergadert]; en gijlie-

den hebt niet gewild. « Matth. 23: 37.

h Ps. 17: 8; 91 : 4.

35. «Ziet, uw huis wordt ulieden
woest gelaten. En voorwaar ik zeg u,

dat gij mij niet zult zien, totdat [de

tijd] zal gekomen zijn, als gij zult zeg-

gen : ^Gezegend [is] hij die komt in den
naam des Heeren. « Ps. 69: 26.

Jes. I:j7. Jer. 7: 34. Mieha 3: 12.

Matth. 23: 38. Hand. 1 : 20. ö Ps. 118: 26.

HET XIV KAPITTEL.

Jijn het geschiedde, als hij gekomen
was in het huis van een der oversten
der Pharizeën, op den Sabbath, om.

brood te eten, dat zij hem waarnamen.
2. En zie, er was een zeker water-

zuchtig mensch vóór hem.
3. En Jezus, antwoordende, zeide tot

de Wetgeleerden en Pharizeën, en
sprak: Is het ook geoorloofd op den
Sabbath gezond te maken?

4. Maar zij zwegen stil. En hij nam
[hem], en genas hem, en liet [hem] gaan.

5. En hij, hun antwoordende, zeide:

«Wiens ezel of os van ulieden zal in

eenen put vallen, en die hem niet ter-

stond zal uittrekken op den dag des

Sabbaths ? a Ex. 23 : 5.

Deut. 22: 4. Luc. 13: 15.

6. En zij konden hem daarop niet

wederantwoorden.
7. En hij zeide tot de genooden eene

X. T.
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gelijkenis, aanmerkende hoe zij de voor-

aanzittingen verkozen; zeggende tot

hen:
8. Wanneer gi) van iemand ter brui-

loft genood zult zijn, zoo zet unietin
de eerste zitplaats; opdat niet mis-
schien een waardiger dan gij van hem
genood zij,

9. En hij komende, die u en hem
genood heeft, tot u zegge: Geef dezen
plaats; en gij alsdan zoudt beginnen
met schaamte de laatste plaats te hou-
den.

10. «Maar wanneer gij genood zult

zijn, ga henen en zet u in de laatste
plaats; opdat, wanneer hij. komt die u
genood heeft, hij tot u zegge: Vriend,
ga hoogcr op. Alsdan zal het u eere
zijn voor degenen die met u aanzitten.

a Spr. 25: 6, 7.

11. «Want een iegelijk, die zichzelven
verhoogt, zal vernederd worden ; en die
zichzelven vernedert, zal verhoogd wor-
den, a Job 22: 29. Spr. 29: 23. Matth. 23: 12.

Luc. 1: 51; 18: 14. Jac. 4: 6, 10. 1 Petr. 5: 5.

12. En hij zeide ook tot dengene die
hem genood had: «Wanneer gij een
middagmaal of avondmaal zult houden,
zoo roep niet uwe vrienden, noch uwe
broeders, noch uwe magen, noch [uioe]

rijke geburen; opdat ook deze u niet
te eeniger tijd wedernooden, en u ver-
gelding geschiede. aNeh.S: U. Spr.3:28;

13. Maar wanneer gij eenen maaltijd
zult houden, zoo nood armen, vermink-
ten, kreupelen, blinden;

14. En gij zult zalig zijn, omdat zij

niet hebben om u te vergelden; want
het zal u vergolden worden in de op-
standing der rechtvaardigen.

15. En als een van degenen, die me-
de aanzaten, deze dingen hoorde, zeide
hij tot hem : Zalig is hij die brood eet
in het koninkrijk G-ods.

16. Maar hij zeide tot hem: «Eenze-
ker mensch bereidde een groot avond-
maal, en hij noodde er velen.
a Jes. 25: 6. Matth. 22: 2. Openb. 19: 7, 9.

17. En hij zond zijnen dienstknecht
uit ter ure des avondmaals, om den
genooden te zeggen: Komt, want alle

dingen zijn nu gereed.
18. En zij begonnen allen [zich] een-

drachtelijk te ontschuldigen. De eerste
zeide tot hem : Ik heb eenen akker ge-

kocht, en het is noodig, dat ik uitga en

hem bezie; ik bid u, houd mij voor
verontschuldigd.

19. En een ander zeide: Ik heb vijf

juk ossen gekocht, en ik ga henen om
die te beproeven; ik bid u, houd mij
voor verontschuldigd.

20. En een ander zeide: Ik heb eene
vrouwe getrouwd, en daarom kan ik

niet komen.
21. En die dienstknecht, [ivede7-]ge-

komen zijnde, boodschapte deze dingen
zijnen heere. Toen werd de heere des
huizes toornig, en zeide tot zijnen dienst-

knecht: Ga haastelijk uit in de straten

en wijken der stad, en breng de armen,
en verminkten, en kreupelen, en blin-

den hier in.

22. En de dienstknecht zeide: Heere,
het is geschied gelijk gij bevolen hebt,

en nog is er plaats.

23. En de heere zeide tot den dienst-

knecht: Ga uit in de wegenen heggen,
en dwing ze in te komen, opdat mijn
huis vol worde.

24. Want ik zeg ulieden, dat niemand
van die mannen, die genood waren,
mijn avondmaal smaken zal.

25. En vele scharen gingen met hem
;

en hij, zich omkeerende, zeide tot hen:
26. «Indien iemand tot mij komt, en

niet haat zijnen vader, en moeder, en
vrouwe, en kinderen, en broeders, en
zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven,

die kan mijn discipel niet zijn.

a Deut. 13: 6; 33: 9. Matth. 10: 37.

27. «En wie zijn kruis niet draagt,

en mij navolgt, die kan mijn discipel

niet zijn. a Matth. lO: 38;
16: 24. Mare. 8: 34. Luc. 9: 23.

28. Want wie van u, willende eenen
toren bouwen, zit niet eerst neder en
overrekent de kosten, of hij ook heeft

hetgene tot volmaking [noodig is]?

29. Opdat niet misschien, als hij het
fundament gelegd heeft, en niet kan
voleindigen, allen die het zien hem be-

ginnen te bespotten,

30. Zeggende : Deze mensch heeft be-

gonnen te bouwen, en heeft niet kunnen
voleindigen.

31. Oi^ wat koning, gaande naarden
krijg om tegen eenen anderen koning
slag te leveren, zit niet eerst neder en
beraadslaagt, of hij machtig is met tien

duizend te ontmoeten dengene, die met
twintig duizend tegen hem komt?
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32. Anderszins zendt hij gezanten uit,

terwijl gene nog verre is, en begeert
hetgene tot vrede [dient].

33. Alzoo dan een iegelijk van u,

die niet verlaat alles wat hij heeft,

die kan mijn discipel niet zijn.

34. «Het zout is goed; maar indien
het zout smakeloos geworden is, waar-
mede zal het smakelijk gemaakt wor-
den? a Matth. 5: 13. Mare. 9: 50.

35. Het is noch tot het land, noch
tot den mesthoop bekwaam; men werpt
het weg. Wie ooren heeft om te hoo-

ren, die hoore.

HET XV KAPITTEL.

Üjn alle de tollenaars en de zondaars
naderden tot hem, om hem te hooren.

o Matth. 9: 19. Mare. 2: 15. Lti5. 5: 29.

2. En de Pharizeën en de Schriftge-

leerden murmureerden, zeggende : Deze
ontvangt de zondaars, en eet mot hen.

3. En hij sprak tot hen deze gelij-

kenis, zeggende:
4. *Wat mensch onder u, hebbende

honderd schapen, en één van die ver-

liezende, verlaat niet de negen en ne-

gentig in de woestijn, en gaat naar het
verlorene, totdat hij het vindt?

a Matth. 18: 12.

5. En als hij het gevonden heeft,

legt hij het op zijne schouderen, ver-

blijd zijnde;

6. En te huis komende, roept hij

de vrienden en de geburen samen, zeg-

gende tot hen: Weest blijde met mij,

want ik heb mijn schaap gevonden,
dat verloren was. a i Petr. 2 : lo.

7. Ik zeg ulieden, dat er alzoo blijd-

schap zal zijn in den hemel over éénen
zondaar, die zich bekeert, [meer] dan
over «negen en negentig rechtvaardi-
gen, die de bekeering* niet van noode
hebben. a Lue. 5: 32.

8. Of, wat vrouw, hebbende tien pen-
ningen, indien zij éénen penning ver-

liest, ontsteekt niet eene kaarS; en
keert het huis [met bezemen], en zoekt
naarstiglijk, totdat zij [dien] vindt?

9. En als zij [dien] gevonden heeft,

roept zij de vriendinnen en de gebu-
rinnen samen, zeggende: Weest blijde

met mij, want ik heb den penning ge-

vonden, dien ik verloren had.

10. Alzoo (zeg ik ulieden) is erbliid-

schap voor de engelen Gods over éénen
zondaar, die zich bekeert.

11. En hij zeide: Een zeker mensch
had twee zonen.

12. En de jongste van hen zeide tot

den vader: Vader, geef mij het deel

des goeds, dat [mij] toekomt. En hij

deelde hun het goed.
13. En niet vele dagen daarna, de

jongste zoon, alles bijeenvergaderd heb-
bende, is weggereisd in een veiigelegen]
land, en heeft aldaar zijn goed door-
gebracht, levende overdadiglijk.

14. En als hij het alles verteerd had,
werd er een groote hongersnood in

datzelve land, en hij begon gebrek te

lijden.

15. En hij ging henen en voegde zich
bij een van de burgers van dat land;
en die zond hem op zijn land, om de
zwijnen te weiden.

16. En hij begeerde zijnen buik te

vullen met den draf, dien de zwijnen
^aten; en' niemand gaf hem dien.

17. En tot zichzelven gekomen zijn-

de, zeide hij : Hoevele huurlingen mijns
vaders hebben overvloed van brood, en
ik verga van honger!

18. Ik zal opstaan en tot mijn vader
gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader,
ik heb gezondigd tegen den hemel, en
voor u

;

19. En ik ben niet meer waardig uw
zoon genaamd te worden; maak mij
als eenen van uwe huurlingen.

20. En opstaande ging hij naar zijnen

vader. En «als hij nog verre [van hem]
was, zag hem zijn vader, en werd met
innerlijke ontferming bewogen; en [toe-]

loopende, viel hem om zijnen hals, en
kuste hem. a Hand. 2: 39. Eph. 2: 12, 17.

21. En de zoon zeide tot hem ; Vader,
ik heb gezondigd tegen den hemel, en
voor u, en ben niet meer waardig uw
zoon genaamd te worden.

22. Maar de vader zeide tot zijne

dienstknechten : Brengt [hier] voor het

beste kleed en doet het hem aan, en
geeft eenen ring aan zijne hand en
schoenen aan de voeten,

23. En brengt het gemeste kalf en
slacht het, en laat ons eten en vroolijk

zijn;

24. Want deze mijn zoon was dood,

en is weder levend geworden; en hij
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was verloren, en is gevonden. En zij

begonnen vroolijk te zijn,

25. En zijn oudste zoon was in het

veld, en als hij kwam, en het huis,

genaakte, hoorde hij het gezang en het

gerei
;

26. En tot zich geroepen hebbende
een van de knechten, vraagde, wat dat

mocht zijn.

27. En deze zeide tot hem: Uw
broeder is gekomen, en uw vader heeft

het gemeste kalf geslacht, omdat hij

hem gezond wederontvangen heeft.

28. Maar hij werd toornig, en wilde

niet ingaan. Zoo ging dan zijn vader
uit, en bad hem.

29. Doch hij, antwoordende, zeide tot

den vader : Zie, ik dien u [nii] zoo vele

jaren, en heb nooit uw gebod overtre-

den, en gij hebt mij nooit een boksken
gegeven, opdat ik met mijne vrienden
mocht vroolijk zijn.

30. Maar als deze uw zoon gekomen
is, die uw goed met hoeren doorgebracht
heeft, zoo hebt gij hem het gemeste
kalf geslacht.

31. En hij zeide tot hem: Kind, gij

zijt altijd bij mij, en al het mijne is

uwe,
32. Men behoorde dan vroolijk en

blijde te zijn; want deze uwe broeder
was dood, en is weder levend gewor-
den ; en hij was verloren, en is gevon-
den.

HET XVI. KAPITTEL.

Üi'n hij zeide tot zijne discipelen: Er
was een zeker rijk melisch, welke
eenen rentmeester had; en deze werd
bij hem verklaagd, als die zijne goede-

ren doorbracht.

2. En hij riep hem, en zeide tot hem:
Hoe hoor ik dit van u? Geef reken-

schap van uw rentmeesterschap ; want
gij zult niet meer kunnen rentmeester
zijn.

3. En de rentmeester zeide bij zich-

zelven : Wat zal ik doen, dewijl mijn
heere dit rentmeesterschap van mij
neemt? Graven kan ik niet; te bede-

len schaam ik mij.

4. Ik weet, wat ik doen zal, opdat,
wanneer ik van het rentmeesterschap
afgezet zal wezen, zij mij m hunne
huizen ontvangen.

5. En hij riep tot zich een iegelijk

van de schuldenaars zijns heeren, en
zeide tot den eerste: 'Hoeveel zijt gij

mijnen heere schuldig?
6. En hij zeide: Honderd vaten olie.

En hij zeide tot hem : Neem uw hand-
schrift, en nederzittende schrijf haaste-
lijk vijftig.

7. Daarna zeide hij tot eenen ande-
ren: En gij, hoeveel zijt gij schuldig?
En hij zeide : Honderd mudden tarwe.
En hij zeide tot hem : Neem uw hand-
schrift, en schrijf tachtig.

8. En de heere prees den onrecht-
vaardigen rentmeester, omdat hij voor-

zichtiglijk gedaan had; want de kinde-

ren dezer wereld zijn voorzichtiger, dan
«de kinderen des lichts, in hun geslacht.

a Eph. 5: 8. 1 Tliess. 5: 5.

9. En ik zeg ulieden: «Maakt uz^lven
vrienden uit den onrechtvaardigen Mam-
mon, opdat, wanneer u ontbreken zal,

zij u mogen ontvangen in de eeuwige
tabernakelen.

a Matth. 6: 19; 19: 21. 1 Tim. 6: 19.

10. Die getrouw is in het minste, die

is ook in het groote getrouw; en die

in het minste onrechtvaardig is, die is

ook in het groote onrechtvaardig.

11. Zoo gij dan in den onrechtvaardi-

gen Mammon niet getrouw zijt geweest,
wie zal u het ware vertrouwen?

12. En zoo gij in eens anders [goed]

niet getrouw zijt geweest, wie zal u

het uwe geven?
13. «Geen huisknecht kan twee hee-

ren dienen; want of hij zaldenéénen
haten, en den anderen liefhebben; öf

hij zal den éénen aanhangen, en -den

anderen verachten. Gij kunt God niet

dienen en den Mammon. «Matth. 6:24.

14. En alle deze dingen hoorden ook
de Pharizeën, «die geldgierig waren,
en zij beschimpten hem. a Matth. 23: 14.

15. En hij zeide tot hen: Gij zijt

[het], die uzelven rechtvaardigt voor de

menschen, maar «God kent uwe har-

ten ; ^want wat hoog is onder de men-
schen, is een gruwel voor God.

a Ps. 7: 10. b 1 Sam. 16: 7.

16. «De wet en de profeten [zijn] tot

op Johannes; van dien tijd af wordt

het koninkrijk Gods verkondigd, en

een iegelijk doet geweld op hetzelve.
a Matth. 11: 12, 13.

17. «En het is lichter dat de hemel
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en de aarde voorbijgaan, dan dat één
tittel der wet valle. a Ps. io2: 27.

Jes. 40: 8; 51: G. Matth. 5: 18.

18. «Een iegelijk, die zijne vrouwe
«verstoot, en eene andere trouwt, die

doet overspel; en een iegelijj^, die de
van den man verstootene trouwt, die

doet [ook] overspel. «, Matth. 5: 32;

19: 9. Mare. 10: 11. 1 Cor. 7: 10.

19. En er was een zeker rijk mensch,
en was gekleed met purper en zeer fijn

lijnwaad, levende alle dag vroolijk en
prachtig.

20. En er was een zeker bedelaar,

met name Lazarus, welke lag voor zijne

poort, vol zweren,
21. En begeerde verzadigd te wor-

den van .de kruimkens, die van de

tafel des rijken vielen; maar ook de

honden kwamen en lekten zijne zwe-
ren.

22. En het geschiedde, dat de bede-

laar stierf, en van de engelen gedragen
werd in den schoot van Abraham.

23. En de rijke stierf ook, en werd
begraven. En als liij in de hel zijne"

oogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij

Abraham van verre, en Lazarus in zij-

nen schoot.

21. En hij riepenzeide: Vader Abra-
ham,, ontferm u mijner, en zend Laza-
rus, dat hij het uiterste zijns vingers
in het water doope, en verkoele mijne
tong; «want ik lijd smarten in deze
vlam. a Jes. 66: 24. Mare. 9: 44.

25. Maar Abraham zeide: «Kind, ge-

denk, dat gij uw goed ontvangen hebt
in uw leven, en Lazarus desgelijks het
kwade; en nu wordt bij vertroost, en
gij lijdt smarten. a job 2i: 13.

26. En boven dit alles, tusschen ons
en ulieden is eene groote klove geves-
tigd, zoodat degenen, die van hier tot

u willen overgaan, niet zouden kunnen,
noch ook die [claa?' zijn], van daar tot

ons overkomen.
27. En hij zeide: Ik bid u dan, va-

der, dat gij hem zendt tot mijns vaders
huis

;

28. Want ik heb vijf broeders; dat
hij hun dit betuige, opdat ook zij niet
komen in deze plaats der pijniging.

29. Abraham zeide tot hem : «Zij heb-

* Staten-overz. : verlaat. Zie over dit twee
maal hier voorkomende woord de noot bij

Matth, I: 19.
]

ben Mozes en de profeten; dat zij die

hooren. « Jes. 8: 20 ; 34: 16.

Joh. 5: 39. Hand. 17: 11.

30. En hij zeide: Neen, vader Abra-
ham, maar zoo iemand van de dooden
tot hen henenging, zij zouden zich be-

keeren.

31. Doch [Abraham] zeide tot hem:
Indien zij Mozes en de profeten niet
hooren, zoo zullen zij ook, al ware het
dat er iemand uit de dooden opstond,
zich niet laten gezeggen.

HET XVII KAPITTEL.

hin hij zeide tot de discipelen: Het
kan niet weezen, dat er geene ergernis-
sen komen ; doch wee [hem], door wel-
ken zij komen. a Matth. 18: •}.

Mare. 9: 42.

2. Het zoude hem nutter zijn, dat
een molensteen om zijnen hals gedaan
ware, en hij in de zee geworpen, dan
dat hij één van deze kleinen zoude er-

geren.

3. Wacht uzelven. «En indien uw
broeder tegen u zondigt, zoo bestraf
hem. ; en indien het hem leed is, zoo
vergeef het hem. . a Lev. 19: i7.

Spr. 17: 10. Matth. 18: 15. Jac. 5: 19.

4. «En indien hij zeven maal daags
tegen u zondigt, en zeven maal daags
tot u wederkeert, zeggende : Het is mij
leed; zoo zult gij het hem vergeven.

a Matth. 18: 21.

5. En de Apostelen zeiden tot den
Heere: Vermeerder ons het geloof.

6. En de Heere zeide: «Zoo gij een
geloof hadt als een mostaardzaad, gij

zoudt tegen dezen moerbeziënboom zeg-

gen : Word ontworteld, en in de zee
geplant; en hij zoude u gehoorzaam zijn.

a Matth. 17: 20; 21: 21. Mare. 11: 23.

7. En wie van u heeft ^nen dienst-

knecht, ploegende of [de beesten] hoe-

dende, die tot hem, als hij van den
akker inkomt, terstond zal zeggen : Kom
bij en zit aan?

8. Maar zal hij niet tot hem zeggen:
Bereid wat ik te avond zal eten, en
omgord u, en dien mij, totdat ik zal

gegeten en gedronken hebben; en eet

en drink gij daarna?
9. Dankt hij ook dienzelven dienst-

knecht, omdat hij gedaan heeft hetge-

ne hem bevolen was? Ik meen, neen.
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10. Alzoo ook gij, wanneer gij zult

gedaan hebben al hetgene u bevolen is,

zoo zegt: Wij zijn onnutte dienstknech-
ten, want wij hebben [maar] gedaan
hetgene wij schuldig waren te doen,

11. En het geschiedde, als hij naar
Jeruzalem reisde, dat hij door het mid-
den van Samaria en Galiléa ging.

12. En als hij in een zeker vlek kwam,
ontmoetten hem tien melaatsche man-
nen, welke stonden van verre.

13. En zij verhieven [hunne] stemme,
zeggende: Jezus, Meester, ontferm u
onzer.

14. En als h\] ze zag, zeide hij tot

hen: Gaat henen en vertoont uzelven
aden priesteren. En het geschiedde, ter-

wijl zij henengingen, dat zij gereinigd
werden. a Lev. 13: 2; 14: 2.

Matth. 8: 4. Luc. 5: 14.

15. En één van hen, ziende dat hij

genezen was, keerde wederom, met
groote stemme God verheerl-ij kende;

16. En hij viel op het aangezicht voor
zijne voeten, hem dankende; en deze
was een Samaritaan.

17. En Jezus, antwoordende, zeide:
Zijn niet de tien gereinigd geworden?
En waar zijn de negen?

18. En zijn er geene gevonden, die
wederkeeren om Gode eere te geven,
dan deze vreemdeling?

19. En hij zeide tot hem : Sta op en
ga henen; uw geloof heeft u behou-
den.

20. En gevraagd zijnde van de Pha-
rizeën, wanneer het koninkrijk Gods
komen zoude, heeft hij hun geantwoord
en gezegd : Het koninkryk Gods komt
niet met uiterlijk gelaat.

21. En men zal niet zeggen : «Zie,

hier, of zie, daar; want zie, het konink-
rijk Gods is binnen ulieden,
a Matth. 24: 23. Mare. 13: 21. Luc. 21: 7, 8,

22. En hij zeide tot de discipelen:
Er zullen dagen komen, wanneer gy
zult begeeren éénen der dagen van den
Zoon des menschen te zien, en gij zult

[dien] niet zien,

23. «En zij zullen tot u zeggen : Ziet,

hier, of ziet, daar is hy; gaat niet he-
nen, en volgt niet. a Matth. 24: 23.

Mare. 13: 21.

24. AVant gelijk de bliksem, die van
het eene [einde] onder den hemel blik^

semt, tot het andere onder den hemel

schijnt, alzoo zal ook de Zoon des men-
schen wezen in zynen dag.

25. «Maar eerst moet hij veel lijden,,

en verworpen worden van dit geslacht.
a Matth. 16: 21; 17: 22; 20: 18. Mare. 8: 31;
9: 31; 10: 33. Lue. i): 22; 18: 31; 24: 6, 7,

26. «En gelijk het geschied is in de
dagen vanNoach, alzoo zal het ook zijn

in de dagen van den Zoon des men-
schen: a Gen. 6: 2; 7: 7.

Matth. 24: 37, 38. 1 Petr. 3: 20.

27. Zij ate«, zij dronken, zij namen
ten huwelijk, zij werden ten huwelijk
gegeven, tot den dag op welken Noach
in de arke ging, en de zondvloed kwam,
en verdierf ze allen,

28. Desgelijks ook, gelijk het geschied-

de in de dagen van Lot; zy aten, zij

dronken, zij kochten, zij verkochten,
zij plantten, zij bouwden;

29. «Maar op den dag, op welken Lot
van Sódoma uitging, regende het vuur
en sulfer van den hemel, en verdierf
ze allen. a Gen. 19: 24.

Deut. 29: 23. Jes. 13: 19. Jer. 50: 40.

Hos. 11: 8. Amos 4: 11. Judas vers 7.

30. Even alzoo zal het zijn in den
dag, op welken de Zoon des menschen
geopenbaard zal worden.

31. In dienzelven dag, wie op het
dak zal zijn, en zijn huisraad in huis,

die kome niet af, om het weg te ne-

men; en wie op den akker zyn zal,

die keere desgelijks niet naar hetgene
dat achter is.

32. «Gedenkt aan de vrouwe van Lot,
a Gen. 19: 26.

33. «Zoo wie zijn leven zal zoeken te

behouden, die zal het verliezen; en zoo
wie het zal verliezen, die zal het in het
leven behouden, a Matth, lO: 39; 16: 25.

Mare. 8: 35. Luc. 9: 24. Joh. 12: 25.

34. «Ik zeg u, in dien nacht zullen

twee op één bed zijn; de een zal aan-

genomen, en de ander zal verlaten wor-
den, a Matth. 24: 40, 41. 1 ïhess. 4: 17.

35. Twee [vrotdüen] zullen te zamen
malen; de eene zal aangenomen, en de

andere zal verlaten worden.
36. Twee zullen op den akker zijn;

de een zal aangenomen, en de ander
zal verlaten worden.

37. En zij antwoordden en zeiden tot

hem: Waar, Heere? En hij zeide tot

hen : «Waar het lichaam is, aldaar zul-

len de arenden vergaderd worden.
a Job 39: 33. Matth. 24: 28.
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HET XVIII KAPITTEL.

Cjn hij zeide ook eene gelijkenis tot

hen, daartoe [strekkende], «dat men al-

tijd bidden moet, en niet vertragen;
a Rom. 12: 12. Eph. 6: 18.

Col. 4: 2. 1 Thess. 5: 17.

2. Zeggende : Er was een zeker rech-

ter in eene stad, die God niet vreesde,

en geen mensch ontzag.

3. En er was eene zekere weduwe in

diezelve stad, en zij kwam tot hem,
zeggende: Doe mij recht tegen mijne
wederpartij.

4. En hij wilde voor eenen [langen]

tijd niet; maar daarna zeide hij bij zich-

zelven : Hoewel ik God niet vreeze, en
geen mensch ontzie,

5. Nochtans, omdat deze weduwe mij

moeielijk valt, zoo zal ik haar recht

doen, opdat zij niet eindelijk kome, en
mij het hoofd breke.

6. En de Heere zeide: Hoort, wat de
onrechtvaardige rechter zegt.

7. «Zal God dan geen recht doen zij-

nen uitverkorenen, die dag en nacht
tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoe-
dig is over hen ? a Openb. 6 : 10.

8. Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk

recht doen zal. Doch de Zoon des men-
schen, als hij komt, zal hij ook geloof

vinden op de aarde?
9. En hij zeide ook tot sommigen,

die bij zichzelven vertrouwden, dat zij

rechtvaardig waren, en de anderen
niets achtten, deze gelijkenis:

10. Twee menschen gingen op in den
Tempel om te bidden; de een was een
Pharizeër, en de ander een tollenaar.

11. De Pharizeër, staande, bad dit bij

zichzelven: «O God, ik dank U, dat ik

niet ben gelijk de andere menschen,
roevers, onrechtvaardigen, overspelers;

of ook gelijk deze tollenaar.
ft Jes. 1: 15; 58: 2. Openb. 3: 17, 18.

12. Ik vast twee maal ter week, ik

geef tienden van alles wat ik bezit.

13. En de tollenaar, van verre staan-

de, wilde ook zelfs de oogen niet op-

heffen naar den hemel, maar sloeg op
zijne borst, zeggende: O God, wees mij
zondaar genadig.

14. Ik zeg ulieden, deze ging af ge-

rechtvaardigd in zijn huis, [meer] dan
die; «want een ieder, die zichzelven
verhoogt, zal vernederd worden, en die

,

' zichzelven vernedert, zal verhoogd wor-
den, a Job 22: 29. Spr. 29: 23. Matth. 23: 12.

Luc. 14: 11. Jac, 4: 6, 10. 1 Petr. 5: 5.

15. «En zij brachten ook de kinder-

kens tot hem, opdat hij die zoude aan-
raken; en de discipelen, [dat] ziende,

bestraften hen. « Matth. 19: 13.

Mare. 10: 13.

16. Maar Jezus riep diezelve [kinder-

kens] tot zich, en zeide: Laat de kin-

derkens tot mij komen, en verhindert
hen niet; «want derzulken is het ko-
ninkrijk Gods. a Matth. 18:3 ; 19: 14.

1 Cor. 14: 20. 1 Petr. 2: 2.

17. Voorwaar zeg ik u, zoo wie het
koninkrijk Gods niet zal ontvangen als

een kindeken, die zal geenszins daarin
komen.

18. «En een zeker overste vraagde
hem, zeggende: Goede Meester, wat
doende zal ik het eeuwige leven beër-

ven? a Matth. 19: 16. Mare. 10: 17.

19. En Jezus zeide tot hem: Wat
noemt gij mij goed? Niemand is goed,

dan één, [namelijk] God.
20. Gij weet de geboden: «Gij zult

geen overspel doen; grj zult niet doe-

den
;

gij zult niet stelen
;

gij zult geene
valsche getuigenis geven; ^eer uwen
vader en uwe moeder.

a Ex. 20 : 13. Deut. 5 : 17.

Rom. 13: 9. & Eph. 6: 2. Col. 3: 20.

21. En hij zeide: Alle deze dingen
heb ik onderhouden van mijne jonk-

heid aan.

22. Doch Jezus,, dit hoerende, zeide

tot hem: Nog één ding ontbreekt u:

«verkoop alles wat gij hebt, en deel

het onder de armen, en gij zult eenen
schat hebben in den hemel; en kom
herwaarts, volg mij.

a Matth. 6: 19; 19: 21. 1 Tim. 6: 19.

23. Maar als hij dit hoorde, werd hij

geheel droevig ; want hij was zeer rijk.

24. Jezus nu, ziende dat hij geheel

droevig geworden was, zeide : «Hoe be-

zwaarlijk zullen degenen, die goed heb-

ben, in het koninkrijk Gods ingaan!
a Spr. 11: 28. Matth. 19: 23. Mare. 10: 23.

25. Want het is lichter, dat een ke-

mel ga door het oog van eene naald,

dan dat een rijke in het koninkrijk

Gods inga.

26. En die [dit] hoorden, zeiden : AVie

kan dan zalig worden?
27. En hij zeide : «De dingen, die on-
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mogelijk zijn bij de menschen, zijn

mogelijk bij God. a Job 42: 2.

Jer. 32: 17. Zach. 8: 6. Luc. 1: 37.

28. «En Petrus zeide: Zie, wij heb-

ben alles verlaten, en zijn u gevolgd.
a Matth. 4: 20;

19: 27. Mare. 10: 28. Luc. 5: 11.

29.,En hij zeide tot hen: Voorwaar
ik zeg ulieden, «dat er niemand is, die

verlaten heeft huis, of ouders, of broe-

ders, of vrouwe, of kinderen, om hot

koninkrijk Gods, a Deut. 33: 9.

30. «Die niet zal veelvoudig weder-
ontvangen in dezen tijd, en in de ko-

mende eeuw het eeuwige leven.
a Job 42: 12.

31. «En hij nam de twaalven bij zich,

en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op
naar Jeruzalem, en het zal alles vol-

bracht worden aan den Zoon des men-
schen, &wat geschreven is door de pro-

feten, a Matth. 16: 21; 17: 22;

20: 17. Mare. 8: 31; 9: 31; 10: 32.

Luc. 9: 22; 24: 7. h Ps. 22: 7. Jes. 53: 7.

32. «Want hij zal den heidenen over-

geleverd worden, en hij zal bespot wor-
den, en smadelijk gehandeld worden,
en bespogen worden; d Matth. 27: 2.

Luc. 23: 1. Joh. 18: 28. Hand. 3: 13.

33. En [hem] gegeeseld hebbende, zul-

len zij hem dooden; en ten derden da-

ge zal hij wederopstaan.

34. En zij verstonden geen van deze
dingen; en dit woord was voor hen
verborgen, en zij verstonden niet het-

gene gezegd werd.

35. «En het geschiedde, als hij nabij

Jéricho kwam, dat een zeker blinde

aan den weg zat, bedelende.
a Matth. 20: 29. Mare. 10: 46.

36. En deze, hooiende de schare voor-

bijgaan, vraagde wat dat ware.

37. En zij boodschapten hem, dat
Jezus de Nazaréner voorbijging.

38. En hij riep, zeggende: Jezus, gij

Zone Davids, ontferm u mijner.

39. En die voorbijgingen bestraften

hem, opdat hij zwijgen zoude; maar
hij riep zooveel te meer: Zone Davids,
ontferm ii mijner.

40. En Jezus, [s^iZJstaande, beval, dat
men hem tot hem brengen zoude; en
als hij nabij [hem] gekomen was, vraag-
de hij hem,

41. Zeggende: Wat wilt gij, dat ik u

doen zal? En hij zeide: Heere, dat ik

ziende mag worden.
42. En Jezus zeide tot hem: Word

ziende, uw geloof heeft u behouden.

43. En terstond werd hij ziende, en
volgde hem. God verheerlijkende. En
al het volk, [dat] ziende, gaf Gode lof.

HET XIX KAPITTEL.

JHjn [Jezus], ingekomen zijnde, ging door
Jéricho.

2. En zie, er was een man, met na-

me geheeten Zachéüs; en deze was een
overste der tollenaren, en hij was rijk;

3. En hij zocht Jezus te zien, wie hij

was; en kon niet vanwege de schare,

omdat hij klein van persoon was.

4. En vooruitloopende, klom hij op
eenen wilden vijgeboom, opdat hij hem
mocht zien ; want hij zoude door dien

[weg] voorbijgaan.

5. En als Jezus aan die plaatse kwam,
opwaarts ziende zag hij hem, en zeide

tot hem: Zachéüs, haast u en kom af;

want ik moet heden in uw huis blij-

ven.

6. En hij haastte zich en kwam af,

en ontving hem met blijdschap, i

7. En allen die het zagen murmu-
reerden, zeggende : Hij is tot eenen zon-

digen man ingegaan, om herberg te

nemen.
8. En Zachéüs stond en zeide tot den

Heere: Zie, de helft van mijne goede-

ren, Heere, geef ik den armen; en in-

dien ik iemand iets door bedrog ont-

vreemd heb, dat geef ik vierdubbel

weder.
9. En Jezus zeide tot hem: Heden is

dezen huize zaligheid geschied, nade-

maal ook «deze een zoon Abrahams is.

a Luc. 13: 16.

10. «AVant de Zoon des menschen is

gekomen, om te zoeken en zalig te

maken dat verloren was.
a Matth. 10: 6; 15: 24; 18: 11. Hand. 13: 46.

11. En als zij dat hoorden, voegde

hij caarbij, en zeide eene- gelijkenis;

omdat hij nab;j Jeruzalem was, en [om-

dat] .xi] meenden, dat het koninkrijk

Gods lerstond zoude openbaar worden.

12. «Hij zeide dan : Een zeker wel-

geboren man reisde in een veiigelerjen]

land, om voor zichzelven een konink-
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rijk te ontvangen, en [dan] weder te

keeren. o Matth. 25: 14. Mare. 13: 34.

13. En geroepen hebbende zijne tien

dienstknechten, gaf hij hun tien pon-

den, en zeide tot hen: Doet handeling,

totdat ik kom.
14. En zijne burgers haatten hem,

en zonden hem gezanten na, zeggen-

de: Wij willen niet, dat deze over ons
koning zij.

15. En het geschiedde, toen hij we-
derkwam, als hij het koninkrijk ont-

vangen had, dat hij zeide, dat die dienst-

knechten tot hem zouden geroepen wor-
den, wien hij het geld gegeven had;
opdat hij weten mocht, wat een iegelijk

met handelen gewonnen had.

16. En de eerste kwam, en zeide:

Heere, uw pond heeft tien ponden daar-

toe gewonnen.
17. En hij zeide tot hem; Wel, gij

goede dienstknecht, dewijl gij in het
minste getrouw zijt geweest, zoo heb
macht over tien steden.

18. En de tweede kwam, en zeide:

Heere, uw pondjieeft vijf ponden ge-

wonnen.
19. En hij zeide ook tot dezen : En

gij, wees over vijf steden.

20. En een ander kwam, zeggende :

Heere, zie [hier], uw pond, hetwelk ik

in eenen zweetdoek weggelegd had;
21. Want ik vreesde u, omdat gij een

straf mensch zijt: gij neemt weg wat
gij niet gelegd hebt, en gij maait wat
gij niet gezaaid hebt.

22. Maar hij zeide tot hem : «Uit uwen
mond zal ik u oordeelen, gij booze
dienstknecht. Gij wist, dat ik een straf

mensch ben, nemende weg wat ik niet

gelegd heb, en maaiende wat ik niet

gezaaid heb.^a^2:Sam. l: 16. Matth. 12; 37.

23. Waarom hebt gij dan mijn geld
niet in de bank gegeven, en ik, ko-

mende, had het met woeker mogen
eischen ?

24. En hij zeide tot degenen die bij

hem stonden: Xeemt dat pond van hem
weg, en geeft het dien, die de tien

ponden heeft.

25. En zij zeiden tot hem : Heere,
hij heeft tien ponden.

26. «Want ik zeg u, dat aan een iege-

lijk, die heeft, zal gegeven worden;
maar van dengene, die niet heeft, van

N. T.

dien zal genomen worden ook wat hij

heeft. a Matth. 13: 12;

25: 29. Mare. 4: 25. Lue. 8: 18.

27. Doch deze mijne vijanden, die

niet .hebben gewild, dat ik over hen
koning zoude zijn, brengt [ze] hier, en
slaat ze [hier] voor mij dood.

28. En dit gezegd hebbende, reisde

hij voor [hen] henen, en ging op naar
Jeruzalem.

29. «En het geschiedde, als hij nabij

Béthphagé en Bethanië gekomen was,
aan den berg, genaamd de Olijfberg,

dat hij twee van zijne discipelen uit-

zond, a Matth. 21 : 1. Mare. 11:1.

30. Zeggehde: Gaat henen in dat
vlek, dat tegenover is; in hetwelk in-

komende, zult gij een veulen gebonden
vinden, waarop geen mensch ooit heeft

gezeten; ontbindt het, en brengt het.

81. En indien iemand u vraagt :

Waarom ontbindt gij [dat]? zoo zult

gij alzoo tot hem zeggen : Omdat het de
Heere van noode heeft.

32. En die uitgezonden waren, he-

nengegaan zijnde, vonden het, gelijk

hij hun gezegd had.

33. En als zij het veulen ontbonden,
zeiden de heeren daarvan tot hen :

Waarom ontbindt gy het veulen ?

34. En zij zeiden : De Heere heeft

het van noode.

35. «En zij brachten het tot Jezus
;

ben hunne kleederen op het veulen ge-

worpen hebbende, zetten zij Jezus daar-

op, a Joh. 12:14. ö 2 Kon. 9: 13:

36. En als hij [voort]Yeis,(ie, spreidden
zij hunne kleederen onder [hem] op
den weg.

37. En als hij nu genaakte aan den
afgang des Olijfbergs, begon al de me-
nigte der discipelen zich te verblijden,

en God te loven met luider stemme,
vanwege alle de krachtige daden die

zij gezien hadden,

38. Zeggende: «Gezegend [is] de ivo -

ning, die daar komt in den naam des

Heeren ; ^vrede [zij] in den hemel, en
heerlijkheid in de hoogste [plaatsen].

u Ps. 118: 2G. b Lue. 2: 14. Eph. 2: 14.

39. En sommige der Pharizeën uit

de schare zeiden tot hem : Meester, be-

straf uwe discipelen.

40. En hij, antwoordende, zeide tot

hen: Ik zeg ulieden, dat, zoo deze zwij-

4*
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gen, '^de steenen haast roepen zullen.

a Hab. 2: 11.

41. En als hij nabij kwam, en de
stad zag, weende hij over haar,

42. Zeggende ; Och of gij ook beken-
det, ook nog in dezen uwen dag, het-

gene tot uwen vrede [dient]\ Maar nu
is liet verborgen voor uwe oogen.

43. Want er zullen dagen over u
komen, dat uwe vijanden eeneoragra-
ving rondom u zullen opwerpen, en
zullen u omsingelen, en u van alle

zijden benauwen
;

44. «En zullen u tot den grond ne-

derwerpen, en uw® kinderen in u ; en
zij zullen in u den [eenen] steen op den
[anderen] steen niet laten ; daarOm dat
gij den tijd uwer bezoeking niet be-

kend hebt. a 1 Kon. 9: 7, 8. Micha3:12.
Matth. 24: 1, 2. Mare. 13: 2. Luc. 21: 6.

45. En gegaan zijnde in den Tem-
pel, begon hij uit te drijven degenen,
die daarin verkochten en kochten,

46. Zeggende tot hen ; «Er is ge-

schreven : Mijn Huis is een huis des
gebeds; maar gij hebt dat tot een kuil

der moordenaren gemaakt.
a l^Kon. 8: 29. Jes. 56: 7.

Jer. 7: 11. Matth. 21:;;;13. Mare. 11: 17.

47. En hij leerde dagelijks in den
Tempel ; «en de overpriesters, en de
Schriftgeleerden, en de oversten des
volks zochten hem te doodeh

;

a Marc. 11: 18. Joh. 7: 19; 8: 37.

48. En zij vonden niet, wat zij doen
zouden ; want al het volk hing hem
aan, en hoorde [hem].

HET XX KAPITTEL.

Jc^n het geschiedde op één van die

dagen, als hij in den Tempel het volk
leerde, en het Evangelie verkondig-
de, dat de overpriesters en Schriftge-
leerden met de ouderlingen daarover
kwamen, a Matth. 21: 23.

Mare. 11: 27. Hand. 4: 7; 7: 27.

2. En spraken tot hem, zeggende :

Zeg ons, door wat macht gij deze din-

gen doet; of wie hij is, die u deze
macht heeft gegeven.

3. En hij, antwoordende, zeide tot
hen : Ik zal u' ook één woord vragen

;

en zegt mij :

4. De doop van Johannes, was die

uit den hemel, of uit de menschen?
5. En zij overleiden onder malkan-

deren, zeggende : Indien wij zeggen :

Uit den hemel ; zoo zal hij zeggen :

Waarom hebt gij dan hem niet geloofd ?

6. En indien wij zeggen ; Uit de
menschen ; zoo zal ons al het volk
steenigen ; want zij houden voorzeker,
dat Johannes een profeet was.

7. En zij antwoordden, dat zij niet

wisten, van waar [die ivas].

8. En Jezus zeide tot hen; Zoo zeg
ik u ook niet, door wat macht ik deze^din-

gen doe.

9. "En hij begon tot het volk deze
gelijkenis te zeggen : Een zeker mensch
plantte eenen wijngaard, en hij ver-

huurde dien aan landlieden, en trok
eenen langen tijd buiten 's lands.

a.Ps. 80: 9. Jes. 5: 1.

Jer. 2; 21; 12: 10. Matth. 21: 33.Mare. 12: 1.

10. En als het de tijd was, zond hij

tot de landlieden eenen dienstknecht,
opdat zij hem van de vrucht des wijn-

gaards geven zouden ; maar de land-

lieden sloegen dezen, en zonden [hem]
ledig henen.

11. En wederom zond hij nog eenen
anderen dienstknecht ; maar ook dien
geslagen en smadelijk gehandeld heb-

bende, zonden zij [hem] ledig henen.
12. En wederom zond hij nog eenen

derden ; maar zij verwondden ook de-

zen, en wierpen [hem] uit.

13. En de heere des wijngaards zei-

de : Wat zal ik doen ? Ik zal mijnen
geliefden zoon zenden ; mogelijk, dezen
ziende, zullen zij [hem] ontzien.

14. Maar als de landlieden hem za-

gen, overleiden zij onder malkande-
ren, en zeiden : «Deze is de erfgenaam

;

6komt, laat ons hem dooden, opdat de

erfenis onze worde. a Ps. 2: 8.

Hebr. 1:2. h Gen. 37: 18.

Ps. 2: 1. Matth. 26: 3 ; 27 : 1, Joh. 11 : 53.

15. En als zij hem buiten den wijn-

gaard uitgeworpen hadden, [doodden

zij [hem]. Wat zal dan de heere des

wijngaards ,
hun doen?

16. Hij zal komen en deze landlieden

verderven, en zal den wijngaard aan
anderen geven. En als zij [dat] hoor-

den, zeiden zij : Dat zij verre.

17. Maar liij zag ze aan, en zeide :

Wat is dan dit, hetwelk «geschreven

staat : De steen, dien de bouwlieden
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verworpen hebben, deze is tot een hoofd
des hoeks geworden? aPs. iis:22.

Jes.8: 14;28:16.Matth. 21:42. Mare. 12:10.

Hand.-t:ll. Rom. 9: 33. IPetr. 2: 4,7.

18. «Een iegelijk, die op dien steen
valt, zal verpletterd worden, ^en op
wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.

a Jes. 8: 15. Zach. 12: 3. 6 Dan. 2: 34.

19. En de overpriesters en de Schrift-

geleerden zochten te dierzelver ure de
handen aan hem te slaan; maar zii

vreesden het volk ; want zij verstonden,
dat hij deze gelijkenis tegen hen ge-

sproken had.

20. «En zij namen [hem] waar, en
zonden verspieders uit, die zichzelven

veinsden rechtvaardig te zijn; opdat
zij hem in [zijne] rede vangen moch-
ten, om hem aan de heerschappij en
de macht des stadhouders over te le-

veren, a Matth. 22: 16. Mare. 12: 13.

21. En zij vraagden hem, zeggende:
Meester, wij weten, dat gij rechtspreekt
en leert, en den persoon niet aan-
neemt, maar den weg Gods leert in der
waarheid.

22. Is het ons geoorloofd den keizer

schatting te geven, of nief
28. En hij, hunne arglistigheid be-

merkende, zeidetothen: AYat verzoekt
gij mij?

24. Toont mij eenen penning. "Wiens

beeld en opschrift heeft hij ? En zij,

antwoordende, zeiden : Des keizers.

25. En hij zeide tot hen: «Geeft dan
den keizer wat des keizers is, en Gode
wat Gods [Is]. a Matth. 17: 25;

22: 21. Rom. 13: 7.

26. En zij konden hem in [zijn] woord
niet vatten voor het volk ; en zich ver-

wonderende over zijn antwoord, zwe-
gen zij stil.

27. «En tot hem kwamen sommige
der Sadduceën, welke tegensprekende
[zeggen], dat er geene opstanding is,

en vraagden hem. a Matth. 22: 23.

Mare. 12: IS. Hand. 23: 8.

28. Zeggende: Meester, «Mozes heeft

ons geschreven: Zoo iemands broeder
sterft, die eene vrouwe lieeft, en hij

sterft zonder kinderen, dat zijn broe-

der de vrouwe nemen zal, en zijnen

broeder zaad verwekken.» Deut. 25: 5.

29. Er waren nu zeven broeders. En
de eerste nam eene vrouwe, en hij

stierf zonder kinderen.

30. En de tweede nam die vrouwe,
en [ook] deze stierf zonder kinderen.

31. En de derde nam die [vrouwe];
en desgelijks ook de zeven, en hebben
geene kinderen nagelaten, en zijn ge-

storven.

32. En ten laatste na allen stierf

ook de vrouwe.
33. In de opstanding dan, wiens

vrouwe van deze zal zij zijn? Want
die zeven hebben haar tot eene vrou-
we gehad.

34. En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen : De kinderen dezer eeuw trou-
wen, en worden ten huwelijk uitgege-
ven

;

85. Maar die waardig zullen geacht
zijn die eeuw te verwerven en de op-
standing uit de dooden, zullen noch
trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven
worden

;

86. Want zij kunnen niet meer stei:-

ven^; want zij zijn «den engelen gelijk;

en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij

kinderen der opstanding zijn.

a i Joh. 3: 2.

37. En dat de dooden opgewekt zul-

len v/orden, heeft ook Mozes aangewe-
zen bij het doornenbosch, als hij «den
Heere noemt den God Abrahams, en
den God Izaks, en den God Jakobs.

a Ex. 3: 6. Hand. 7: 32: Hebr. 11: 16.

38. [God] nu is niet een God der
dooden, maar der levenden; want zij

leven Hem allen.

39. En sommige der Schriftgeleerden,

antwoordende, zeiden : Meester, gij hebt
wel gezegd.

40. En zij durfden hem niet meer
iets vragen.

41. «En hij zeide tot hen: Hoe zeg-

gen zij, dat de Christus Davids Zoon is?
a Matth. 22: 42. Mare. 12: 35.

42. En David zelf zegt in het Boek
der Psalmen: «De Heere heeft gezegd
tot mijnen Heere: Zit aan mijne rech-

ter [/^aud], a Ps. 110: 1. Hand. 2: 34.

1 Oor. 15: 25. Hebr. 1: 13; 10: 13.

43. Totdat Ik uwe vijanden zal gezet

hebben tot eene voetbank uwer voe-

ten.

44. David dan noemt hem [zijnen]

Heere; en hoe is hij zijn Zoon?
45. En terwijl al "het volk [het] hoor-

de, zeide hij tot zijne discipelen:

46. «Wacht u van de Schriftgeleer-
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den, die claar willen wandelen in lange

kleederen, en beminnen de groetingen

op de markten, en de voorgestoelten

in de synagogen, en de vooraanzittin-

gen in de maaltijden ; a Matth. 23: 5, 6-

Marc. 12: 38, 39. Luc. 11: 43.

47. «Die der weduwen huizen opeten,

en onder eenen schijn lange gebeden
doen. Deze zullen zwaarder oordeel

ontvangen. a Mattb. 23: 14.

Mare. 12: 40. 2 Tim. 3: 6. Tit. 1: 11.

HET XXI KAPITTEL.

Üjii opziende, zag hij derijken hunne
gaven in de schatkist werpen.

a 2 Kon. 12 : 9. Mare. 12 : 41.

2. En hij zag ook eene zekere arme
weduwe twee kleine [penningskens]

daarin werpen.
3. En hij zeide: Waarlijk ik zeg u,

dat de^e «arme weduwe meer dan al-

len heeft [mjgeworpen. a 2 Cor. s : 12.

4. Want die allen hebben van hun-
nen overvloed geworpen tot de gaven
Gods; maar deze heeft van haar ge-

brek, al den leeftocht dien zij had,

[daarin] geworpen.
5. «En als sommigen zeiden van den

Tempel, dat hij met schoone steenen
en begiftigingen versierd was, zeide hij :

a Matth. 24: 1. Mare. 13: 1.

6 ^JVat] deze dingen [aangaat], die

gij aanschouwt, «er zullen dagen A'.o-

men, in welke niet [een] steen op [den

anderen] steen zal gelaten worden, die

niet zal worden afgebroken.
a 1 Kon. 9: 7. Micha 3: 12. Luc. 19: 44.

7. En zij vraagden hem, zeggende:
Meester, wanneer zullen dan deze din-

gen zijn? En welk is het teeken, wan-
neer deze dingen zullen geschieden?

8. «En hij zeide : Ziet, dat gij niet

verleid wordt; ^want velen zullen er

komen onder mijnen naara, zeggende:
Ik ben [de Christus], en de tijd is nabij

gekomen; gaat dan hen niet na.
a Jer. 29 : 8. Matth. 24 : 4. Eph. 5: G. Col. 2: 18.

2 Thess. 2: 2. 1 Joh. 4: 1. 6 Jer. 14: 14; 23: 21.

9. En wanneer gij zult hooren van
oorlogen en beroerten, zoo wordt niet

verschrikt; want deze dingen moeten
eerst geschieden, maar [nog] is terstond
het einde niet.

10. Toen zeide hij tot hen : >Het
[eene] volk zal tegen het [andere] volk

opstaan, en het [eene] koninkrijk tegen

het [andere] koninkrijk; a Jes. 19: 2.

11. En er zullen groote aardbevingen
wezen in verscheidene plaatsen, en hon-
gersnooden, en pestilentiën ; er zullen

ook schrikkelijke dingen, en groote tee-

kenen van den hemel geschieden.
12. «Maar vóór dit alles zullen zij

hunne handen aan ulieden- slaan, en
[u] vervolgen, [u] overleverende in de
synagogen en ^gevangenissen, en gij

zult getrokken worden voor ckoningen
en stadhouders, om mijns naams wille.

a Matth. 10: 17; 24: 9.

Mare. 13: 9. Joh. 16: 2. Openb. 2: 10.

b Hand. 4: 3; 5: 13; 12 : 4; 16: 24. c Hand. 25: 23.

13. En [dit] zal u overkomen tot

eene getuigenis.

14. «Neemt dan in uv/e harten voor,
van tevoren niet te overdenken, [hoe]

gij u verantwoorden zult;
a Matth. 10 : 19. Mare. 13 : 11.

15. «Want ik zal u mond en wijs-

heid geven, welke niet zullen kunnen
tegenspreken, noch wederstaan, allen

die zich tegen u zetten, a Ex. 4: 12.

Jes. 54: 17. Matth. 10: 19. Hand. ü: 10.

16. «En gij zult overgeleverd worden
ook van ouders, en broedei's, en ma-
gen, en vrienden; en zij zullen er

[sommigen] uit u ^'dooden. aMieha7:6.
b Hand. 7 : 59 ; 12: 2.

17. «En gij zult van allen gehaat
worden om mijns naams wille.

o Matth. 10 : 22. Mare. 13 : 13.

18. «Doch niet een haar uit uw hoofd

zal verloren gaan. a 1 Sam. 14 : 45.

2 Sam. 14: 11. 1 Kon. 1: 52. Matth. 10: 30.

19. Bezit uwe zielen in uwe lijdzaam-

heid.

20. «Maar wanneer gij zien zult, dat

Jeruzalem van heirlegers omsingeld

wordt, zoo weet alsdan, dat hare ver-

woesting nabij gekomen is.

a Dan."9: 27. Matth. 24: 15. Mare. 13: 14.

21. Alsdan die in Judéa zijn, dat zij

vlieden naar de bergen; en die in het

midden van haar zijn, dat zij daaruit

trekken ; en die op de velden zijn, dat

zij in haar niet komen.
22. Want deze zijn dagen der wrake,

aopdat alles vervuld worde wat geschre-

ven is. a Dan. 9: 26, 27.

Matth. 24: 15. Mare. 13: 14.

23. Doch wee den bevruchten en den

zogenden [vi'owven] in die dagen ;
want
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er zal groote nood zijn in het land, en
toorn over dit volk.

24. En zij zullen vallen door de
scherpte des zwaards, en gevankelijk
weggevoerd worden onder alle volken;
en Jeruzalem zal van de heidenen ver-

treden worden, «totdat de tijden der
heidenen vervuld zullen zijn.

a ilom. 11: 25.

25. «En er zullen teekenen zijn in

de zon, en maan, en sterren, en op de
aarde benauwdheid der volkeren, met
twijfelmoedigheid, als de zee en water-
golven groot geluid zullen geven,
aJes. 13: 1.0. Ezech. 32: 7. Joel 2: 31; 3: 15.

Matth. 24: 29. Mare. 13: 24. Openb. G: 12.

26. En den menschen het hart zal

bezwijken van vreeze en verwachting
der dingen, die het aardrijk zullen over-

komen ; want de krachten der hemelen
zullen bewogen v/orden.

27. «En alsda,n zullen zij den Zoon
des menschen zien komen in eene
wolk, met groote kracht en heerlijk-

heid, a Dan. 7: 10. Matth. 16: 27;
24: .30: 25, 31; 26: 64. Mare. 13: 26; 14: 62.

Hand. 1 : 11. 2 Tbess. 1 : 10. Openb. 1 : 7.

28. Als nu deze dingen beginnen te

geschieden, zoo ziet omhoog en heft

uwe hoofden opwaarts, «omdat uwe
verlossing nabij is. a Eom. 8: 23.

29. «En hij zeide tot hen eene gelij-

kenis: Ziet den vijgeboom, en alle de
bOOmen. aMatth. 24: 32. Mare. 13: 28.

30. Wanneer zij nu uitspruiten, en
gij [dat] ziet, zoo weet gij uit uzelven,
dat de zomer nu nabij is.

31. Alzoo ook gij, wanneer gij deze
dingen zult zien geschieden, zoo weet,
dat het koninkrijk Gods nabij is.

32. Voorwaar ik zeg u, dat dit geslacht
geenszins zal voorbijgaan, totdat alles

zal geschied zijn.

33. «De hemel en de aarde zullen
voorbijgaan, maar mijne woorden zul-

len geenszins voorbijgaan, a Ps. 102 : 27.

Jes. 51: 6. Matth. 24: 35. Hebr. 1: 11.

84. «En wacht uzelven, dat uwe har-

ten niet te eeniger tijd bezwaard wor-
den met brasserij, en dronkenschap, en
zorgvuldigheden dezes levens, en dat u
die dag niet onvoorziens [over]koTne.
a Rom. 13: 13. 1 Thess. 5: 6. 1 Petr. 4: 7.

35. «Want gelijk een strik zal hij

komen over alle degenen, die op den
ganschen aardbodem gezeten zijn.

o 1 Thes.^. 5: 2.

^ Petr. 3: 10. Openb. 3: 3; 16: 15.

36. «Waakt dan te allen tijde, bid-

dende dat gij moogt waardig geacht
worden te ontvlieden alle deze dingen
die geschieden zullen, en te staan voor
den Zoon des menschen.

n Matth. 24: 42; 25: 13.
' Mare. 13: 33. Luc. 12: 40. 1 Thess. 5: 6.

37. «Des daags nu was hij leerende
in den Tempel; maar des nachts ging
hij uit, en vernachtte op den berg, ge-

naamd de Olijflberg]. a Joh. 8: 2.

38. En al het volk kwam des morgens
vroeg tot hem in den Tempel, om hem
te hooren.

HET XXII KAPITTEL.

JCjn het feest der ongehevelde [broo-

den], genaamd Pascha, was nabij.
a Ex. 12: 15. Matth. 26: 2. Mare. 14: 1.

2. «En de overpriesters en de Schrift-

geleerden zochten, hoe zij hem om-
brengen zouden ; want zij vreesden het
volk. a Ps. 2: 2. Joh. 11:47. Hand. 4: 27.

3. «En de satan voer in Judas, die

toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het
getal der twaalven. a Matth. 26: 14.

Mare. 14: 10. Joh. 13; 27.

4. En hij ging henen en sprak met
de overpriesters en de hoofdmannen,
hoe hij hem hun zoude overleveren.

5. En zij waren verblijd, en zijn het
eens geworden, dat zij h-em geld geven
zouden.

6. En hij beloofde het, en zocht ge-

legenheid, om hem hun over te leveren
zonder oproer.

7. «En de dag der ongehevelde [broo-

den] kwam, op denwelken het Pascha
moest geslacht worden.

a Matth. 26: 17. Mare. 14: 12, 13.

8. En hij zond Petrus en Johannes
uit, zeggende : Gaat henen, en bereidt

ons het Pascha, opdat wij het eten.

mogen.
9. En zij zeiden tot hem : Waar wilt

gij, dat wij het bereiden?
10. En hij zeide tot hen: Ziet, als gij

in de stad zult gekomen zijn, zoo zal

u een mensch ontmoeten, dragende
eene kiiük waters; volgt hem in het
huis waar hij ingaat;

11. En gij zult zeggen tot den huls-

vader van dat huis : De Meester zegt

u : Waar is de eetzaal, waar ik het

Pascha met mijne discipelen eten zal ?

12. En hij zal u eene groote toege-
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ruste opperzaal wijzen; bereidt het al-

daar.

13. En zij, henengaande, vonden het,

gelijk hij hun gezegd had, en bereidden

het Pascha.
14. <iEn als de ure gekomen was,

zat hij aan, en de twaalf Apostelen
met hem. a Matth. 2G: 20. Mare. 14: 17.

15. En hij zeide tot hen: Ik heb
grootelijks begeerd, dit Pascha met u
te eten, eer dat ik lij de.

• 16. Want ik zeg u, dat ik niet meer
daarvan eten zal, totdat het vervuld
zal zijn in het koninkrijk Gods.

17. En als hij eenen drinkbeker ge-

nomen had, en gedankt had, zeide

hij : Neemt dezen, en deelt [hem] onder
uheden.

18. Want ik zeg u, dat ik niet drin-

ken zal van de vrucht des wijnstoks,

totdat het koninkrijk Gods zal gekomen
zijn.

19. «En hij nam brood, en als hij

gedankt had, brak hij het, en gaf het
hun, zeggende: Dat is mijn lichaam,
hetwelk voor u gegeven wordt; doet
dat tot mijne gedachtenis.
a Matlb. 26:'26. Mare. 14: 22. 1 Cor. 11:23,24.

20. Desgelijks ook den drinkbeker
na het avondmaal, zeggende: Deze
drinkbeker [is] het nieuwe Testament
in mijn bloed, hetwelk voor u vergoten
wordt.

2J. «Doch ziet, de hand desgenen,
die mij verraadt, is met mij aan de tafel.

a Matth. 26 : 23. Mare. 14 : 18. Joh. 13 : 21.

22. En de Zoon des menschengaat wel
henen, «gelijk besloten is; doch wee
dien mensch, door welken hij verraden
wordt. a Ps. 41 : 10.

Joh. 13: 18. Hand. 1: 16.

23. En zij begonnen onder malkan-
deren te vragen, wie van hen het toch
mocht zijn, die dat doen zoude.

24. En er werd ook twisting onder
'•.en, wie van hen scheen de meeste te

zijn.

25. En hij zeide tot hen : «De konin-
gen der volkeren heerschen over hen,
en die inachtover hen hebben, worden
weldadige [heeren] genaamd.

a Matth. 20: 25. Mare. 10: 42.

26. «Doch gij niet alzoo; ''maar de
meeste onder u, die zy gelijk de min-
ste, en die voorganger is, als een die
dient. « l Petr. 5: 3. h Lue. 9: 48.

27. Want wie ismeerder: die aanzit,

of die dient? Is het niet die aanzit?
«Maar ik ben in het midden van u, als

een die dient. a Matth. 20 : 28.

Joh. 13: 14. Philipp. 2: 7.

28. En gij zijt degenen, die met my
steeds gebleven zijtin mijne verzoekin-
gen.

29. «En ik verordineer u het konink-
rijk, gelijkerwijs mijn Vader [dat] mij

verordineerd heeft; a Luc. 12: 32.

30. Opdat gij eet en drinkt aan mijne
tafel in mijn koninkrijk, en «zit op tro-

nen, oordeelende de twaalf geslachten
Israels. a Matth. 19: 2S. Openb. 3: 21.

31. En de Heere zeide: Simon, Simon,
zie, «de Satan heeft ulieden zeer be-

geerd, om te ziften als de tarwe;
a 1 Petr. 5: 8.

32. Maar ik heb voor u gebeden, dat

uw geloof niet ophoude; en gij, als gij

eens zult bekeerd zijn, zoo versterk

uwe broeders.

33. En hij zeide tot hem: Heere, ik

ben bereid, met u ook in de gevange-
nis en in den dood te gaan.

34. Maar hij zeide: «Ik zeg u, Petrus,

de haan zal heden niet kraaien, eer gij

drie maal zult verloochend hebben, dat

gii mij kent. a Matth. 26: 34.

Mare. 14: 30. Joh. 13: 38.

35. En hij zeide tot hen: «Als ik u
uitzond, zonder buidel, en male, en
schoenen, heeft u ook iets ontbroken?
En zij zeiden: Niets. a Matth. lO: 9.

Mare. 6: 8. Luc. 9: 3.

36. B.\] zeide dan tot hen: Maar nu,

wie eenen buidel heeft, die neme hem,
desgelijks ook eene male; en die geen
heeft, die verkoope zijn kleed, en koope
een zwaard.

37. Want ik zeg u, dat nog dit, het-

welk geschreven is, in mij moet vol-

bracht worden, namelijk: «En hij is

met de misdadigen gerekend. Want
ook die dingen, die van mij [geschreven

zijn], hebben een einde.
a Jes. 53: 12. Mare. 15: 28.

j

28. En zij zeiden : Heere, ziehier twee |

zwaarden. En hij zeide tot hen : Het
is genoeg.

39. «En uitgaande vertrok hij, gelijk i

hij gew^oon w^as, naar den Olijfberg; en 1

hem volgden ook zijne discipelen.

a Matth. 26: 36. Mare. 14: 32. Joli.S: 1; 18: 1.

40. En als hij aan die plaats geko- i
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men was, zeide hij tot hen: Bidt, dat
gij niet in verzoeking komt.

41. aEn hij scheidde zich van hen
af, omtrent eenen steenworp, en kniel-

de neder en bad. « Matth. 26: 39.

Mare. 14: 35.

42. Zeggende: Vader, of Gij wildet
dezen drinkbeker van mij wegnemen !

Doch niet mijn wil, «maar de uwe ge-

schiede. • a Joh. 6: 38.

43. En van hem werd gezien een
engel uit den hemel, die hem versterkte.

44. aEn in zwaren strijd zijnde, bad
hij te ernstiger. En zijn zweet werd
gelijk groote droppelen bloeds, die op
de aarde afliepen. a Joh. 12 :

27.'

Hehr. 5: 7.

45. En als hij van het gebed opge-
staan was, kwam hij tol zijne discipe-

' len, en vond hen slapende van droef-

heid.

46. En hij zeide tot hen : Wat slaapt

gij ? Staat op en bidt, opdat gij niet in

verzoeking komt.
47. ^En als hij nog sprak, ziedaar

eene schare; en één van de twaalven,
die genaamd was Judas, ging hun voor,

en kwam bij Jezus, om hem te kussen.
a ]Matth. 26: 47. Mare. 14: 43. Joh. 18: 3.

48. En Jezus zeide tot hem: Judas,
verraadt gij den Zoon des menschen
niet eenen kus?

49. En die bij hem waren, ziende wat
er geschieden zoude, zeiden tot hem :

Heere, zullen wij met het zwaard
slaan ?

50. «En één uit hen sloeg den dienst-

knecht des hoogepriesters, en hieuw
[hem] zijn rechteroor af.

a Matth. 26: 51. Mare. 14: 47.

51. En Jezus, antwoordende, zeide:

Laat ze tot hiertoe [geioorden] ; en raak-
te zijn oor aan, en heelde hem. '

52. «En Jezus zeide tot de overpries-

ters, en de. hoofdmannen des Tempels,
en ouderlingen, die tegen hem gekomen
waren : Zijt gij uitgegaan met zwaarden
en stokken als tegen eenen moordenaar ?

a Matth. 26: 55. Mare. 14: 48.

53. Als ik dagelijks met u was in

den Tempel, zoo hebt gij de handen
tegen mij niet uitgestoken; maar dit

is uwe ure, en de macht? der duister-

nis.

54. "xiiU zij grepen hem en leidden

[hem iveg], en brachten hem in het huis

des hoogepriesters. En Petrus volgde
van verre. « Matth. 26: 57.

Uarc.^U: 53. Joh. 18: 12, 24.

55. «En als zij vuur ontstoken had-
den in het midden van de zaal, en zij

te zamen nederzaten, zat Petrus in het
midden van hen. a Matth. 26: 69.

Mare. 14: 54, 66. Joh. 18: 16, 25.

56. En eene zekere dienstmaagd, zien-

de hem bij het vuur zitten, en hare
oogen op hem houdende, zeide: Ook
deze was met hem.

57. Maar hij verloochende he-m, zeg-

gende: Vrouw, ik ken hem niet.

58. En kort daarna een ander, hem
ziende, zeide : Ook gij zijt van die. Maar
Petrus zeide: Mensch, ik ben niet.

59. En als het omtrent een uur ge-

leden was, bevestigde [dat] een ander,
zeggende: In der waarheid, ook deze
was met hem, want hij is ook een
Galileër.

60. Maar Petrus zeide: Mensch, ik

weet niet wat gij zegt. En terstond,

als hij nog sprak, kraaide de haan.
61. En de Heere, zich omkeerende,

zag Petrus aan ; en Petrus werd indach-
tig het woord des Hoeren, hoe hij hem
gezegd had : «Eer de haan zal gekraaid
hebben, zult gij mij drie maal verloo-

chenen, a Matth. 26: 34, 75.

Mare. 14: 72. Joh, 13: 38; 18: 27.

62. En Petrus, naar buiten gaande,
weende bitterlijk.

68. «En de mannen, die Jezus hiel-

den, bespotten hem, ^en sloegen [hem].

a Matth. 26: 67. Mare. 14: 65.

b Job 16: 10. Jes. 50: 6. Joh. 19: 3.

64. En als zij hem overdekt hadden,
sloegen zij hem op het aangezicht, en
vraagden hem, zeggende: Profeteer,

wie is het, die u geslagen heeft?
65. En vele andere dingen zeiden zij

tegen hem, lasterende.

66. «En als het dag geworden was,
vergaderden de ouderlingen des volks,

en de overpriesters en Schriftgeleerden,

en brachten hem in hunnen Raad,
a Ps. 2: 2. Matth. 27: 1.

Mare. 15: 1. Joh. 18: 28.

67. Zeggende: Zijt gij de Christus?
Zeg het ons. En hy zeide tot hen: In-

dien ik het u zeg, gij zult het nietge-

looven
;

68. En indien ik ook vraag, gij zult

mij niet antwoorden, of loslaten.
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69. «Van nu aan zal de Zoon des
menschen gezeten zijn aan de rechter-

[hand] der kracht Gods. a Dan. 7: 9.

Matth. 16: 27; 24: 30;
25: 31; 26: 64. Mare. 14: 62.

Hand. 1: 11. 1 Thess. 1: 10. Openb. 1: 7.

70. En zij zeiden allen: Zijt gij dan
de Zone Gods? En hij zeide tot hen;
Gij zegt, dat ik het ben.

71. En zij zeiden: Wat hebben wij

nog getuigenis van noode? Want wij-

zelven hebben het uit zijnen mond ge-

hoord.

HET XXIII KAPITTEL.

lijn de geheele menigte van hen stond
op, en leidde hem tot Pilatus.

a Matth. 27: 2. Mare. 15: 1. Joh. 18: 28.

2. En zij begonnen hem te beschul-
digen, zeggende : Wij hebben bevonden,
dat deze het volk verkeert, en «ver-
biedt den keizer schattingen te geven,
^zeggende, dat hijzelf Christus, de ko-
ning is. a Matth. 17 : 25 ; 22: 21. Mare. 12: 17-

Lue. 20 : 25. Eom. 13 : 7. ö Hand. 17: 7.

3. «En Pilatus vraagxle hem, zeggen-
de: Zijt gij de koning der Joden? En
hij antwoordde hem en zeide : Gij zegt
het. a Matth. 27: 11. Mare. 15: 2. Joh. 18: 33.

4. En Pilatus zeide tot de overpries-

ters en de scharen: Ik vind geene
schuld in dezen mensch.

5. En zij hielden te sterker aan, zeg-

gende: Hij beroert het volk, leerende
door geheel Judéa, begonnen hebbende
van Galiléa tot hier toe.

6. Als nu Pilatus van Galiléa hoorde,
vraagde hij, of die mensch een Gali-

leër was.

7. «En verstaande, dat hij uit het
gebied van Heródes was, zond hij hem
henen tot Heródes, die ook zelf in die

dagen binnen Jeruzalem was.
a Luc. 3: 1.

8. «En als Heródes Jezus zag, werd
hij zeer verblijd ; want hij was van over
lang begeerig geweest hem te zien,

omdat hij veel van hem hoorde; en
hoopte eenig teeken te zien, dat van
hem gedaan zoude worden.

a Luc. 9 : 7.

9. En hij vraagde hem met vele woor-
den; doch hij antwoordde hem niets.

10. Eu de overpriesters en de Schrift-

geleerden stonden, en beschuldigden
hem heftig! ijk.

11. En Heródes met zijne krijgslie-

den, hem veracht en bespot hebbende,
deed hem een blinkend kleed aan, en
zond hem weder tot Pilatus.

12. «En op denzelfden dag werden
Pilatus en Heródes vrienden met mal-
kanderen; want zij waren tevoren in

vijandschap [de een] tegen den ander.
a Hand. 4 : 27.

13. «En als Pilatus de overpriesters,

en de oversten, en het volk bijeenge-

roepen had, zeide hij tot hen: .

a Matth. 27: 23.

Mare. 15: 14. Joh. 18: 38; 19: 4.

14. Gij hebt dezen mensch tot mij
gebracht, als eenen die het volk afkee-
rig maakt ; en ziet, ik heb [hem] in uwe
tegenwoordigheid ondervraagd, en heb
in dezen mensch geene schuld gevon-
den, van hetgene daar gij hem mede
beschuldigt;

15. Ja ook Heródes niet; want ik heb
ulieden tot hem gezonden, en ziet, er

is van hem niets gedaan, dat des doods
waardig is.

16. Zoo zal ik hem dan kastijden en
loslaten.

17. «En hij moest hun op het feest

cénen loslaten. a Matth. 27: 15.

Mare. 15: 6. Joh. 18: 39.

18. Doch al de menigte riep gelijke-

lijk, zeggende: «Weg met dezen, en
laat ons Barabbas los. a Hand. 3: 14.

19. Dewelke was om zeker oproer,

dat in de stad geschied was, en [om]

eenen doodslag, in de gevangenis ge-

worpen.
20. Pilatus dan riep [hun] wederom

toe, willende Jezus loslaten.

21. Maar zij riepen daartegen, zeg-

gende: Kruisig [hem], kruisig hem!
22. En hij zeide ten derden male tot

hen: Wat heeft deze dan kwaads ge-

daan? Ik heb geene schuld des doods
in hem gevonden. Zoo zal ik hem dan
kastijden en loslaten.

28. Maar zij hielden aan met groot

geroep, eischende, dat hij zoude gekrui-

sigd worden; en hun en der overpries-

teren geroep werd geweldiger.

24. «En Pilatus oordeelde, dat hun
eisch geschieden zoude, a Matth. 27: 26.

Mare. 15: 15. Joh. 19: 16.

25. En hij liet hun los dengene, die

om oproer en doodslag in de gevange-

nis geworpen was, welken zij geëischt
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hadden
;
maar Jezus gaf hij over tot

hunnen wil.

26. «En als zij hem wegleidden, na-
men zij eenen Simon van Cyréne, 1^:0-

mende van den akker, en leiden hem
het kruis op, dat hij het achter Jezus
droeg. a Matth. 27: 32. Mare. 15: 21.

27. En eene groote menigte van volk,
en van vrouwen, volgde hem; welke
ook weenden en hem beklaagden.

28. En Jezus, zich tot haar keerende,
zeide: Gij dochters van Jeruzalem,
weent niet over mij, maar weent over
uzelve, en over uwe kinderen.

29. Want ziet, er komen dagen, in

welke men zeggen zal: Zalig [zijn] de
onvruchtbaren, en de buiken die niet

gebaard hebben, en de borsten die niet

gezoogd hebben.
30. Alsdan zullen zij beginnen te

zeggen tot de bergen: «Valt op ons;
en tot de heuvelen : Bedekt ons.

a Jes. 2: 19. Hos. 10: 8. Openb. 6: 16; 9: 6.

31. «Want indien zij dit doen aan
het groene hout, wat zal aan het dorre
geschieden? aJer. 25: 29. 1 Petr. 4: 17.

32. «En er werden ook twee ande-
ren, zijnde kwaaddoeners, geleid, om
met hem gedood te worden.

a .lüh. 19: 18.

33. «En toen zij kwamen op de plaats,

genaamd Hoofdschedel[p^aafó], krui-

sigden zij hem aldaar, en d"e kwaad-
doeners, den eenen ter rechter-, enden
anderen ter \mkeY[zijde].
a Matth. 27: 33, 38. Mare. 15: 22. Job. 18 : 19.

34. En Jezus zeide: «Vader, vergeef
het hun, want zij weten niet, wat zy

doen. «En verdeelende zijne kleederen,
wierpen zij het lot. a Hand. 7:60.

1 Cor. 4: 12. b Ps. 22: 19.

Matth. 27: 35. Mare. 15: 24. Joh. 19: 23.

35. En het volk stond en zag
het aan. En ook «de oversten met
hen beschimpten [hem], zeggende : An-
deren heeft hij verlost; dat hij nu zich-

zelven verlosse, zoo hij is de Christus,

de uitverkorene Gods.
a Matth. 27: 39. Mare. 15: 29.

36. 5h ook de krijgsknechten, tot

[hem] komende, bespotten hem, en
i)rachten hem edik,

37. En zeiden : Indien gij de Koning
der Joden zijt, zoo verlos uzelven.

38. «En er was ook een opschrift

boven hem geschreven, met Grieksche,

en Romeinsche, en Hebreeuwsche let-

ters : DEZE IS DE KONING DER JO-
I'EN. a Matth. 27: 37.

Mare. 15: 26. Joh. 19: 19.

39. En één van de kwaaddoeners, die
gehangen waren, lasterden hem, zeg-
gende: Indien gij de Christus zijt, ver-
los uzelven en ons.

40. Maar de andere, antwoordende,
bestrafte hem, zeggende : Vreest gij ook
God niet, daar gij in hetzelfde oordeel
zijt?

41. En wij toch rechtvaardiglijk
;

want wij ontvangen [straffe], waardig
hetgene wij gedaan hebben; maar deze
heeft niets onbehoorlijks gedaan.

42. En hy zeide tot Jezus: Heere,
gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk
zult gekomen zijn.

43. En Jezus zeide tot hem: Voor-
waar zeg ik u, heden zult gij met my
in het paradijs zijn.

44. «En het was omtrent de zesde
ure, en er werd duisternis over de ge-
heele aarde, tot de negende ure toe.

a Matth. 27: 45. Mare. 15: 33.

45. En de zon werd verduisterd, «en
het voorhangsel des Tempels scheurde
midden [door]:

a Matth. 27: 51. Mare. 15: 38.

46. En Jezus, roepende met groote
stemme, zeide : «Vader, in uwe handen
beveel ik mijnen geest. En als hij dat
gezegd had, gaf hij den geest.

a Ps. 31: 6. Matth. 27: 50.

Mare. 15: 37. Joh. 19: 30. Hand. 7; 59.

47. «Als nu de' hoofdman over hon-
derd zag wat er geschied was, verheer
lijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze
mensch was rechtvaardig.

a Matth. 27: 54. Mare. 15: 39.

48. En alle de scharen, die samenge-
komen waren om dit te aanschouwen,
ziende de dingen die geschied waren,
keerden wederom, slaande op hunne
borsten.

49. En alle zijne bekenden stonden
van verre, ook de vrouwen die hem
te zamen gevolgd waren van Galiléa,

en zagen dit aan.
50. «En zie, een man, met name Jo-

zef, zynde een raadsheer, een goed en
rechtvaardig man, a Matth. 27: 57.

Mare. 15: 43. Joh. 19: 38.

51. (Deze had niet mede bewilligd in

hunnen raad en handel) van Arimathéa,
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eene stad der Joden, en die ook zelf

het koninkrijk Gods verwachtte;
52. Deze ging tot 'Pilatus, en begeerde

het licliaam van Jezus.

53. En als hij het afgenomen had,

wond hij dat in een fijn lijnwaad, «en
leide het in een graf, in eene rots

gehouwen, waar nog nooit iemand in

gelegd was.
a'. Matth. 12: 40; 26: 12; 27: 59. Mare. 15: 46.

54. En het was de dag der voorbe-
reiding, en de Sabbath kwam aan.

55. En ook de vrouwen, «die met
hem gekomen waren uit Galiléa, volg-

den na, en aanschouwden het graf, en
hoe zijn lichaam gelegd werd.

a Luc. 8 : 2.

56. En wedergekeerd zijnde, bereidden
zij specerijen en zalven; en op den
Sabbath rustten zij naar het gebod.

HET XXIV KAPITTEL.

S^n op den eersten [dag] der week,
zeer vroeg in den morgenstond, gingen
zij naar het graf, dragende de specerij-

en, die zij bereid hadden ; en sommigen
met haar.

a Matth. 28: 1. Mare. 16: 1. Joh. 20: 1.

2. En zij vonden den steen afgewen-
teld van het graf.

3. En ingegaan zijnde, vonden zij het
lichaam van den Heere Jezus niet.

4. En het geschiedde, als zij daar-
over twijfelmoedig waren, zie, twee
mannen stonden bij haar in blinkende
kleedei-en.

5. En als zij zeer bevreesd werden,
en het aangezicht naar de aarde neig-

den, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij

den levende bij de dooden?
6. Hij is hier niet, maar hij is opge-

staan. «Gedenkt, hoe hij tot u gespro-
ken heeft, als hij nog in Galiléa was,

a Matth. 16: 21; 17: 22; 20: 18.

Mare. 8: 31; 9: 31; 10: 33. Luc. 9: 22; 18: 31.

7. Zeggende: De Zoon desmenschen
moet overgeleverd worden in de han-
den der zondige menschen, en gekrui-

sigd worden, en ten derden dage we-
deropstaan.

8. En zij werden «indachtig zijner
woorden. a Joh. 2: 22.

9. «En wedergekeerd zijnde van het
graf, boodschapten zij alle deze dingen

aan de elven, en aan alle de anderen.
a Matth. 28: 8. Mare. 16: lO.

10. En [dese] waren Maria Magdaléna,
en Johanna, en Maria, [c^e moeder] van
Jacobus, en de andere met haar, die

dit tot de Apostelen zeiden.

11. En hare woorden schenen voor
hen als ijdel geklap, en zij geloofden
haar niet.

12. «Doch Petrus, opstaande, liep tot

het graf, en nederbukkende, zag hij de
linnen doeken, liggende alleen, en ging
weg, zich verwonderende bij zichzelven

over hetgene geschied was.
a Joh. 20 : 3, 6.

13. «En zie, twee van hen gingen op
denzelfden dag naar een vlek, dat zestig

stadiën van Jeruzalem was, welks naam
was E'mmaÜS. a Marc. 16: 12.

14. En zij spraken samen onder mal-
kanderen van alle deze dingen, die 'er

gebeurd waren.

15. En het geschiedde, terwijl zij sa-

men spraken, en malkanderen onder-

vraagden, «dat Jezus zelf bij [hen]

kwam, en met hen ging.

a Matth. 18: 20. Luc. 24: 36.

16. En hunne oogen werden gehou-

den, dat zij hem niet kenden.

17. En hij zeide tot hen : Wat reden
zijn dit, die gij wandelende onder mal-

kanderen verhandelt, en [ivaarom] ziet

gij droevig? ^ .

18. En de één, wiens naam was Cléo-

pas, antwoordende, zeide tot hem : Zijt

gij alleen een vreemdeling te Jeruza-,

lem, en weet niet de dingen, die deze
dagen daarin geschied zijn?

19. En hij zeide tot hen : Welke? En
zij zeiden tot hem : De dingen aangaan-
de Jezus den Nazaréner, «welke een
profeet was, krachtig in werken en
woorden, voor God en al het volk;

a Luc. 7: 16. Joh. 4: 19; 6: 14.

20. En hoe onze overpriesters en
oversten dezen overgeleverd hebben tot

het oordeel des doods, en hem gekrui-

sigd hebben.

21. En wij hoopten, dat hij was de-

gene, «die Israël verlossen zoude. Doch
ook, benevens dit alles, is het heden
de derde dag, van dat deze dingen ge-

schied zijn. a Hand. 1: 6.

22. «Maar ' ook sommige vrouwen
uit ons, hebben ons ontsteld, die vroeg
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in den morgenstond aan het graf ge-

weest zijn; a Matth. 28: 8.

Mare. 16: 10. Joh. 20: 18.

23. En zijn lichaam niet vindende,
kwamen zij en zeiden, dat zij ook een
gezicht van engelen gezien hadden,
die zeggen dat hij leeft.

24. En sommigen dergenen die met
ons zijn, gingen henen tot het graf,

en bevonden het alzoo, gelijk ook de

vrouwen gezegd hadden; maar hem
zagen ze niet.

25. En hij zeide tot hen: O onver-

standigen, en tragen van hart, om te

gelooven al hetgene dat de profeten

gesproken hebben;

26. «Moest de Christus niet deze

dingen lijden, en [alzoo] in zijne heer-

lijkheid ingaan? a Jes. 50: 6; 53: 5.

Philipp. 2: 7. Hebr. 12: 2. 1 Petr. 1: 11.

27. «En begonnen hebbende van Mo-
zes en övan alle de profeten, leide hij

hun uit, in alle de Schriften, hetgene
van hem [geschreven] was.

a Gen. 3: 15; 22: 18; 26: 4; 49: 10.

Deut. 18: 15. b Ps. 132: 11. Jes. 7: 14.

9: 5; 40: 10. Jer. 23: 5; 34: 14. Ezech. 34:23;
37: 25. Dan. 9: 24. Micha 7: 20.

28. En zij kwamen nabij het vlek,

waar zij naartoe gingen; en hij hield

zich, alsof hij verder gaan zoude.

29. «En zij dwongen hem, zeggende :

tBlijf met ons, want het is bij den
avond, en de dag is gedaald. Én hij

ging in, om met hen te blijven.

a Gen. 19: 3. ?> Hand. 16: 15. Hebr. 13: 2.

30. En het geschiedde, als hij met
hen aanzat, nam hij het brood, en ze-

gende het, en als hij het gebroken had,

gaf hij het hun.

31. En hunne oogen werden geopend,
en zij kenden hem; en hij kwam weg
uit hun gezicht.

32. En zij zeiden tot raalkanderen:
Was ons hart niet brandende in ons,

als hij tot ons sprak op den weg, en
als hij ons de Schriften opende?

33. En zij, opstaande ter zelfder ure,

keerden weder naar Jeruzalem, en von-

den de elven samenvergaderd, en die

met hen waren;
34. «Welke zeiden: De Heereis waar-

lijk opgestaan, «enis van Simon gezien.
a 1 Cor. 15: 5.

35. En zij vertelden hetgene op den
weg [geschied was], en hoe hij hun be-

kend was geworden in het breken des
broods.

36. En als zij van deze dingen spra-
ken, stond Jezus zelf in het midden
van hen, en zeide tot hen: Vrede zij

ulieden. « Mare. 16: 14.

Job. 20: 19. 1 Cor. 15: 5.

37. En zij, verschrikt en zeer bevreesd
geworden zijnde, meenden, dat zij^eenen
geest zagen.

38. En hij zeide tot hen : Watzijtgij
ontroerd, en waarom klimmen [zulke]
overleggingen in uwe harten?

39. Ziet mijne handen en mijne voe-
ten, want ik ben het zelf; tast mij aan,
en ziet, want een geest heeft geen
vleesch en beenen, gelijk gij ziet, dat
ik heb.

40. En als hij dit zeide, toonde hij

hun de handen en de voeten.

41. En toen zij het van blijdschap
nog niet geloofden, en zich verwonder-
den, zeide hij tot hen: «Hebt gij hier
iets om te eten? « joh. 21 : 10.

42. En zij gaven hem een stuk van
eenen gebraden visch, en vanhonigra-
ten.

43. En hij nam het, en at het voor
hunne oogen.

44. En hij zeide tot hen : «Dit zijn

de woorden, die ik tot u sprak, als ik

nog met u was, [namelijk] dat het alles

moest vervuld worden, wat van mij ge-

schreven is in de wet van Mozes, en pro-

feten, en psalmen. « Matth. ig: 21

;

17: 22; 20: 18; Mare. S: 31;
9: 31; 10: 33. Luc. 9: 22; 18: 31; 24: 6.

45. Toen opende hij hun verstand,
opdat zij de Schriften verstonden

;

46. En zeide tot hen: «Alzoo is er-

geschreven, en alzoo moest de Christus
lijden, en van de dooden opstaan ten
derden dage; a Ps. 22: 7. Hand. 17: 3.

47. En in zijnen naam gepredikt wor-
den bekeering en «vergeving der zon-

den, onder alle volken, ^beginnende van
Jeruzalem. a Hand. 13: 38.

1 Joh. 2: 12. b Hand. 2; 4.

48. En gij zijt getuigen van deze din-

gen.

49. «En ziet, ik zende de belofte mijns
Vaders op u; ^maar blijft gij in de stad

Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan
zijn m.et kracht uit de hoogte.

a Joh. 14: 26; 15: 26,

16: 7. Hand. 1 : 4. h Hand, "1. 4.
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50. «En hij leidde hen buiten tot aan
Bethanië, en zijne handen opheffende,

zegende hij hen. a Hand. i: 12.

51. «En het geschiedde, als hij ze ze-

gende, dat hij van hen scheidde, en
werd opgenomen in den hemel.

a Marc. 16: 19. Hand. 1: 9.

52. En zij aanbaden hem, .en keerden
weder naar Jeruzalem met grootevblijd-

schap.

53. En zij waren allen tijd in den
Tempel, lovende en dankende God.
Amen.

HET HEILIG EVANGELIE

NAAR [DE BESCHRIJVING VAN]

JOHANNES.

HET I KAPITTEL.

In «den beginne was het Woord, en
het Woord was ^bij God, en het Woord
was God. a Spr. 8: 22.

1 Joh. 1: l. h l Joh. 1: 2.

2. «Dit was in den beginne bij God.
a Joh. 17: 5.

3. «Alle dingen zijn door hetzelve ge-

maakt, en zonder- hetzelve is geen ding
gemaakt, dat gemaakt is.

a Gen. 1: 3. Ps. 33: 6.

Eph. 3 : 9. Col. 1 : 16. Hebr. 1 : 2.

4. «In hetzelve was het leven, en
ihet leven was het licht der menschen.

a Joh. 5: 26. 1 Joh. 5: 11.

b Joh. 8: 12; 9: 5; 12: 46.

5. «En het licht schijnt in de duis-

ternis, en de duisternis heeft het niet
begrepen. a Joh. 3: 19.

6. «Er was een mensch, van God
gezonden, wiens naam was Johannes.

d Mal. 3: 1. Matth. 3: 1.

Mare. 1: 2, 4. Luc. 3: 3; 7: 27; Joh. 1: 33.

7. Deze kwam tot een getuigenis,
om van het licht te getuigen, opdat
zij allen door hem gelooven zouden.

8. Hij was het licht niet, maar [was
gezonden], opdat hij van het licht ge-

tuigen zoude.

9. o.[Dit] was het waarachtige licht,

hetwelk verlicht een iegelijk mensch
komende in de wereld.

a Joh. 8: 12; 9: 5; 12: 46.

10. Hij was in de wereld, «en de we-
reld is door hem gemaakt, en de we-
reld heeft hem niet gekend.

a Hebr. 1: 2; 11: 3.

11. Hij is gekomen tot het zijne, en
de zijnen hebben hem niet aangeno-
men.

12. «Maar zoovelen hem aangenomen
hebben, dien heeft hij macht gegeven
kinderen Gods te worden, [namelijk] die

in zijnen naam gelooven;
a Jes. 56: 5. Kom. 8: 15.

Gal. 3: 26. 2 Petr. 1: 4. 1 Joh. 3: 1.

13. Welke niet uit den bloede, noch
uit den wille des vleesches, noch uit

den wille des mans, maar uit God ge-

boren zijn.

14. «En het Woord is vleesch gewor-
den, en heeft onder onsgewomd '^(on
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'«Ö hebben zijne heerlijkheid aan-
schouwd, eene heerlijkheid als des
Eeniggeborenen van den Vader), cvol

van genade en waarheid, a Jes. 7: 14.

Matth. 1: 16. Luc. 1: 31; 2: 7.

b Matth. 17: 2. 2 Petr. 1: 17. c Col. 1: 19; 2:9.

15. «Johannes getuigt van hem, en
heeft geroepen, zeggende: Deze was
het, van welken ik zeide: Die na mij

komt, is vóór mij geworden, want hij

was eer dan ik. « Matth. 3: ii.

Mare. 1: 7. Luc. 3: 16. Joh. 1: 26, 30.

16. En «uit zijne volheid hebben wij

allen ontvangen, ook genade voor ge-

nade, a Col. 2: 10.

17. «Want de wet is door Mozes ge-

geven, de genade en de waarheid is

door Jezus Christus geworden.
a Ex. 20: 1, enz.

18. «Niemand heeft ooit God gezien;
de eeniggeboren Zoon, ^die in den schoot
des Vaders is, die heeft [Heyn ons] ver-

klaard, a Ex. 33: 20. Dent. 4: 12. Joh. 6:46.
1 Tim. 6: 16. 1 Joh. 4: 12. & Matth. 11: 27.

19. En dit is «het getuigenis van Jo-

hannes, toen de Joden [eenige] priesters

en Levieten aï'zonden van Jeruzalem,
opdat zij hem zouden vragen : Wie zijt

gij? a Joh. 5: 33.

20. En «hij beleed, en loochende het
niet; en beleed : Ik ben de Christus niet.

a Joh. 3: 28. Hand. 13: 25.

21. En zij vraagden hem: Wat dan?
Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben
[die] niet. Zijt «gij de profeet? En hij

antwoordde: Neen. a Deut. i8: 18.

22. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt

gij ? Opdat wij antwoord geven mogen
dengenen, die ons gezonden hebben.
Wat zegt gij van uzelven?

23. Hij zeide: «Ik ben de stemme
des roependen in de woestijn: Maakt
den weg des Heeren recht; gelijk Jesaja,

de profeet, gesproken heeft.
a Jes. 40: 3. Matth. 3: 3. Mare. 1: 3. Luc. 3:4.

24. En de afgezondenen waren uit de
Pharizeën.

25. En zij vraagden hem en spraken
tot hem: Waarom doopt gij dan, zoo
gij de Christus niet zijt, noch Elias,

noch «de profeet? « Deut. i8: is.

26. Johannes antwoordde hun, zeg-

gende: «Ik doop met water, maar hij

staat midden onder ulieden, dien gij

niet kent. « Matth. S: ll. Mare. 1: 7.

Luc. 3: 16. Hand. 1: 5; 11: 16; 19: 4.

27. Deze is het, die na mij komt,
welke vóór mij geworden is, wien ik
niet waardig ben, dat ik zijnen schoen-
riem zoude ontbinden.

28. Deze dingen zijn geschied in Beth-
abara, over den Jordaan, waar Johan-
nes was doopende.

29. Des anderen daags zag Johannes
Jezus tot zich komende, en zeide : «Zie,
het Lam Gods, dat de zonde der we-
reld wegneemt, a Jes. 53: 5. 7. Joh. 1:36.

30. Deze is het, van welken ik ge-

zegd heb: Na mij komt een man, die
vóór mij geworden is, want hij was eer
dan ik.

31. En ik kende hem niet; maar op-
dat hij aan Israël zoude geopenbaard
worden, daarom ben ik gekomen, doo-
pende met het water.

32. «En Johannes getuigde, zeggende :

Ik heb den Geest zien nederdalen uit

den hemel, gelijk eene duive, en bleef
op hem. a Matth. 3: 16.

Mare. 1: 10. Luc. 3: 21.

33. En ik kende hem niet; maar die

mij gezonden heeft om te doopen met
water, die had mij gezegd: Op -welken
gij den Geest zult zien nederdalen, en
op hem blijven, «deze is het, die met
den Heiligen Geest doopt.

a Matth. 3: 11.

34. En ik heb gezien, en heb getuigd,

dat deze de Zone Gods is.

35. Des anderen daags wederom stond
Johannes, en twee uit zijne discipe-

len.

36. En ziende op Jezus, [daar] wan-
delende, zeide hij : «Zie, het Lam Gods.

a Ex. 12: 3. Jes. 53: 7.

Joh. 1: 29. Hand. 8: 32.

37. En die twee discipelen hoorden
hemi [dat] spreken, en zij volgden Je-

zus.

38. En Jezus, zich omkeerende, en
ziende hen volgen, zeide tot hen:

39. Wat zoekt gij? En zij zeiden tot

hem: Rabbi (hetwelk is te zeggen,
avergezet zijnde, Meester), waar woont
gi.1 ?

40. Hij zeide tot hen: Komt en ziet.

Zij kwamen en zagen waar hij woonde,
en bleven dien dag bij hem. En het
was omtrent de tiende ure.

41. Andreas, de broeder van Simon
Petrus, was één van de twee, die het
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van Johannes gehoord hadden, en hem
gevolgd waren.

42. Deze vond eerst zijnen broeder

Simon, en zéide tot hem: Wij hebben

gevonden den Messias; hetwelk is, over-

gezet zijnde, de Christus.

43. En hij leidde hem tot Jezus. En
Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt

Simon, de zoon van Jonas; gij zult

agenaamd worden Cephas; hetwelk

overgezet wordt Petrus. «Matth. le-.is.

44. Des anderen daags wilde Jezus

henengaan naar Galiléa, en vond Phi-

lippus, en zeide tot hem : Volg mij.

45. aPhilippus nu was van Bethsaï-

da, uit de stad van Andreas en Petrus.
a .roh. 12: 21.

46. Philippus vond «Nathanaël en zei-

de tot hem : Wij hebben [dien] gevon-

den, ^van welken Mozes in de wet ge-

schreven heeft, en de profeten, [name-

lijk] Jezus, den zoon van Jozef, van
Nazareth. a Joh. 21 : .2.

h Gen. 3; 15; 22: IS; 26: 4; 49: 10.

Deut. 18: 18.2 Sam. 7: 12. Jes. 4: 2;
7: 14; 9: 5; 40: 10, 11; 53:1, enz.

Jer. 23: 5; 33: 14. Ezech. 34: 23.

Dan. 9: 24. Zach. 6: 12; 9: 9.

47. En Nathanaël zeide tot hem : Kan
uit Nazareth iets goeds zijn ? Phihp-

pus zeide tot hem : Kom en zie.

48. Jezus zag Nathanaël tot zich ko-

men, en zeide van hem : Zie, waarlijk

een Israëliet, in welken geen bedrog is.

49. Nathanaël zeide tot hem : Vanwaar
kent gij mij ? Jezus antwoordde en
zeide tot hem : Eer u Philippus riep,

daar gij onder den vijgeboom waart,

zag ik u.

50. Nathanaël antwoordde en zeide

tot hem : Kabbi, gij zijt de Zone Gods,
gij zijt de Koning Israels.

51. Jezus antwoordde en zeide tot

hem : Omdat ik u gezegd heb : Ik zag
u onder den vijgeboom, zoo gelooft

gij; gij zult grootere dingen zien dan
deze.

52. En hij zeide tot hem : Voorwaar,
voorwaar zeg ik ulieden, «van nu aan
zult gij den hemel zien geopend, en
de engelen Gods opklimmende en ne-

derdalende op den Zoon des menschen.
a Gen. 28: 12.

HET II KAPITTEL.

lij 11 op den derden dag was er eene

bruiloft te Cana in Galiléa ; en cle

moeder van Jezus was aldaar.

2. En Jezus Avas ook genood, en zijne

discipelen, tot de bruiloft.

3. En als er wijn ontbrak, zeide de
moeder van Jezus tot hem : Zij hebben
geenen wijn.

4. Jezus zeide tot haar : Vrouwe, wat
heb ik met u [te doen]'? Mijne ure is

nog niet gekomen.
5. Zijne moeder zeide tot de dienaars:

Zoo wat hij ulieden zal zeggen, doet

[dat].

6. En aldaar waren zes steenen wa-
tervaten gesteld, «naar de reiniging

der Joden, elk houdende twee of drie

Metréten. a Marc. 7: 3.

7. Jezus zeide tot hen : Vult de wa-
tervaten met water. En zij vulden ze

tot boven toe.

8. En hij zeide tot hen : Schept nu,

en draagt het tot den hofmeester. En
zij droegen het,

9. Als nu de hofmeester het water,

dat wijn geworden was, geproefd had
(en hij wist niet, van waar [de wijn]

was, maar de dienaren, die het water
geschept hadden, wisten het), zoo riep

de hofmeester den bruidegom,
10. En zeide tot hem: Alle man zet

eerst den goeden wijn op, en wanneer
men wel gedronken heeft, alsdan den
minderen; [maar] gij hebt den goeden
wijn tot nu toe bewaard.

11. Dit beginsel der teekenen heeft

Jezus gedaan te Cana in Galiléa, en
heeft zijne heerlijkheid geopenbaard

;

en zijne discipelen geloofden in hem.
12. Daarna ging hij af naar Caper-

naum, hij, en zijne moeder, en zijne

broeders, en zijne discipelen ; en zij

bleven aldaar niet vele dagen.

13. En het Pascha der Joden was
nabij, en Jezus ging op naar Jeruza-

lem.
14. "En hij vond in den Tempel, die

runderen, en schapen, en duiven ver-

kochten, en de wisselaars [daar] zit-

tende; aMatth.21:12.
Mare. 11;: 15. Luc. 19: 45.

15. En een geesel van touwkens
gemaakt hebbende, dreef hy ze allen

uit den Tempel, ook de schapen en

de runderen; en het geld der wisse-

laren stortte hij uit, en keerde de ta-

felen om ;
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16. En hij zeide tot degenen die de
duiven verkochten : Neemt deze dingen
van hier weg; maakt niet het Huis mijns
Vaders tot een huis van koophandel.
. 17. En zijne discipelen werden i-n-

dachtig, dat er geschreven is : «De
ijver van uw huis heeft mij verslon-
den, a Ps. 69: 10.

18. De Joden dan antwoordden, en
zeiden tot hem : «Wat teeken toont gij

ons, dat gij deze dingen doet ?

n Matth. 12: 38; 16: 1.

Mare. 8: 11. Luc. 11: 29. Joh. 6: 30.

19. Jezus antwoordde en zeide tot

hen: «Breekt dezen tempel af, en in

drie dagen zal ik hem oprichten.
a Matth. 26: 61; 27: 40. Mare. 14: 58; 15: 29.

20. De Joden dan zeiden : Zes en
veertig jaren is [over] dezen Tempel
gebouwd, en gij, zult gij dien in drie

dagen oprichten ?

21. Maar hij zeide [dit] van den tem-
pel zijns lichaams.

22. Daarom, als hij opgestaan was
van de dooden, «werden zijne discipe-

len gedachtig, dat hij dit tot hen ge-

zegd had ; en zij geloofden de Schrift,

en het woord, dat Jezus gesproken
had. a Luc. 24: 8.

23. En als hij te Jeruzalem was, op
het Pascha op het feest, geloofden ve-

len in zijnen naam, ziende zijne teeke-

nen die hij deed.

24. Maar Jezus zelf betrouwde hun
zichzelven niet, omdat hij ze allen

kende,
25. En omdat hij niet van noode had,

dat iemand getuigen zoude van den
mensch; «want hij zelf wist, wat in

den mensch was. a isam.i6:7.
1 Kron. 28: 9. Ps. 7: 10; 103: 14.

Jer.| lij: 20; 17: 10; 20: 12. Joh. 6: 64.

HET m KAPITTEL.

Jljn er was een mensch uit de Pha-
rizeën, wiens naam was «Nicodémus,
een overste der Joden; a Joh. i9: 39.

2. «Deze kwam des nachts tot Jezus,

en zeide tot hem : Rabbi, wij weten,
dat gij zijteen leeraar van God geko-

men ; want ^niemand kan deze teeke-

nen doen, die gij doet, czoo God met
hem niet is. a Joh. 7 : 50; 19: 39.

b Joh. 9 : 16, 33. c Hand. 10 : 38.

ö. Jezus antwoordde en zeide tot

hem ; Voorwaar, voorwaar zeg ik u.

tenzij dat iemand wederom geboren
worde, hij kan het koninkrijk Gods
niet zien.

4. Nicodémus zeide tot hem : Hoe
kan een mensch geboren worden, [nu]
oud zijnde? Kan hij ook andermaal in
zijner moeders buik ingaan, en gebo-
ren worden ?

5. Jezus antwoordde : Voorwaar,
voorwaar zeg ik u, «zoo iemand niet

geboren wordt uit water en Geest, hij

kan in het koninkrijk Gods niet ingaan.
a. Tit. 3: 5.

6. «Hetgene uit het vleesch geborer.

is, [dat] is vleesch ; en hetgene uit den
Geest geboren is, [dat] is geest.

a Rom. 8: 5_

7. Verwonder u niet, dat ik u gezegd
heb : Gijlieden moet wederom geboren
worden.

8. De wind blaast waarhenen hij wil,

en gij hoort zijn geluid, maar gij weet
niet, van waar |:iij komt, en waar hij

henen gaat ; alzoo is een iegelijk, die

uit den Geest geboren is.

9. Nicodémus antwoordde en zeide

tot hem : «Hoe kunnen deze dingen
geschieden ? a Job. 6 : 52.

10. Jezus antwoordde en zeide tof
hem : Zijt gij een leeraar Israels, en
weet gij deze dingen niet ?

11. «Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

wij spreken wat wij weten, en getui-

gen wat wij gezien hebben ; en gijlie-

den neemt ^ons getuigenis niet aan.
a Joh. 7: 16; 8: 28; 12: 49; 14 : 24. 6 Joh.-3:22.

12. Indien ik ulieden de aardsehe
dingen gezegd heb, en gij nietvgelooft,

hoe zult gij gelooven, indien ik ulieden

de hemelsche zoude zeggen ?

13. En «niemand is opgevaren in den
hemel, dan die uit den hemel neder-

gekomen is, [namelijk] de Zoon des

menschen, die in den hemel is.

a Joh. 6: 62. Eph. 4: 9.

14. «En gelijk Mozes de slang in de

woestijn verhoogd heeft, ^alzoo moet.

de Zoon des menschen verhoogd wor-
den, a Num. 21: 9. 2 Kon. 18: 4. h Joh. 8: 28; 12: 32.

15. Opdat een iegelijk, die in hem
gelooft, niet verderve, «maar het eeuwi-

ge leven hebbe. a Job. 3: 36.

16. «Want alzoo lief heeft G«d de
wereld gehad, dat [Hij zijnen eenigge-

borenen Zoon gegeven heelt, &opdat

een iegelijk, die in hem gelooft, niet
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verder ve, maar het eeuwige leven heb-

be. «Rom. 5:8;8:31. ] Joh.4:9.

b Luc. 19: 10. Joh. 3: 36. 1 Joh. 5;: 10.

17. "Want God heeft zijnen Zoon
niet gezonden in de wereld, opdat hij

de wereld veroordeelen zoude, maar
opdat de wereld door hem zoude be-

houden worden. a Luc. 9: 56.

.Toh. 9: 39; 12: 47. 1 Joh. 4: 14.

18. «Die in hem gelooft, wordt niet

veroordeeld ; maar die niet gelooft, is

aireede veroordeeld, dewijl hij niet

heeft geloofd in den naam des eenig-

geborenen Zoons van God.
a Joh. 5: 24; 6: 40, 47; 20: 31.

19. En «dit is het oordeel, dat het

licht in de wereld gekomen is, en de

menschen hebben de duisternis liever

gehad dan het licht; want hunne
werken waren boos. a Joh. i: 5.

20. Want een iegelijk die kwaad
doet, haat het licht, en komt tot het

licht niet, opdat zijne werken niet be-

straft worden
;

21. «Maar die de waarheid doet, komt
tot het licht, opdat zijne werken open-

baar worden, dat zij in God gedaan zijn.

a Eph. 5: 12.

'22. Na dezen kwam Jezus en zijne

discipeien in het land van Judéa, en
onthield-zich aldaar met hen, «en doopte.

a Joh. 4: 1.

23. «En Johannes doopte ook in

E'non bij Salim, dewijl aldaar vele wa-
teren waren; en zij kwamen daar, en
werden gedoopt. a Matth. 3: 6.

Mare. 1: 5. Luc. 3: 7,

24. «Want Johannes was nog niet

in de gevangenis geworden.
a Matth. 14: 3.

25. Er rees dan eene vraag [van eeni-

ge] uit de discipelen van Johannes met
de Joden over de reiniging.

26. «En zij kwamen tot Johannes,
en zeiden tot hem: Rabbi, die met u
was over den Jordaan, welken gij ge-

tuigenis gaaft, zie, die doopt, en zij ko-

men allen tot hem. a Matth. 3 : ii.

Mare. 1: 7. Luc. 3: 16. Joh. 1: 15, 26, 34.

27. Johannes antwoordde en zeide:

Een mensch kan geen ding aannemen,
zoo het hem uit den hemel niet gege-

ven zi].

28.
"g
ijzelven zijt mij-ne getuigen, dat

ik gezesd heb: «Ik ben de Christus

niet, ^maar dat ik voor hem henen
uitgezonden ben. « .Toh. i: 20.

b Mal. 3: 1. Matth. 11: 10.

Mare. 1: 2. Luc. 1: 17; 7: 27. Joh. 1: 21. 23.

29. Die de bruid heeft, is de bruide-

gom, maar de vriend des bruidegoms,
die staat en hem hoort, verblijdt zich

met blijdschap om de stemme des brui-

degoms. Zoo is dan deze mijne blijd-

schap vervuld geworden.
30. Hij moet wassen, maar ik min-

der worden.
31. «Die van boven komt, is boven

allen. Die uit de aarde is [voortgekomen],
die is uit de aarde, en spreekt uit de
aarde ; die uit den hemel komt, is bo-

ven allen. « Joh. 8: 23.

32. «En hetgene hij gezien en gehoord
heeft, dat getuigt hij ; en zijn getuige-

nis neemt niemand aan. « joh. 5: so;

8: 26; 12: 49; 14: 10.

33. Die zijn getuigenis aangenomen
heeft, die heeft verzegeld, «dat God
waarachtig is. « Rom. 3: 4.

34. Want dien God gezonden heeft,

die spreekt de woorden Gods ; want God
geeft [hem] den Geest «niet met mate.

a Eph. 4: 7.

35. De Vader heeft den Zoon lief,

aen heeft alle dingen in zijne hand ge-

geven, a Matth. 11: 27; 28: 18.

Luc. 10: 22. Joh. 5: 22; 17: 2. Hebr. 2: 8.

36. «Die in den Zoon gelooft, die

heeft het eeuwige leven ; maar die den
Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven
niet zien, maar de toorn Gods blyft op
hem. u Joh. 3: 16; 6: 47. 1 Joh. 5: 10.

HET IV KAPITTEL.

Als dan de Heere verstond, dat de

Pharizeen gehoord hadden, dat Jezus

«meer discipelen maakte en doopte éim
Johannes; a Joh. 3: 26.

2. (Hoewel Jezus zelf niet doopte,

maar zijne discipelen)

3. Zoo verliet hij Judéa, en ging

wederom henen naar Galiléa.

4. En hij moest door Samaria gaan.

5. Hij kwam dan in eene stad van
Samaria, genaamd Sichar, nabij «het

stuk lands, hetwelk Jakob zijnen zoon

Jozef gaf. ", Gen. 33: 19;

48: 22. Joz. 24: 32.

6. En aldaar was de fonteine Jakobs.

Jezus dan, vermoeid zijnde van do rei-
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ze, zat alzoo neder nevens de fontein.

Het was omtrent de zesde ure.

7. Er kwam eene vrouw uit Samaria
om water te putten. Jezus zeide tot

haar: Geef mij te drinken.
8. (Want zijne discipelen waren he-

nengegaan in de stad, opdat zij zouden
spijze koopen.)

9. Zoo zeide dan de Samaritaansclie
vrouw tot hem: Hoe begeert gij, die

een Jood zijt, van mij te drinken, die

eene Samaritaansche vrouw ben ? Want
de Joden houden geene gemeenschap
met de Samaritanen.

a Luc. 9: 52, 53. Joh. 8: 48.

10. Jezus antwoordde en zeide tot

haar: Indien gij de gave Gods kendet,
en wie hij is, die tot uzegt: Geef mij
te drinken ; zoo zoudt gij van hem heb-

ben begeerd, en hij zoude u levend
water gegeven hebben.

11. De vrouw zeide tot hem: Heere,

gij hebt niet om mede te putten, en
de put is diep; van waar hebt gij dan
«het levend water. a Jer. 2: 13.

12. Zijt gij meerder dan onze vadei'

Jakob, die ons den put gegeven heeft?
En hij zelf heeft daaruit gedronken,
en zijne kinderen, en zijn vee.

13. Jezus antwoordde en zeide tot

haar: «Een ieder, die van dit water
drinkt, zal wederom dorsten;

a Joh. 6: 58.

14. «Maar zoo wie gedronken zal heb-

ben van het water, dat ik hem geven
zal, dien zal in eeuwigheid niet dor-

sten ; ^maar het water, dat ik hem zal

geven, zal in hem worden eene fontein
van water, springende tot in het eeuwi-
ge leven. a Joh. 3: 16;

6: 27, 35, 54. b Joh. 7: 38.

15. De vrouw zeide tot hem: Heere,
geef mij dat water^ opdat mij niet dor-

ste, en ik hier niet [moet] komen om
te putten.

16. Jezus zeide tot haar: Ga henen,
roep uwen man, en kom hier.

17. De vrouw antwoordde en zeide:
Ik heb geenen man. Jezus zeide tot

haar : Gij Kebt wel gezegd : Ik heb gee-

nen man;
18. Want gij hebt vijf mannen ge-

had, en dien gij nu hebt, is uw man
niet; dat hebt gij met waarheid gezegd.

19. De vrouw zeide tot hem : Heere,
«ik zie, dat gij een profeet zijt.

ft Luc. 7: 16; 24: ,19. Joh, 6: 14.

20. Onze vaders hebben op dezen
berg aangebeden; en gijlieden.zegt, dat
te «Jeruzalem de plaats is, waar men
moet aanbidden. a Deut. 12: 5, 11.

1 Kon. 9: 3. 2 Kron. 7: 12.

21. Jezus zeide tot haar: Vrouw, ge-
loof mij, de ure komt, wanneer gijlie-

den noch op dezen berg, noch te Jeru-
zalem, den Vader zult aanbidden.

22. «Gijlieden aanbidt, wat gij niet
weet; wij aanbidden, wat wij vleten;
öwant de zaligheid is uit de Joden.

a 2 Kon. 17: 29. 6 Gen. 12: 3;

18: 18; 22: 18; 26: 4. Hebr. 7: 14.

23. Maar de ure komt, en is nu,
wanneer de ware aanbidders den Vader
aanbidden zullen in geest en waarheid;
want de Vader zoekt ook alzulken, die
Hem [alzoo] aanbidden.

24. «God is een geest, en die Hem
aanbidden, moeten [üem] aanbidden in
geest en waarheid. « 2 Cor. 3: n.

25. De vrouw zeide tot hem : Ik weet
dat de Messias komt (die genaamd
wordt Christus); wanneer die zal ge-
komen zyn, zoo zal hij ons alle dingen
verkondigen.

26. Jezus zeide tot haar : «Ik ben het,

die met u spreek. a .Toh. 9: 37.

27. En daarop kwamen zijne disci-

pelen, en verwonderden zich, dat hij

met eene vrouw spra"k. Nochtans zeide
niemand: Wat vraagt gij? of: Wat
spreekt gij met haar?

28. Zoo verliet dan de vrouw haar
watervat, en ging henen in de stad,

en zeide tot de lieden:

29. Komt, ziet een mensch, die mij
gezegd heeft alles wat ik gedaan heb;
is deze niet de Christus?

30. Zij dan gingen uit de stad, en
kwamen tot hem.

31. En ondertusschen baden hem de
discipelen, zeggende: Rabbi, eet.

32. Maar hij zeide tot hen: Ik heb
eene spijze om te eten, die gij niet

weet.
33. Zoo zeiden dan de discipelen te-

gen malkanderen : Heeft hem iemand
te eten gebracht?

34. Jezus zeide tot 'hen: Mijne spijze

is, dat ik doe den wil desgenen die mij

gezonden heeft, en zijn werk volbrenge.

35. Zegt gijheden niet: Het zijn nog
viw maanden, en [cfan] komt de oogst?
Ziet, ik zeg u : heft uwe oogen op en
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aanschouwt de landen, awant zij zijn

aireede wit om te oogsten.
a Matth. 9: 37. Luc. 10: 2.

36. En die maait, ontvangt loon, en
vergadert vrucht ten eeuwigen leven;

opdat zich te zamen verblijde, beide

die zaait en die maait.

37. "Want hierin is die spreuk waar-
achtig : Een ander is het, die zaait, en
een ander, die maait.

38. Ik heb u uitgezonden, om te maai-
en hetgene gij niet bearbeid hebt; an-

deren hebben het bearbeid, en gij zijt

tot hunnen arbeid ingegaan.

39. En velen der Samaritanen uit die

stad geloofden in hem,, om het woord
der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij

gezegd alles wat ik gedaan heb.

40. Als dan de Samaritanen tot hem
gekomen waren, baden zij hem, dat hy
bij hen bleef; en hij bleef aldaar twee
dagen.

41. En er geloofden er veel meer om
zijns woords wille;

42. En zeiden tot de vrouw : Wij ge-

looven niet meer om uws zeggens
wille; owant wijzelven hebben [hem]

gehoord, en weten dat deze waarlijk

is de Christus, de Zaligmaker der we-
reld, a Joh. 17: 8.

43. En na de twee dagen ging hij

van daar, en ging henen naar Galiléa
;

44. Want Jezus heeft zelf getuigd,

«dat een profeet in zijn eigen vader,

land geene eere heeft. « Matth. 13 : 57.

Mare. 6: 4. Luc. 4: 24.

45. Als hij dan in Galiléa kwam,
ontvingen hem de Galileërs, gezien
hebbende alle de dingen, die hij te Je-

ruzalem op het Feest gedaan had;
want ook zij waren tot het Feest ge-

gaan.
46. Zoo kwam dan Jezus wederom

ate Cana in Galiléa, waar hij het water
wijn gemaakt had. En er was een ze-

ker koninklijk [hoveling], wiens zoon
krank was, te Capérnaüm.

a Joh. 2: 1, 11.

47. Deze, gehoord hebbende dat Je-

zus uit Judéa in Galiléa kwam, ging
tot hem, en bad hem, dat hij afkwa-
me, en zijnen zoon gezond maakte;
want hij lag op zijn sterven.

48. Jezus dan zeidetothem: «Tenzij

dat gijlieden teekenen en wonderen
ziet, zoo zult gij niet gelooven.

a 1 Cor. I: 22.

49. De koninklijke [hoveling] zeide

tot hem: Heere, komaf, eer mijn kind
sterft,

50. Jezus zeide tot hem: Ga henen,
uw zoon leeft. En de mensch geloofde

het woord, dat Jezus tot hom zeide,

en, ging henen.
51. En als hij nu afging, kwamen

hem zijne dienstknechten te gemoet,
en boodschapten, zeggende: Uw kind
leeft.

52. Zoo vraagde hij dan van hen de
ure, in welke het beter met hem ge-

worden was. En zij zeiden tot hem:
Gisteren te zeven ure verliet hem de
koorts.

53. De vader dan bekende, dat het

op dat uur [ivas], op hetwelk Jezus

tot hem gezegd had : Uw zoon leeft.

En hij geloofde zelf, en zijn geheele

huis.

54. Dit tweede teeken heeft Jezus

wederom gedaan, als hij' uit Judéa in

Galiléa gekomen was.

HET V KAPITTEL.

JNa dezen was een «feest der Joden,

en Jezus ging op naar Jeruzalem.
a Lev. 23: 2. Deut. 16: 1.

2. En er is te Jeruzalem aan de
Schaaps[poor^] een badwater, hetwelk
in het Hebreeuwsch toegenaamd wordt
Bethésda, hebbende vijf zalen.

3. In deze lag eene groote menigte
van kranken, blinden, kreupelen, ver-

dorden, wachtende op de roering des

waters.

4. Want een engel daalde neder op
zekeren tijd in dat badwater, en be-

roerde het water ; die dan eerst daarin

kwam, na de beroering van het water,

die werd gezond, van wat ziekte hij

ook bevangen was.

5. En aldaar was een zeker mensch,
die acht en dertig jaren krank gelegen

had.
6. Jezus, ziende dezen liggen, en we-

tende dat hij nu langen tijd gelegen

had, zeide tot hem: Wilt gij gezond

worden ?

7. De kranke antwoordde hem: Heere,

ik heb geen mensch, om mij te werpen
in het badwater, wanneer het water

beroerd wordt; en terwijl ik kom, zoo

daalt een ander vóór mij neder.
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8. Jezus zeide tot hem : «Sta op, neem
uw bedcleken op, en wandel.

a Matth. 9: 6. Marc. 2: 11. Luc. 5: 24.

9. En terstond werd de mensch ge-

zond, en nam zijn beddeken op, en
wandelde. «En het was Sabbath o,p dien-

zelven dag. a Joh. 9: u.
10. De Joden dan zeiden tot denge-

ne die genezen was : «Het is Sabbath,
het is u niet geoorloofd het beddeken
te dragen. « ex. 20 : 10.

Deut. 5: 13. Jer. 17: 21.

Matth. 12: 2. Mare. 2 24. Luc. 6: 2.

11. Hij antwoordde hun: Die mij ge-

zond gemaakt heeft, die heeft mij ge-

zegd : Neem uw beddeken op, en wan-
del.

12. Zij vraagden hem dan: Wie is

de mensch, die u gezegd heeft: Neem
uw beddeken op, en wandel?

13. En die gezond gemaakt was, wist

niet, wie hij was; want Jezus was ont-

weken, alzoo er eene [groote] schare in

die plaats was.
14. Daarna vond hem Jezus in den

Tempel, en zeide tot hem : Zie, gij zijt

gezond geworden; «zondig niet meer,
opdat u niet wat ergere geschiede.

a Matth. 12: '45. Joh. 8: 11.

15. De mensch ging henen, en bood-
schapte den Joden, dat het Jezus was,
die hem gezond gemaakt had.

16. En daarom vervolgden de Joden
Jezus, en zochten hem te dooden, om-
dat hij deze dingen op den Sabbath
deed.

17. En Jezus antwoordde hun: «Mijn
Vader werkt tot nu toe, en ik werk
[ook]. a Joh. 14 : 10.

18. «Daarom zochten dan de Jo-

den te meer hem te dooden, omdat
hij niet alleen den Sabbath brak, maar
ook zeide, dat God zijn eigen Vader
was, zichzelven Gode' evengelijk ma-
kende, a Joh. 7: 19.

19. Jezus dan antwoordde, en zeide

tot hen : Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

«de Zoon kan niets van zichzelven doen,
tenzij hij den Vader dat ziet doen;
&want zoo wat die doet, dat doet ook
de Zoon desgelijks.

a Joh. 5: 30; 8: 38; 9: 4.

h Jes. 54: 5. Joh. 10: 30; 14: 9; 17: 5.

20. Want de Vader heeft den Zoon
lief, en «toont hem alles wat Hij doet;

en Hij zal hem grootere werken too-
|

nen dan deze, opdat gij ii verwondert.
a Joh. ]: 2; 3: 35; 7: 16; 8: 28; 14: 24.

21. Want gelijk de Vader de dooden
opwekt en levend maakt, alzoo maakt
ook de Zoon levend, die hij wil.

22. Want ook de Vader oordeelt nie-

mand, «maar heeft al het oordeel den
Zoon gegeven;

a Matth. 11: 27. Joh. 3: 35.

23. Opdat zij allen den Zoon eeren,

gelijk zij den Vader eeren. «Die den
Zoon niet eert, eert den Vader niet,

die hem gezonden heeft.
a 1 Joh. 2: 23.

24. «Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

die mijn woord hoort, en gelooft Hem
die mij gezonden heeft, die heeft het
eeuwige leven, en' «komt niet in de
verdoemenis, maar is uit den dood
overgegaan in het leven.
a Joh. 3: 18; 6: 40, 47; 8 : 51. 6 Luc. 23: 43.

25. Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

de ure komt, en is nu, «wanneer de
dooden zullen hooren de stemme des
Zoons Gods, en die ze gehoord hebben,
zullen leven, a Eph. 2: l, 5. l Tim. 5: 6.

26. Want gelijk de Vader het leven
heeft in zichzelven, alzoo heeft Hij ook
den Zoon gegeven, het leven te hebben
in zichzelven;

27. En heeft hem macht gegeven,
ook gericht te houden, omdat hij des
menschen Zoon is.

28. Verwondert u daar niet over;

want de ure komt, «in welke allen,

die in de graven zijn, zijne stemme
zullen hooren

; a i Thess. 4 : 16.

29. «En zullen uitgaan, die het goede
gedaan hebben, tot de opstanding des

levens, en die het kwade gedaan heb-

ben, tot de opstanding der verdoemenis.
a Dan. 12: 2. Matth. 25: 34, 46.

30. Ik kan van mijzelven niets doen.

Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn
oordeel is rechtvaardig; «want ik zoek
niet mijnen wil, maar den wil des

Vaders, die mij gezonden heeft,
a Joh. 6 : 38.

31. «Indien ik van mijzelven getuig,

mijn getuigenis is niet waarachtig.
a Joh. 8 : 14.

32. Er «is een ander, die van mij

getuigt, en ik weet, dat het getui-

genis, hetwelk hij van mij getuigt,

waarachtig is.

a Jes. 42: 1. Matth. 3: 17;.17: 5.
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33. öGijlieden hebt tot Johannes ge-

zonden, en hij heeft der waarheid ge-

tuigenis gegeven. a Joh. l: 15, 19, 27.

Si. Doch ik neem geen getuigenis
van een mensch; maar dit zeg Ik, op-

dat gijlieden zoudt behouden worden.
35. Hij was eene brandende en lich-

tende kaars; en gij hebt ulieden voor
eenen korten tijd in zijn licht willen
verheugen.

36. «Maar ik heb een getuigenis,
meerder dan [dai!J van Johannes; want
&de werken, die mij de Vader gegeven
heeft om die te volbrengen, diezelve
werken, die ik doe, getuigen van mij,

dat mij de Vader gezonden heeft.
a 1 Joh. 5: 9. b Joh. 10: 25.

37. «En de Vader, die mij gezonden
heeft, die heeft zelf van mij" getuigd.
Gij hebt noch zijne stemm-e ooit ge-
hoord, ^noch zijne gedaante gezien;

a Matth. 3: 17; 17: 5.

Mare. 1: 11; 9: 7. Luc. 3: 22;
9: 35. Joh, 1: 33; 6: 27; 8: 18.

2 Petr. 1 : 17. b Ex. 33 : 20.
Deut. 4: 12. 1 Tim. 6: IG. 1 Joh. 4: 12.

38. En zijn woord hebt gij niet in u
blijvende; want gij gelooft dien niet,

dien Hij gezonden heeft.

39. «Onderzoekt de Schriften; want
gij meent daarin het eeuwige leven te
hebben; en ^die zijn het, die van mij
getuigen; . « jes. 34: i6.

Luc. 16: 29. Hand. 17: 11.

b Deut. 18: 18. Luc. 24: 27. Joh. 1: 46.

40. En gij wilt tot mij niet komen,
opdat gij het leven moogt hebben.

41. Ik neem geene eere van men-
schen

;

42. Maar ik ken ulieden, dat gij de
liefde Gods in uzelven niet hebt.

43. Ik ben gekomen in den naam
myns Vaders, en gij neemt mij niet
aan; zoo een ander komt in zijnen
eigenen naam, dien zult gij aannemen.

44. «Hoe kunt gij gelooven, gij die
eere van malkanderen neemt, en de
eere, die van God alleen is, niet zoekt ?

a Joh. 12: 43.

45. Meent niet, dat ik u verklagen
zal bij den Vader; die u verklaagt, is

Mozes, op welken gij gehoopt hebt.
46. Want indien gij Mozes geloof-

det, zoo zoudt gij mij gelooven; «want
hij heeft van mij geschreven.

a Gen. 3: 15; 22: 18;
26: 4;. 28: 14. Deut. 18: 18.

47. Maar zoo gij zijne schriften niet

gelooft, hoe zult gy mijne woorden ge-
looven ?

Nr

HET VI KAPITTEL.

a dezen vertrok Jezus over de Zee
van Gahléa, welke is [de Zee] van Ti-

berias.

2. En hem volgde eene groote schare,
omdat zij zijne teekenen zagen, die hij

deed aan de kranken.
3. En Jezus ging op den berg, en zat

aldaar neder met zijne discipelen.

4. En het Pasc-ha, «het feest der Jo-
den, was nabij. a Ex. 12 : 18.

Lev. 23: 5. 7. Num. 28: 16. Deut. 16: 1.

5. «Jezus dan, de oogen opheffende,
en ziende dat eene groote schare tot

hem kwam, zeide tot Philippus: Van-
waar zullen wij broeden koopen, opdat
deze eten mogen? a Matth. 14: 14.

]\rarc. 6: 34. Luc. 9: 13.

6. (Doch dit zeide hij, hem beproe-
vende ; want hij wist zelf, wat hij doen
zoude.)

7. Philippus antwoordde hem: Voor
twee honderd penningen brood is voor
deze niet genoeg, opdat een iegelijk van
hen een weinig neme.

8. Eén van zijne discipelen, [namelijk]

Andreas, de broeder van Simon Petrus,
zeide tot hem :

9. Hier is een jongsken, dat vijf

gerstebrooden heeft, en twee vischkens;
maar «wat zijn deze onder zoovelen?

a 2 Kon. 4: 43.

10. En Jezus zeide : Doet de menschen
nederzitten. En er was veel gras in

die pla^ats. Zoo zaten dan de mannen
neder, omti^ent vijf duizend in getal.

11. En Jezus nam de broeden, «en
gedankt hebbende, deelde hij ze den
discipelenf en de discipelen dengenen
die nedergezeten waren; desgelijks ook
van de vischkens, zooveel zij wilden.

a 1 Sam. 9: 13.

12. En als zi.j verzadigd waren, zeide

hij tot zijne discipelen: Vergadert de
overgeschotene brokken, opdat er niet-s

verloren ga.

13. Zij vergaderden ze dan, en vul-

den twaalf korven met brokken van
de vijf gerstebrooden, welke overgescho-

ten Wedren dengenen die gegeten had-

den.
14. Dq menschen dan. gezien heb-



JOHANNES VI. 125

bende het teeken, dat Jezus gedaan
had, zeiden: «Deze is waarlijk de pro-

feet, die in de wereld komen zoude.
a Luc. 7: 16; 24: 19. Job. 4: 19.

15. Jezus dan, wetende, dat zij zou-

den komen, en hem met geweld nemen,
opdat zij hem koning maakten, ont-

week wederom op den berg, hijzelf

alleen.

16. «En als het avond geworden was,
gingen zijne discipelen af naar de zee.

« Matth. 14: 23. Mare. 6: 47.

17. En in het schip gegaan zijnde»

kwamen zij over de zee naar Caper-
naum. En het was aireede duister ge-

worden, en Jezus was tot hen niet

gekomen.
18. En de zee verhief zich, overmits

er een groote wind waaide.
19. En als zij amtrent vijf en twin-

tig of dertig stadiën gevaren waren,
zagen zij Jezus, wandelende op de zee,

en komende bij het schip; en zij wer-
den bevreesd.

20. Maar hij zeide tot hen: Ik ben
het, zijt niet bevreesd.

21. Zij hebben dan hem gewilliglijk

in het schip genomen; en terstond
kwam het schip aan het land, waar
zij naar toe voeren.

22. Des anderen daags de schare, die

aan de andere zijde der zee stond,

ziende, dat aldaar geen ander scheepken
was dan dat ééne, waar zijne discipelen

ingegaan waren, en dat Jezus met zijne

discipelen in dat scheepken niet was
gegaan, maar \dat\ zijne discipelen al-

leen weggevaren waren;
23. (Doch er kwamen andere scheep-

kens van Tiberias nabij de plaats, waar
zij het brood gegeten hadden, als de
Heere gedankt had.)

24. Toen dan de schare zag, dat Je-

zus aldaar niet was, noch zijne disci-

pelen, zoo gingen zij ook in de schepen,
en kwamen te Capérnaüm, zoekende
Jezus.

25. En als zij hem gevonden hadden
over de zee, zeiden zij tot hem : Rabbi,

wanneer zijt gij hier gekomen?
26. J"ezus antwoordde hun en zeide:

Voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt
mij, niet omdat gij teekenen gezien

hebt, maar omdat gij van de brooden
gegeten hebt, en verzadigd zijt.

27. «Werkt niet [om] de spijze die

vergaat, maar {om\ de spijze die blijft

tot in het eeuwige leven, welke de Zoon
des menschen ulieden geven zal; ^want
dezen heeft God de Vader verzegeld.
a Joh. 3: 16; 4: 14; 6: 40, 54.5 Matth.8: 17;

17: 5. Mare. 1: 11; 9: 7. Luc. 3 : 22; 9: 35.

Joh. 1: 33; 5: 37; 8: 18. 2Petr. 1: 17.

28. Zij zeiden dan tot hem: Wat
zullen wij doen, opdat wij de werken
Gods mogen werken ?

29. Jezus antwoordde en zeide tot

hen: «Dit is het werk Gods, dat gij

gelooft in hem, dien Hij gezonden heeft.
a 1 Joh. 3: 23.

80. Zij zeiden dan tot hem: Wat
«teeken doet gij dan, opdat wij het
mogen zien, en u gelooven ? Wat werkt
gij? a Matth. 12: 38; 16: 1.

Mare. 8: 11. Luc. 11 : 29. 1 Cor. 1: 22.

31. «Onze vaders hebben het Manna
gegeten in de woestijn; gelijk geschre-

ven is: ^Hij gaf hun het brood uit

den hemel te eten. a Ex. i6: 4. 14.

Num. 11: 7. 6 Ps. 78: 24. 1 Cor. 10: 3.

32. Jezus dan zeide tot hen: Voor-
waar, voorwaar zeg ik u, Mozes lieeft

u niet gegeven het brood uit den he-

mel; maar mijn Vader geeft u dat

ware brood uit den hemel.
33. Want het brood Gods is hij, die

uit den hemel nederdaalt, en die der

wereld het leven geeft.

34. Zij zeiden dan tot hem : Heere,

geef ons altijd dit brood.

35. En Jezus zeide tot hen: Ik ben
het brood des levens ; «die tot mij

komt. zal geenszins hongeren, en die

in mij gelooft, zal nimmermeer dor-

sten, a Jes. 55: 1. Joh. 4: 14; 7: 37.

36. Maar ik heb u gezegd, dat gij mij

ook gezien hebt, en gij gelooft niet.

37. Al wat mij de Vader geeft, zal

tot mij komen; en die tot mij komt,
zal ik geenszins uitwerpen.

38. Want ik ben uit den hemel ne-

dergedaald, «niet opdat ik mijnen wil

zoude doen, maar den wil desgenen,

die mij gezonden heeft.
a Matth. 26: 39.

Mare. 14: 36. Luc. 22: 42. Joh. 5: 30.

39. En dit is de wil des Vaders,, die

mij gezonden heeft, «dat al wat Hij

mij gegeven heeft, ik daaruit nietver-

lieze, maar het opwekke ten uitersten

dage. a Joh. 10: 28; 17: 12; 18: 9.

40. En dit is de wil desgenen, die

mij gezonden heeft, «dat een iegelijk,
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die den Zoon aanschouwt, en in hem
gelooft, het eeuwige leven hebbe; en
ik zal hem opwekken ten uitersten

dage. ffl Joh. 3: 16; 4: 14; 6: 27, 54.

41. De Joden dan murmureerden over
hem, omdat hij gezegd had: Ik ben
het brood, dat uit den hemel nederge-
daald is.

42. En zij zeiden: «Is deze niet Je-

zus, de zoon van Jozef, wiens vader
en moeder wij kennen? Hoe zegt deze
dan : Ik ben uit den hemel nederge-
daald? a Matth. 13: 55. Mare. 6: 3.

43. Jezus antwoordde dan, en zeide
tot hen : Murmureert niet onder mal-
kanderen.

44. «Niemand kan tot mij komen,
tenzij dat de Vadei-, die mij gezonden
heeft, hem trekke; en ik zal hem op-
wekken ten uitersten dage.

a Hoogl. 1: 4. Joh. 6: 65.

45. Er is geschreven in de profeten:
«En zij zullen allen van God geleerd
zijn. Een iegelijk dan, die [het\ van
den Vader gehoord en geleerd heeft,
die komt tot mij. a jes. 54: ia

Jer. 31: 33. Hebr. 8: 10; 10: 16.

46. «Niet dat iemand den Vader ge-
zien heeft, dan die van God is; deze
heeft den Vader gezien, a Matth. ii: 27.

Luc. 10: 22. Joh. 1: 18; 7: 29; 8: 19.

47. Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

«die in mij gelooft, heeft het eeuwige
^even. « joh. 3: ie, 36.

48. Ik ben het brood des levens.

49. «Uwe vaders hebben het Manna
gegeten in de woestijn, en zij zijn ge-
storven, a Ex. 16: 4. Num. 11: 7. Ps. 78:24.

50. Dit is het brood, dat uit den he-
mel nederdaalt, opdat de mensch daar-
van ete, en niet sterve.

51. Ik ben dat levende brood, dat
uit den hemel nedergedaald is; «zoo
iemand van dit brood eet, die zal in
der eeuwigheid leven. ^En het brood,
dat ik geven zal, is mijn vleesch, het-
welk ik geven zal voor het leven der
wereld. a Joh. 11 : 26. & Hebr. 10: 5, 10.

52. De Joden dan streden onder malk-
anderen, zeggende: «Hoe kan ons deze
[z)j)i] v.leesch te eten geven ?

a Joh. 3: 9.

53. Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar,
voorw^aar zeg ik ulieden, tenzij dat gij

het vleesch des Zoons des menschen

eet, en zijn bloed drinkt, zoo hebt gij

geen leven in uzelven.
54. «Die mijn vleesch eet, en mijn'

bloed drinkt, die heeft het eeuwige
leven; en ilc zal hem opwekken ten
uitersten dage.

a Joh. 3: 16; 4: 14; 6: 27, 40.

55. Want mijn vleesch is waarlijk
spijze, en myn bloed is waarlijk drank.

56. Die mijn vleesch eet, en mijn
bloed drinkt, die blijft in mij, en ik

in hem.
57. Gelijkerwijs mij de levende Vader

gezonden heeft, en ik leve door den
Vader, [alzoo] die mij eet, die zal leven
door mij.

58. Dit is het «brood, dat uit den
hemel nedergedaald is; niet gelijk uwe
vaders het Manna gegeten hebben, en
zijn gestorven; die dit bi;ood eet, zal

in der eeuwigheid leven, a Joh. 3: 13.

59. Deze dingen zeide hij in de sy-

nagoge, leerende te Capérnaüm.
6u. Velen dan van zijne discipelen,

[dit] hoerende, zeiden: Deze rede is

hard; wie kan ze hooren?
61. Jezus nu, wetende bij zichzelven

dat zijne discipelen daarover murmu-
reerden, zeide tot hen: Ergert ulieden

dit?

62. [Wat zoude het] dan [zijn], «zoo
gij den Zoon des menschen zaagt op-

varen, waar hij tevoren was?
a Marc. 16: 19. Luc. 24: 50.

Joh. 3: 13. Hand. 1: 9. Eph. 4: 8.

63. «De Geest is het, die levend maakt;
het vleesch is niet nut. De woorden,
die ik tot u spreek, zijn geest en zijn

leven. a 2 Cor. 3: 6.

64. Maar er zijn sommigen van ulie-

den, die niet gelooven. «Want Jezus
wist van den beginne, wie zij waren
die niet geloofden, ^en wie hij was die

hem verraden zoude. a Joh. 2: 25.

b Joh. 13: II.

65. En hij zeide: «Daarom heb ik u"
gezegd, dat niemand tot mij komen
kan, tenzij dat het hem gegeven zij

van mijnen Vader. « joh. 6: 44.

66. Van toen af gingen velen zijner

discipelen terug, en wandelden niet

meer met hem.
67. Jezus dan zeide tot de twaalven:

Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68. Simon Petrus dan antwoordde

hem: Heere, tot wien zullen w:j he-
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nengaan? Gij hebt de woorden des
eeuwigen «levens; a Hand. 5: 20.

69. En wij hebben geloofd en bekend,
«dat gij zijt de Christus, de Zoon des
levenden Gods. «, Matth. 16: 16.

Mare. 8: 29. Luc. 9: 20. Joh. 11: 27.

70. Jezus antwoordde hun: «Heb ik

niet u twaalven uitverkoren? En één
uit u is een duivel. a Luc 6: 13.

71. En hij zeide [dit van] Judas
Simons[300«] Iscariot; want deze zou-

de hem verraden, zijnde één van de
twaalven.

HET Vn KAPITTEL.

rjn na dezen wandelde Jezus in Gali-

léa; want hij wilde in Judéa niet wan-
delen, omdat de Joden hem zochten te

dooden.
2. En het feest der Joden, [namelijk]

de «[ioo/"]huttenzetting, was nabij.

a Lev. 23: 34.

o. Zoo zeiden dan zijne broeders tot

hem: Vertrek van hier, en ga henen
in Judéa, opdat ook uwe discipelen

uwe werken mogen aanschouwen, die

gij doet,

4. Want niemand doet iets in het
verborgen, en zoekt zelf dat men open-
lijk van hem spreke. Indien gij deze
dingen doet, zoo openbaar uzelven aan
de wereld

5. Want ook zijne «broeders geloof-

den niet in hem. o Mare. 3: 21.

6. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd

is nog niet hier; maar üw tijd is altijd

bereid.

7. «De wereld kan ulieden niet haten,
maar mij haat zij, omdat ik van haar
getuig, dat hare werken ^boos zijn.

a Joh. 14: 17; 15: 18. b Joh. 3: 19.

8. Gaat gijlieden op tot dit feest; ik

ga' nog niet op tot dit feest, «want mijn
tijd is nog niet vervuld, a Joh. 8: 20.

9. En als hij deze dingen tot hen ge-

zegd had, bleef hij in Galiléa.

10. Maar als zijne broeders opgegaan
waren, toen ging hij ook zelf op tot

het feest, niet openlijk, maar als in het
verborgen.

11. De Joden dan zochten hem op
het feest, en zeiden : «Waar is hij ?

a Joh. 11: 56.

12. «En er was veel gemurmels van
hem onder de scharen. Sommigen zei-

den : ^Hij is goed ; en anderen zeiden:
Neen, maar hij verleidt de schare.

a Joh. 9: 16; 10: 19.

b Matth. 21: 46. Luc. 7: 16. Joh. 6: 14; 7:40.

13. Nochtans sprak iiiemand vrijmoe-
digiijk van hem, «om' de vreeze der Jo-

den, a Joh. 9: 22; 12: 42; 19: 38.

14. Doch als het nu in het midden
van het feest was, zoo ging Jezus op
in den Tempel, en leerde.

15. En de. Joden verwonderden zich,

zeggende: Hoe weet deze de Schriften,

daar hij ze niet geleerd heeft?

16. Jezus antwoordde hun, on zeide:

«Mijne leere is mijne niet, maar des-

"genen die mij gezonden heeft.
a Joh. 3: 11; 8: 28; 12: 49; 14: 10, 24,

17. Zoo -iemand wil zijn wille doen,
die zal van deze leere bekennen, of zij

uit God is, dan [of] ik van mijzelven
spreek.

18. Die van zichzelven spreekt, zoekt
zijne eigene eere; maar die de eere

zoekt desgenen die hem gezonden heeft,

die is waarachtig, en geene ongerech-
tigheid is in hem.

19. «Heeft Mozes u niet de wet ge-

geven? En niemand van u doet de
wet. ^Wat zoekt gij mij te dooden?

a Èx. 20: 1; 24: 3.

Hand. 7: 53. 6 Matth. 12: 14.

Mare. 3: 6. Joh. 5: 18; 10: 39; 11: 53.

20. De schare antwoordde en zeide:

«Gij hebt den duivel; wie zoekt u te

dooden? a Joh. 8: 48, 52; 10: 20.

21. Jezus antwoordde en zeide tot

hen: Één werk heb ik gedaan, en gij

verwondert u allen.

22. Daarom, Mozes heeft ulieden «de
besnijdenis gegeven (niet dat zij uit

Mozes is, maar ^uit de vaderen'),en gij

besnijdt eenen mensch op den Sabbath.
a Lev. 12: 3. 6 Gen. 17: 10.

2:3. Indien een mensch de besnijde-

nis ontvangt op den Sabbath, opdat de
wet van Mozes niet gebroken worde,
zijt gij toornig op mij, dat ik eenen
geheelen mensch gezond gemaakt heb
op den Sabbath?

24. «Oordeelt niet naar het aanzien,

maar oordeelt een rechtvaardig oordeeL
a Deut. 1: 16, 17. Spr. 24: 23. Jac. 2: 1.

25. Sommigen dan uit die van Jeru-

zalem zeiden: Is deze niet, dien zij

zoeken te dooden?
26. En zie, hij spreekt vrijmoediglijk,
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en zij zeggen hem niets. Zouden nii

wel de oversten waarlijk weten, dat
deze waarlijk is de Christus?

27. «Doch van dezen weten wij van
waar- hij is-; maar de Christus, wanneer
hij komen zal, zoo zal niemand weten
van waar hij is. a Matth. 13 : 55.

Mare. 6: 3. Luc. 4: 22.

28. Jezus dan riep in den Tempel,
loerende en zeggende : En gij kent mij,

en gij weet van waar ik ben; en ik
ben «van mijzelven niet gekomen, &maar
Hij is waarachtig, die mij gezonden
heeft, welken ^ijlieden niet kent.
a Joh. 5: 43; 8: 42. h Joh. 8: 26. Eom. 3: 4.

29. Maar «ik ken Hem, want ik ben
van Hem, en Hij heeft mij gezonden.

a Joh. 10: 15.

30. «Zij zochten hem dan te grijpen;
maar niemand sloeg de hand aan hem,
want zijne i'ure was nog niet gekomen.

a Marc. 11: 18. Luc. 19: 47;

.
20: 19. Joh. 7: 19; 8: 37. h Joh. 8: 20.

31. «En velen uit de schare geloofden
in hem, en zeiden: Wanneer de Chris-
tus zal gekomen zijn, zal hij ook meer
teekenen doen dan die, welke deze ge-

daan heeft? a Joh. 8: 30.

32. De Pharizeën hoorden, dat de
schare dit van hem murmelde; en de
Pharizeën en de overpriesters zonden
dienaren, opdat zij hem grijpen zouden.

33. Jezus dan zeide tot hen: «Nog
eenen kleinen tijd ben ik bij u, en ik

ga henen tot dengene die mij gezonden
heeft. a Joh. 16: 16.

34. «Gij zult mij zoeken, en gij zult

[mij] niet vinden; en waar ik ben, kunt
gij niet komen. a Joh. 8: 21 ; 13 : 33.

35. De Joden dan zeiden tot malkan-
deren: Waar zal deze henengaan, dat
wij hem niet zullen vinden ? Zal hij tot

de verstrooide Grieken gaan, en de Grie-

ken leeren?

36. Wat is dit voor eene rede, die hij

gezegd heeft: Gij zult mij zoeken, en
zult [mij] niet vinden; en waar ik ben,,

kunt gfj niet komen?
37. En op den «laatsten dag, [zijnde]

de groote [dag] van het feest, stond
Jezus en riep, zeggende: ^Zoo iemand
dorst, die kome tot mij en drinke.

a Lev. 23: 3fi.

h Jes. ."jö: 1. Joh. 6: 35. Openb. 22; 17.

38. Die in mij gelooft, gelijkerwijs

ade Schrift zegt, stroomen des levenden
waters zullen uit zijnen buik vloeien.

a Jes. 12: 3.

39. (En dit zeide hij «van den Geest,
denwelken ontvangen zouden, die in

hem gelooven ; want' de Heilige Geest
was nog niet, overmits Jezus nog niet

verheerlijkt was.) a Jes. 44: 3.

Joël 2: 28. Hand. 2: 17.

40. Velen dan uit de schare, deze
rede hoerende, zeiden: «Deze is waar-
lijk de profeet. a Matth. 21 : 46.

Luc. 7: 16. Joh. 6: 14.

41. Anderen zeiden: «Deze is de Chris-

tus. En anderen zeiden: ^Zal dan de
Christus uit Galiléa komen?

a Joh. 4: 42. h Joh. 1: 47.

, 42. Zegt de Schrift niet, dat de Chris-

tus komen zal «uit den zade Davids,
en van het vlek '^'Bethlehem, waar Da-
vid was? a Ps. 132: 11.

& Micha 5: 1. Matth. 2: 6.

43. Er werd dan tweedracht onder
de schare, om zijnentv/ille.

44. En sommigen van hen wilden
hem grijpen; "maar niemand sloeg de
handen aan hem.

45. De dienaars dan kwamen tot de
overpriesters en Pharizeën ; en die zei-

den tot hen: Waarom hebt gij hem
niet gebracht?

46. De diend'ars antwoordden: Nooit
heeft een mensch alzoo gesproken, ge-

lijk deze mensch.
47. De Pharizeën dan antwoordden

hun: Zijt ook^gijlieden verleid?'

48. «Heeft iemand uit.de oversten in

hem geloofd, of uit de Pharizeën?
a Jes. 33: 18.

Joh. 12: 42. 1 Cor. 1: 20; 2: 8.

49. Maar deze schare, die de wet niet

weet, is vervloekt.

50. Nicodémus zeide tot hen, welke
«des nachts tot hem gekomen was,,

zijnde één uit hen: a Joh. 3: 2; 19: 39.

51. «Oordeelt ook^ onze wet den
mensch, tenzij dat zij eerst van hem
gehoord heeft, en verstaat wat hij doet?

a Ex. '23: 1.

Lev. 19: 15. Deut. 1: 17; 17: 8; 19: 15.

52. Zij antwoordden en zeiden tot

hem<: Zijt gij ook uit Galiléa? Onder-

zoek en zie, dat uit Gahléa geen pro-

feet opgestaan is.

53. En een iegelijk ging henen naar
zijn huis.
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HET VIII KAPITTEL.

Maar Jezus ging naar den Olijfberg.

2. En des morgens vroeg kwam hij

wederom in den Tempel, en al het volk
kwam tot hem ; en nedergezeten zijnde,

leerde hij hen.

3. En de Schriftgeleerden en de Pha-
rizeën brachten tot hem eene vrouw,
in overspel gegrepen;

4. En haar gesteld hebbende in het

midden, zeiden zij tot hem ; Meester,

deze vrouw is op de daad zelve gegre-

pen, overspel begaande.
5. f'En Mozes heeft ons in de wet

geboden, dat dezulken gesteenigd zullen

worden: gij dan, wat zegt gij?
a Lev. 20: 10. Deut. 22: 22.

6. En dit zeiden zij, hem verzoeken-
de, opdat zij [iets] hadden, om hem te

beschuldigen. Maar Jezus, nederbukken-
de, schreef met den vinger in de aarde.

7. En als zij hem. bleven vragen,
richtte hij zich op, en zeide tot hen:
«Wie van ulieden zonder zonde is, wer-
pe eerst den steen op haar.

a Deut. 17: 7.

8. En wederom nederbukkende,
schreef hij in de aarde.

9. Maar zij, [dit] hoorende, en van
[hunne] consciëntie overtuigd zijnde,

gingen uit, de een na den ander, be-

ginnende van de oudsten tot delaatsten;

en Jezus werd alleen gelaten, en de
vrouw in het midden staande.

10. En Jezus, zich oprichtende, en
niemand ziende dan de vrouw, zeide

tot haar: Vrouw, waar zijn deze uwe
beschuldigers? Heeft ii niemand ver-

oordeeld ?

11. En zij zeide: Niemand, Heere.
En Jezus zeide tot haar: Zoo veroor-

deel ik u ook niet; ga henen, en «zon-

dig niet meer. « joh. 5: i4.

12. Jezus dan sprak wederom tot

henlieden, zeggende : «Ik ben het licht

der wereld; die mij volgt, zal in de
duisternis niet wandelen, maar zal het
licht des levens hebben. « jps. 42: i6.

Joh. 1: 9; 9: 5; 12: 35, 36.

13. De Pharizeën dan zeiden tot hem :

Gij getuigt van uzelven ; uw getuigenis

is niet waarachtig.
14. Jezus antwoordde, en zeide tot

hen: «Hoewel ik van mijzelven getuig,

zoo is [nochtans] mijn getuigenis waar-

achtig; want ik weet, van waar ik ge-

komen ben, en waar ik henenga; maar
gijlieden weet niet, van waar ik kom,
en waar ik henenga. a Joh. 5: 3i.

15. Gij oordeelt naar het vleesch;

ik oordeel niemand.
16. En indien ik ook oordeel, mijn

oordeel is waarachtig; want ik ben
niet alleen, maar ik, en de Vader die

mij gezonden heeft.

i7. «En er is ook in uwe wet ge-

schreven, dat het getuigenis van twee
menschen waarachtig is.

a Num. 35: 30. Deut. 17: 6; 19: 15.

Matth. 18: 16. 2 Cor. 13: 1. Hebr. 10: 28.

18. Ik ben het, die van mijzelven
getuig, en «de Vader, die mij gezonden
heeft, getuigt van mij. a Matth. 3: i7;

17: 5. Mare. 1: 11; 9: 7.

Luc. 3: 22; 9: 35. Joh. 1: 33; 5: 37; 6: 27.

19. Zij dan zeiden tot hem : Waar is

uw Vader ? Jezus antwoordde : «Gij kent
noch mij, noch mijnen Vader; ^indien

gij mij kendet, zoo zoudt gij ook mij-

nen Vader kennen. a joh. i6: 3.

b Joh. 14: 9.

20. Deze woorden sprak Jezus bij de
schatkist, loerende in den Tempel ; «en
niemand greep hem, want zijne ure

was nog niet gekomen, a Joh. 7: 30.

21. Jezus dan zeide wederom tot hen :

«Ik ga henen, en gij zult mij zoeken,
en in uwe zonde zult gij sterven; waar
ik henenga, kunt gijlieden niet komen.

a Joli. 7: 34; 13: 33.

22. De Joden dan zeiden : Zal hij ook
zichzelven dooden, omdat hij zegt:

Waar ik henenga, kunt gijlieden niet

komen ?

23. En hij zeide tot hen: «Gijlieden

zijt van beneden, ik ben van boven;
gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit

deze wereld. a Joh. 3: si.

24. Ik heb u dan gezegd, «dat gij in

uwe zonden zult sterven; want indien

gij niet gelooft, dat ik [die] ben, gij zult

in uwe zonden sterven, a Joh. 8: 21.

25. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt

gij ? En Jezus zeide tot hen : Wat ik

van den beginne ulieden ook zeg.

26. Ik heb vele dingen van u te zeg-

gen en te oordeelen ; maar die mij ge-

zonden heeft, «is waarachtig; ^en de

dingen, die ik van Hem gehoord heb,

die spreek ik tot de wereld.
a Joh. 7: 28. Rom. 3: 4. b Joh. 15: 15.
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27. Zij verstonden niet, dat hij hun
v^an den Vader sprak.

28. Jezus dan zeide tot hen : «Wan-
neer gij den Zoon -des menschen zult

verhoogd hebben, dan zult gij verstaan,

dat ik [die] ben, en [dat] ik van mij-

zelven niets doe; '^maar deze dingen
spreek ik. gelijk mijn Vader mij ge-

leerd heeft. a Num. 21: 9.

2 Kon. 18: 4. Joh. 3: 14; 12: 32.

6 Joh. 3: 11; 7: 16; 12: 49: 14: 10, 24.

29. «En die mij gezonden heeft, is

met mij; de Vader heeft mij niet alleen

gelaten, want ik doe altijd, wat Hem
behagelijk is. a Joh. 14: lO; 16: 32.

30. Als hij deze dingen sprak, «ge-

loofden velen in hem. ,a Joh. 7: 3i.

31. Jezus dan zeide tot de Joden, die

[in] hem geloofden : Indien gijlieden in

mijn woord blijft, zoo zijt gij waarlijk

mijne discipelen;

32. En zult de waarheid verstaan,
aen de waarheid zal u vrij maken.

a Rom. 6; 18. Gal. 5: 1. i Petr. 2: 16.

83. Zij antwoordden hem: «Wij zijn

Abrahams zaad, en hebben nooitiemand
gediend; hoe zegt gij [dan]: Gij zult

vrij worden? a Matth. 3: 9.

34. Jezus antwoordde hun : Voorwaar,
voorwaar zeg ik u, een iegelijk, die de
zonde doet, «is een dienstknecht der
zonde. a Rom. 6: 20. 2 Petr. 2: 19.

35. En de dienstknecht blyft niet

eeuwiglijk in het huis; de zoon blijft

er eeuwiglijk.

36. «Indien dan de Zoon u zal vrij-

gemaakt, hebben, zoo zult gij- waarlijk

vrij zijn. a Rom. 8: 2.

37. Ik weet, dat gij Abrahams zaad
zijt; maar gij zoekt mij te dooden, want
mijn woord heeft in u geene plaats.

38. «Ik spreek, wat ik bij mijnen
Vader gezien heb; gij doet dan ook,

wat gij bij uwen vader gezien hebt.
a Joh. 3: 11; 7: 16; 12: 49; 14: 10, 24.

39. Zij antwoordden en zeiden tot

hem: Abraham is onze vader. Jezus
zeide tot hen : «Indien gij Abrahams
kinderen waart, zoo zoudt gij de wer-
ken van Abraham doen.

a Rom. 2: 28; 9: 7.

40. Maar nu zoekt gy mij te dooden,
eenen mensch «die u de waarheid ge-

sproken heb, welke ik van God gehoord
heb. Dat deed Abraham niet.

a Job. 17: 17.

41. Gij doet de werken uws vaders.

Zij zeiden dan tot hem: Wij zijn niet

geboren uit hoererij ; wij hebben éénen
Vader, [namelijk] God.

42. Jezus dan zeide tot hen: Indien

God uw Vader ware, zoo zoudt gij mij

liefhebben; want ik ben van God uit-

gegaan, en kom [van Hem]; «want ik

ben ook van mijzelven niet gekomen,
maar Hij heeft mij gezonden.

a Joh. 5: 43; 7: 29.

43. Waarom kent gij mijne sprake
niet? [Het is,] omdat gij mijn woord
niet kunt hooren.

44. «Gij zijt uit den vader den duivel,

en wilt de begeerten uws vaders doen.

^Die was een menschenmoorder van
den beginne, en is in de waarheid ^niet

staande gebleven; want geene waarheid
is in hem. Wanneer hij de leugen
spreekt, zoo spreekt hij uit zijn eigen;

want hij is een leugenaar, en de vader
der [leugen]. a l Joh. 3: S. & Gen. 3: 1.

2 Cor. 11: 3. 1 Joh. 3: 8. c Judas vs. 6.

45. Maar mij, omdat ik [w] de waar-
heid zeg, gelooft gij niet.

46. Wie van u overtuigt mij van
zonde ? En indien ik de waarheid zeg,

waarom gelooft gij mij niet ?

47. «Die uit God is, hoort de woor-
den Gods; daarom hoort gijlieden niet,

omdat gij uit God niet zijt.

a Joh. 6: 37; 10: 26, 27. 1 Joh. 4: 6.

48. De Joden dan antwoordden en
zeiden tot hem : Zeggen wij niet wel.

dat gij een Samaritaan zijt, «en den
duivel hebt ? a Joh. 7: 20; 10: 20..

49. Jezus antwoordde : Ik heb den
duivel niet, «maar ik eer mijnen Vader,

en gij onteert mij a Joh. 7: i8.

5Ö. Doch ik zoek mijne eere niet;

er is een, die ze zoekt en oordeelt.

51. Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

«zoo iemand mijn woord zal bewaard
hebben, die zal den dood niet zien in

der eeuwigheid. a Joh. 5:24; ll: 25.

52. De Joden dan zeiden tot hem :

Nu bekennen wij, dat gij den duivel

hebt. Abraham is gestorven, en de pro-

feten ; en zegt gij : Zoo iemand mijn

woord bewaard zal hebben, die zal den

dood niet smaken in der eeuwigheid ?

53. Zijt gij meerder, dan onze vader

Abraham, «welke gestorven is? en de

profeten zijn gestorven. Wien maakt
gij UZelven ? aHebr. 1] : 13.
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54. Jezus antwoordde : Indien ik mij-

zelven eer, zoo is mijne eere niets
;

mijn Vader is het, die mij eert, welken gij

zegt, dat uw God is.

55. En gij kent Hem niet, m^aar ik

ken Hem ; en indien ik zeg, dat ik Hem
niet ken, zoo zal ik ulieden gelijk zijn,

[dat is,] een leugenaar; maar ik ken
Hem, en bewaar zijn woord.

56. Abraham, uw vader, heeft met
verheuging verlangd, «opdat hij mijnen
dag zien zoude ; en hij heeft [heyn] ge-

zien, en is verblijd geweest.
a Gen. 17: 17. Luc. 10: 24. Hebr. 11: 13.

57. De Joden dan zeiden tot hem:
Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt
gij Abraham gezien ?

58. Jezus zeide tot hen : Voorwaar,
voorwaar zeg ik u, eer Abraham was,
ben ik.

59. Zij namen dan steenen op, dat

zij ze op hem wierpen. Maar Jezus
verborgde zich, en ging uit den Tem-
pel, gaande door het midden van hen;
«n ging alzoo voorbij. a Luc. 4: 29.

Job. 10: 31, 39; 11: 8.

HET IX KAPITTEL.

En voorbijgaande, zag hij eenen mensch,
blind van de geboorte af.

2. En zijne discipelen vraagden hem,
zeggende : Rabbi, wie heeft er gezon-
digd, deze of zijne ouders, dat hij blind
zoude geboren worden ?

3. Jezus antwoordde : Noch deze heeft
gezondigd, noch zijne ouders ; «maar
[dit is geschied], opdat de werken Gods
in hem zouden geopenbaard worden.

a Joh. 11: 4.

4. «Ik moet werken de werken des-
genen die mij gezonden heeft, zoolang
het dag is; de nacht komt, wanneeV
niemand werken kan. a Joh. 5: 19.

5. «Zoolang ik in de wereld ben, zoo
ben ik «het licht der wereld.

a Jes. 42: 6. Luc. 2- 32
Job. 1: 9; 8: 12; 12: 35, 46. Hand. 13: 47.

6. Dit gezegd hebbende, «spoog hij

op de aarde, en maakte slijk uit dat
speeksel, en streek dat slijk op de oo-

gen des blinden, « Mare. 8:23.

7. En zeide tot hem : Ga henen, wasch
u in het badwater Silóam (hetwelk
overgezet wordt: Uitgezonden). Hij

dan ging henen en wiesch zich, en
kwam ziende.

8. De geburen dan, en die hem te-

voren gezien hadden dat hij blind was,
zeiden : Is deze niet, die zat en «be-

delde ? a Hand. 3: 2.

9. Anderen zeiden: Hij is het; en
anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide:
Ik ben het.

10. Zij dan zeiden tot hem : Hoe zijn
u de oogen geopend ?

11. Hij antwoordde en ?eide : De
mensch, genaamd Jezus, maakte slijk,

en bestreek mijne oogen, en zeide tot

mij: Ga henen aan het badwater Siló-

am, en wasch u. En ik ging henen, en
wiesch mij, en ik werd ziende.

12. Zij dan zeiden tot hem : Waar is

die? Hij zeide: Ik weet het niet.

13. Zij brachten hem tot de Phari-
zeën, hem, [namelijk], die tevoren blind
[geiveest luas].

14. «En het was Sabbath, als Jezus
het slijk maakte, en zijne oogen opende.
a Mattb. 12:1. Marc. 2: 23. Luc. 6:1. Joh. 5:9.

15. De Pharizeën dan vraagden hem
ook wederom, hoe hij ziende gewor-
den was. En hij zeide tot hen : Hij
leide slijk op mijne oogen, en ik wiesch
mij, en ik zie.

16. Sommigen dan uit de Pharizeën
zeiden : Deze mensch is van God niet,

want hij houdt den Sabbath niet. An-
deren zeiden : «Hoe kan een mensch
[die] een zondaar is, zulke teekenen
doen ? ^En er was tweedracht onder
hen. a Joh. 3: 2; 9: 33. 6 Joh. 7: 12; 10: 19.

17. Zij zeiden wederom tot den blin-

de : Gij, wat zegt gij van hem, dewijl
hij uwe oogen geopend heeft? En hij

zeide : «Hij is een profeet.
a Luc. 7: 16; 24: 19. Job. 4: 19; 6: 14.

18. De Joden dan geloofden van hem^
niet, dat hij blind geweest was, en
ziende was geworden, totdat zij geroe-
pen hadden de ouders desgenen, die

ziende geworden was.
19. En zij vraagden hun, zeggende :

Is deze uw zoon, welken gij zegt dat
blind geboren is ? Hoe ziet hij dan nu ?

20. Zijne ouders antwoordden hun
en zeiden : Wij weten, dat deze onze
zoon is, en dat hij blind geboren is;

21. Maar hoe hij nu ziet, weten
wij niet ; of wie zijne oogen geopend
heeft, weten wij niet. Hij heeft {zijnen]
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ouderdom, vraagt hemzelven ; hij zal

van zichzelven spreken.

22. Dit zeiden zijne ouders, «omdat
zij de Joden vreesden ; ^want de Joden
hadden ah'eede te zamen een besluit

gemaakt, zoo iemand hem beleed de
Christus te zijn, dat die uit de syna-
goge zoude geworpen worden.

a Joh. 7: 13; 12: 42. 6 Joh. 12: 42.

23. Daarom zeiden zijne ouders: Hij

heeft [zijnen] ouderdom, vraagt hem-
zelven.

24. Zij dan riepen voor de tweede
maal den mensch die blind geweest
was, en zeiden tot hem : «Geef Godede
eere ; wij weten, dat deze mensch een
zondaar is. « joz. 7: 19.

25. Hij dan antwoordde en zeide :

Of hij een zondaar is, weet ik niet;

één ding weet ik, dat ik blind was,
en nu zie.

26. En zij zeiden wederom tot hem :

Wat heeft hij u gedaan ? Hoe heeft hij

uwe oogen geopend ?

27. Hij antwoordde hun : Ik heb het
u aireede gezegd, en gij hebt het niet
gehoord ; wat wilt gij het wederom
hooren ? Wilt gijlieden ook zijne dis-

cipelen worden ?

28. Zij gaven hem dan scheldwoor-
den, en zeiden: Gij zijt zijn discipel;

maar wij zijn discipelen van Mozes.
29. Wij weten, dat God tot Mozes

gesproken heeft ; maar dezen weten
wij niet, van waar hij is.

30. De mensch antwoordde en zeide

tot hen : Hierin is immers [wat] won-
ders, dat gij niet \veet van waar hij

is, en [nochtans] heeft hij mijne oogen
geopend.

31. «En wij weten, dat G-od de zon-
daars niet hoort; maar zoo iemand
Godvruchtig is, en zijnen wil doet,

dien hoort Hij. a Spr. 15: 29; 28: 9.

Jes. 1: 15. Micha 3: 4.

32. Van [alle] eeuw is het niet gehoord,
dat iemand eens blindgeborenen oogen
geopend heeft.

33. Indien deze van God niet ware,
hij zoude niets kunnen doen,

34. Zij antwoordden en zeiden tot

hem : Gij zijt geheel in zonden gebo-
ren, en leert gij ons ? En zij wierpen
hem uit.

35. Jezus hoorde dat zij hem uitge-

worpen hadden, en hem vindende zei-

de hij tot hem : Gelooft gij in den Zone
Gods?

36. Hij antwoordde en zeide : Wie is

hij, Heere, opdat ik in hem moge ge-

looven ?

37. En Jezus zeide tot hem : En gij

hebt hem gezien, «en die met u spreekt^
deze is het. a Joh. 4: 2G.

38. En hij zeide: Ik geloof, Heere;
en hij aanbad hem.

39. En Jezus zeide : «Ik ben tot een
oordeel in deze wereld gekomen, ''op-

dat degenen, die niet zien, zien mogen^
en die zien, blind worden.

a Joh. 3: 17; 12: 47. 6 Matth. 13: 13.

40. En dit hoorden [eenigen] uit de
Pharizeën, die bij hem waren, en zei-

den tot hem : Zijn wij [dan] ook bhhd?
41. Jezus zeide tot hen: Indien gij

blind waart, zoo zoudt gij geene zon-

de hebben ; maar nu zegt gij : Wij
zien; zoo blijft dan uwe zonde.

HET X KAPITTEL.

\ oorwaar, voorwaar zeg ik ulieden,
die niet ingaat door de deur in den
stal der schapen, maar van elders in-

klimt, die is een dief en moordenaar.
2. Maar die door de deur ingaat, is

een herder der schapen.

3. Dezen doet de deurwachter open,
en de schapen hooren zijne stemme; en
hij roept zijne schapen bij name, en
leidt ze uit.

4. En wanneer hij zijne schapen uit-

gedreven heeft, zoo gaat hij voor hen
henen, en de schapen volgen hem,
overmits zij zijne stemme kennen.

5. Maar eenen vreemde zullen zij

geenszins volgen, maar zullen van heni

vlieden, overmits zij de stemme der

vreemden niet kennen.

6. Deze gelijkenis zeide Jezus tot

hen; maar zij verstonden niet. wat
het was, dat hij tot hen sprak.

7. Jezus dan zeide wederom tot hen:
Voorwaar, voorwaar zeg ik u, ik ben

de deur der schapen.

8. Allen, zoo velen als er vóór mij

zijn gekomen, zijn dieven en moorde-
naars; maar de schapen hebben hen
niet gehoord,

9. «Ik ben de deur; indien iemand
door mij ingaat, die zal behouden wor-
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den; en hij zal ingaan en uitgaan, en
weide vinden. a Joh. 14: 6.

10. De dief komt niet, dan opdat hij

stele, en slachte, en verderve; ik ben
gekomen, opdat zij het leven hebben,
en overvloed hebben.

11. alk ben de goede Herder; de
goede Herder stelt zijn leven voor de
schapen. « .Tes. 40: 11. Ezech. 34: 23.

Hebr. 13 : 20. 1 Petr. 5 : 4.

12. «Maar de huurling, en die geen
herder is, wien de schapen niet eigen

zijn, ziet den wolf komen, en verlaat

de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt

ze, en verstrooit de schapen. •

a Zacb. 11: 16.

18. En de huurling vliedt, overmits
hij een huurling is, en heeft geene
zorg voor de schapen.

14. Ik ben de goede Herder; en «ik

ken de mijnen, en word van de mijnen
gekend. a 2 Tim. 2: 19.

15. «Grelijkerwijs de Vader mij kent,

[alzoo] ken ik ook den Vader; en ik

stel mijn leven voor de schapen.
<i Matth. 11: 27. Luc. 10:22. Job. 6:46; 7:29.

16. Ik heb nog andere schapen, die

van dezen stal niet zijn; deze moet ik

ook toebrengen; en zij zullen mijne
stemme hooren, «en het zal worden
ééne kudde, [en] één Herder.

a Ezech. 37: 22.

17. Daarom heeft mij de Vader lief,

overmits ik «mijn leven afleg, opdat ik

het wederom neme. a jes. 53: 12.

18. Niemand neemt het van mij, maar
ik leg het van mijzelven af. «Ik heb
macht het af te leggen, en heb macht
het wederom te nemen. Dit gebod heb
ik van mijnen Vader ontvangen.

ffl Joh. 2: 19.

19. «Er werd dan wederom twee-
dracht onder de Joden, om dezer woor-
den wille. a Joh. 7: 12; 9: 16.

20. En velen van hen zeiden: «Hij
heeft den duivel, en is uitzinnig; wat
hoort gij hem? a Joh. 7: 20; 8: 48, 52.

21. Anderen zeiden: Dit zijn geene
woorden eens bezetenen; «kan ook de
duivel der blinden oogen openen?

a Ex. 4: 11. Ps. 94: 9; 146: 8.

22. En het was het Feest der ver-

nieuwing des Tempels te Jeruzalem, en
liet was winter.

23. En Jezus wandelde in den Tem-
pel, «in het voorhof van Salomo.

n 1 Kon. 6: 3. Hand. 3 : 11 ; 5: 12.

24. De Joden dan omringden hem,
en zeiden tot hem: Hoe lang houdt gij

onze ziele op? Indien gij de Christus
zijt, zeg het ons vrij uit.

25. Jezus antwoordde hun: Ik heb
het u gezegd, en gij gelooft het niet.

«De werken die ik doe in den naam
mijns Vaders, die getuigen van mij.

d Joh. 5: 36.

26. Maar gijlieden gelooft niet, wofnt
gij zijt niet van mijne schapen, gelijk

ik u gezegd heb.

27. «Mijne schapen hooren mijne
stemme, en ik ken ze, en zij volgen mij.

a Joh. 8 : 47.

28. En ik geef hun het eeuwige leven
;

«en zij zullen niet verloren gaan in

der eeuwigheid, en niemand zal ze uit

mijne hand rukken.
a Joh. 6: 39; 17: 12; 18: 9.

29. Mijn Vader, die ze my gegeven
heeft, is meerder dan allen ; en niemand
kan ze rukken uit de hand mijns Va-
ders.

30. «Ik en de Vader zijn één.
a Jes. 54: 5. Joh. 5: 19; 14: 9; 17 : 5.

31. «De Joden dan namen wederom
steenen op, om hem te steenigen.

a Joh. 8: 59; 11: 8.

32. Jezus antwoordde hun : Ik heb
u vele treffelijke werken getoond van
mijnen Vader; om welk werk van die

steenigt gij mij ?

38. De Joden antwoordden hem, zeg-

gende : Wij steenigen u niet over [ee^iig]

goed werk, «maar over [Godsjlastering,

en omdat gij, een mensch zijnde, uzel-.

ven God maakt. a Joh. 5: is.

34. Jezus antwoordde hun: Is er niet

geschreven in uwe wet: «Ik heb ge-

zegd: gij zijt Goden? a Ps. 82: 6.

35. Indien [de wet] diegenen Goden
genaamd heeft, tot welke het woord
Gods geschied is, en de. Schrift niet

kan gebroken worden;
36. Zegt gijlieden [tot mij], «dien de

Vader geheiligd en in de wereld ge-

zonden heeft: Gij lastert [God]; omdat
ik ^gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

a Joh. 6: 27. 6 Joh. 5: 17.

37. «Indien ik niet doe de werken
mijns Vaders, zoo gelooft mij niet;

a Joh. 15: 24.

38. Maar indien ik ze doe, en zoo

gij mij niet gelooft, zoo gelooft de

werken; opdat gij moogt bekennen en
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gelooven, adat de Vader in mij is, en
ik in Hem. a Job. 14 : 11 ; 17: 21.

39. «Zij zochten dan wederom hem
te grijpen, en hij ontging uit liunne
hand. a Luc. 4: 29. Joh. 8: 59.

40. En hij ging wederom over den
Jordaan, tot de plaats «waar Johannes
eerst doopte; en hij bleef aldaar.

ffi Job. 1: 28; 3: 23.

41. En velen kwamen tot hem en
zeiden: Johannes deed wel geen teeken;
maar alles, wat Johannes van dezen
zeide, was waar.

42. En velen geloofden aldaar in hem.

HET XI KAPITTEL

En er was een zeker [man] krank,
[genaamd] Lazarus, van Bethanië, uit

het vlek van Maria en van hare zuster
Martha.

2. «(Maria nu was degene, die den
Heere gezalfd heeft met zalf, en zijne

voeten afgedroogd heeft met hare ha-
ren; welker broeder Lazarus krank
was.) a Mattb. 26: 6.

Mare. 14: 3. Luc. 7: 37. Job. 12: 3.

3. Zijne zusters dan zonden tot hem,
zeggende: Heere, zie, dien gij lief hebt,is

krank.
4. En Jezus, [dat] hoerende, zeide:

Deze krankheid is niet tot den dood,
«maar ter heerlijkheid Gods; opdat de
Zone Gods door haar verheerlijkt worde.

a Job. 9: 3; 11: 40.

5. Jezus nu had Martha, en hare
zuster, en Lazarus lief.

6. Als hij dan gehoord had dat hij

krank was, toen bleef hij [nog] twee
dagen in de plaats waar iiij was.

7. Daarna zeide hij voorts tot de
discipelen: Laat ons wederom naar
Judéa gaan.

8. De discipelen zeiden tot hem : Rabbi,
«de Joden hebben u nu [onlangs] ge-

zocht te steenigen, en gaat gij wederom
derwaarts? a Job. 8: 59; 10: 31.

9. Jezus antwoordde: Zijn er niet
twaalf uren in den dag ? Indien iemand
in den dag wandelt, zoo stoot hij zich
niet, overmits hij het licht dezer we-
reld ziet;

10. Maar indien iemand in den nacht
wandelt, zoo stoot hij zich, overmits
het licht in hem niet is.

11. Dit sprak hij ; en daarna zeide hij

tot hen: Lazarus, onze vriend, «slaapt;
maar ik ga henen, om hem uit den
slaap op te wekken.

u Mattb. 9: 24. Mare. 5: 39. Lue. S: 52.

12. Zijne discipelen dan zeiden : Hee-
re, indien hij slaapt, zoo zal hij gezond
worden.

13. Doch Jezus had gesproken van
zijnen dood; maar zij meenden dat hij

sprak van de ruste des slaaps.

14. Toen zeide dan Jezus tot hen
vrij uit: Lazarus is gestorven;

15. En ik ben blijde om uwentwille,
dat ik daar niet geweest ben, opdat
gij gelooven moogt; doch laat ons tot

hem gaan.
16. Thomas dan, genaamd Didymus^

zeide tot [zijne] medediscipelen: Laat
ons ook gaan, opdat wij met hem ster-

ven.

17. Jezus dan, gekomen zijnde, vond^
dat hij nu vier dagen in het graf ge-

weest was.
18. (Bethanië nu was nabij Jeruza-

lem, omtrent vijftien stadiën van
[daar].)

19. En velen uit de Joden waren ge-

komen tot Martha en Maria, opdat zij

haar vei-troosten zouden over haren
broeder.

20. Martha dan, als zij hoorde dat
Jezus kwam, ging hem tegemoet; doch
Maria bleef in huis zitten.

21. Zoo zeide dan Martha tot Jezus :

Heere, waart gij hier geweest, zoo wa-
re mijn broeder niet gestorven;

22. Maar ook nu weet ik, dat alles

wat gij van God begeeren zult. God u
het geven zal.

23. Jezus zeide tot haar: Uw broeder
zal wederopstaan.

24. Martha zeide tot hem: Ik weet,
dat hij opstaan zal in dè"opstanding
ten laatsten dage.

a Dan. 12: 2. Luc. 14: 14. Job. 5: 29.

25. Jezus zeide tot haar : «Ik ben de
opstanding en het leven; ^die in mij
gelooft, zal leven, al ware hij ook ge--

Storven; « .Tob. l: 4; 5: 24; 14: 6.

b Job. 3: 16, 36; 6: 47. 1 Joh. 5: 10.

26. «En een iegelijk, die leeft, en in

mij gelooft, zal niet sterven in der

eeuwigheid. Gelooft gij dat?
a Job. 6: 51.

27. Zij zeide tot hem: Ja, Heere; «ik

heb geloofd, dat gij zijt de ChristuSj.
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de Zone Gods, die in de wereld komen
zoude. a Matth. 16: 16.

Marc. 8: 29. Luc. 9: 20. Joh. 6: 69.

28. En dit gezegd hebbende, ging zij

henen, en riep Maria, hare zuster, hei-

melijk, zeggende : De Meester is daar, en
hij roept u.

29. Deze, als zij [dat] hoorde, stond
haastelijk op, en ging tot hem.

30. (Jezus nu was nog in het vlek
niet gekomen, maar was in de plaats,

waar hem Martha te gemoet gekomen
was.)

31. De Joden dan, die met haar in

het huis waren, en haar vertroostten,

ziende Maria, dat zij haastelijk opstond
en uitging, volgden haar, zeggende: Zij

gaat naar het graf, opdat zij aldaar
weene.

32. Maria dan, als zij kwam waar
Jezus was, en hem zag, viel aan zijne

voeten, zeggende tot hem: Heere, in-

dien gij hier geweest waart, zoo ware
mijn broeder niet gestorven.

38. Jezus dan, als hij haar zag wee-
nen, en de Joden, die met haar kwa-
men, [ook] weenen, werd hij zeer be-

wogen in den geest, en ontroerde zich-

zelven
;

34. En zeide: Waar hebt gij hem
gelegd ? Zij zeiden tot hem : Heere, kom
en zie het.

35. «Jezus weende. « Luc. 19 .- 41.

36. De .Joden dan zeiden: Zie, hoe
lief hij hem had.

37. En sommigen uit hen zeiden:
Kon hij, «die de oogen des blinden
geopend heeft, niet maken, dat ook
deze niet gestorven ware ? a Joh. 9 : 6.

38. Jezus dan, wederom in zichzel-

ven zeer bewogen zijnde, kwam tot

het graf; en het was eene spelonk, en
een steen was daarop gelegd.

39. Jezus zeide : Neemt den steen weg.
Martha, de zuster des gestorvenen, zei-

de tot hem : Heere, hij riekt nu al, want
hij heeft vier dagen [aldaar gelegen].

40. Jezus zeide tot haar: Heb ik u
niet gezegd, dat, zoo gij gelooft, gij de
heerlijkheid Gods zien zult?

41. Zij namen dan den steen weg,
waar de gestorvene lag. En Jezus hief

de oogen opwaarts, en zeide: Vader,
ik dank U, dat Gij mij gehoord hebt.

42. Doch ik wist, dat Gij mij altijd

hoort; «maar om der schare wille, die

rondom staat, heb ik [dit] gezegd, opdat
zij zouden gelooven, dat Gij mij gezon-
den hebt. a joh. 12 : 30.

43. En als hy dit gezegd had, riep
hij met groote stemme: Lazarus, kom
uit.

44. En de gestorvene kwam uit, ge-
bonden aan handen en voeten met
grafdoeken, en zijn aangezicht was
omwonden «met eenen zweetdoek. Je-

zus zeide tot hen: Ontbindt hem, en
laat hem henengaan. a Joh. 20: 7.

45. Velen dan uit de Joden, die tot
Maria gekomen waren, en aanschouwd
hadden hetgene Jezus gedaan had, ge-
loofden in hem.

46. Maar sommigen van hen gingen
tot de Pharizeën, en zeiden tot hen
hetgene Jezus gedaan had.

47. «De overpriesters dan en de Pha-
rizeën vergaderden den Raad, en zei-

den : ^Wat zullen wij doen ? Want deze
mensch doet vele teekenen.

a Ps. 2: 2. Matth. 26: 3. Mare. 14: 1.

Luc. 22: 2. Hand. 4 : 27. & Joh. 12: 19.

48. Indien wij hem alzoo laten [ge-

lüorden], zij zullen allen in hem geloo-

ven, en de Romeinen zullen komen,
en wegnemen beide onze plaats en [ons]

volk.

49. En één uit hen, [namelijk] Caja-

phas, die deszelven jaars hoogepriester
was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;

50. En gij overlegt niet, «dat het ons
nut is, dat één mensch sterve voor
het volk; en het geheele volk hiet ver-

loren ga. a Joh. 18: 14.

51. En dit zeide hij niet uit zichzel-

ven; maar, zijnde hoogepriester des-

zelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus
sterven zoud^ voor het volk;

52. En niet alleen voor dat volk,

maar opdat hij ook de kinderen Gods,
die verstrooid waren, «tot één zoude
vergaderen. d Eph. 2: 14, i5, ie.

53. Van dien dag dan af raadslaag-

den zij te zamen, dat zij hem dooden
zouden.

54. Jezus dan wandelde niet meer
vrijelijk onder de Joden ; maar ging van
daar naar het land bij de woestijn,

naar de stad, genaamd E'phraïm, en
verkeerde aldaar met zijne discipe-

len.

55. En het Pa.scha der Joden was
nabij, en velen uit dat land gingen op
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naar Jeruzalem vóór het Pascha, opdat
zij zichzelven reinigden.

56. «Zij zochten dan Jezus, en zeiden
onder malkanderen, staande in den
Tempel: Wat dunkt u? [Dunkt u,] dat
hij niet komen zal tot het feest?

a Joh. 7: 11,

57. De overpriesters nu en de Pha-
rizeen hadden een gebod gegeven, dat,

zoo iemand w^ist waar hij was, hij het
zoude te kennen geven, opdat zij hem
mochten vangen.

HET Xn KAPITTEL.

J ezus dan kwam zes dagen voor het
Pascha te Bethanië, waar Lazarus was,
die gestorven was geweest, welken hij

opgewekt had uit de dooden.
a Matth. 26: 6.

Mare. 14: 3. Luc. 7: 37. Joh. 11: 2.

2. Zij bereidden hem dan aldaar een
avondmaal, en Martha diende; en La-
zarus was één van degenen, die met
hem aanzaten.

3. Maria dan, genomen hebbende een
pond zalf van onvervalschte, zeer kos-

telijke Nardus, heeft de voeten van
Jezus gezalfd, en met hare haren zijne

voeten afgedroogd; en het huis werd
vervuld van den reuk der zalf.

4. Zoo zeide dan één van zijne dis-

cipelen, [namelijk] Judas Simons [zoon]

Iscariot, die hem verraden zoude:
5. «Waarom is deze zalf niet verkocht

voor drie honderd penningen, en den
armen gegeven? a Marc. 14: 5.

6. En dit zeide hij, niet omdat hij

bezorgd was voor de armen, maar om-
dat hij een dief was, «en de beurs had,
en droeg hetgene gegeveii werd.

a Joh. 13: 29.

7. Jezus dan zeide: Laat af van
haar; zij heeft dit bewaard tegen «den
dag mijner begrafenis. « Mare. i4; 8.

8. Want de «armen hebt gijlieden

altijd met u, maar mij hebt gij niet

altijd. a Deut. 15: 11.

Matth. 26: 11. Mare. 14: 7.

9. Eene groote schare dan der Joden
verstond, dat hij aldaar was; en zij

kwamen, niet alleen om Jezus' wille,

maar opdat zij ook Lazarus zouden
zien, «dien hij uit de dooden opgewekt
had. a Joh. 11 : 44.

10. En de overpriesters beraadslaag-

den, dat zij ook Lazarus dooden zou-

den.

11. Want velen van de Joden gingen
henen om zijnentwille, en geloofden in

Jezus.

12. «Des anderen daags, eene groote

schare, die tot het feest gekomen was,
hoerende dat Jezus naar Jeruzalem
kwam, a Matth. 21: 8.

Mare. 11: 8. Luc. 19: 36.

13. Namen de takken van palmboo-
men, en gingen uit hem tegemoet, en
riepen: Hosanna! "Gezegend [is] hij,

die komt in den naam des Heeren,
[hij die is] de Koning Israels.

a Ps. 118: 26.

14. En Jezus vond eenen jongen ezel,

en zat daarop; gelijk geschreven is:

15. «Vrees niet, gij dochter Sion ; zie,

uw Koning komt, zittende op het veu-

len eener ezelin. « jes. 62: ii.

Zach. 9: 9. Matth. 21: 5.

16. Doch dit verstonden zijne disci-

pelen in het eerst niet; maar als Jezus
verheerlijkt was, toen werden zij in-

dachtig, dat dit van hem geschreven
was, en [_dat] zij hem dit gedaan had-

den.

17. De schare dan, die met hem was,
getuigde, dat hij Lazarus uit het graf

geroepen, en hem uit de dooden opge-

wekt had.

18. Daarom ging ook de schare hem
te gemoet, overmits zij gehoord had,

dat hij dat teeken gedaan had.

19. De Pharizeën dan zeiden onder
malkanderen: «Ziet gij [wel], dat gij

gansch niet vordert? Zie, de [geheele]

wereld gaat hem na. a Joh. ii: 47.

20. En er waren sommige Grieken
uit degenen, «die opgekomen waren,

opdat zij op het feest zouden aanbidden.
a Hand. 8: 27.

21. Deze dan gingen tot Philippus,

«die van BethsaicÜ in Galiléa was, en
baden hem, zeggende: Heere, wij wil-

den Jezus [wel] zien. « Job. i: 45.

22. Philippus kwamen zeide het An-
dreas; en Andreas en Philippus we-

derom zeiden het Jezus.

23. Maar Jezus antwoordde hun, zeg-

gende: De ure is gekomen, «dat de

Zoon des menschen zal verheerlijkt

worden. a Joh. 13: 32; 17: 1.

24. Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

«indien het tarwegraan in de aarde niet
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valt en sterft, zoo blijft het alleen;

maar indien het sterft, zoo brengt het

veel vrucht voort. a l Cor. 15: 36.

25. «Die zijn lev^n liefheeft zal het

verliezen; en die zijn leven haat in

deze wereld, zal het bewaren tot het

eeuwige leven. a :\[attb. lO: 39; 16: 25.

Mare. S: 35. Luc. 9: 24; 17: 33.

26. Zoo iemand mij dient, die volge

mij; en «waar ik ben, aldaar zal ook
myn dienaar zijn. En zoo iemand mij

dient, de Vader zal hem eeren.
a Joh. 14: 3: 17: 2\.

27. «Nu is mijne ziele ontroerd; en
wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij

uit deze ure. Maar hierom ben ik in

deze ure gekomen, a Matth. 26: 37, 38,39.
Mare. 14: 34. Luc. 22: 44.

28. Vader, verheerlijk uwen naam.
Er kwam dan eene stemme uit den
hemel, '[zeggende :\ En Ik heb [hem]
verheerlijkt, en Ik zal [hem] wederom
verheerlijken.

29. De schare dan, die daar stond,

en [dit] hoorde, zeide, dat er een don-
derslag geschied was. Anderen zeiden:

Een engel heeft tot hem gesproken.

30. Jezus antwoordde en zeide: «Niet

om mijnentwille is deze stemme ge-

schied, maar om uwentwille.
« Joh. 11 : 42.

31. «Nu is het oordeel dezer wereld;
&nu zal de overste dezer wereld buiten
geworpen worden.

a Joh. 16: 11. Eph. 2: 2.

h Joh. 14: 30. Col. 2: 15.

32. «En ik, zoo wanneer ik van de
aarde zal verhoogd zijn, zal ze allen

tot mij trekken. a Num. 2i: 9.

2 Kon. 18: 4. .Toh. 3: 14; 8: 28.

33. (En dit zeide hij, beteekenende
hoedanigen dood hy sterven zoude.)

34. De schare antwoordde hem : Wij
hebben uit de wet gehoord, «dat de
Christus blijft in der eeuwigheid; en
hoe zegt gij, dat de Zoon des menschen
moet verhoogd worden? Wie is deze
Zoon des menschen?

a 2 Sam. 7: 16. 1 Kron. 22: 10.

Ps. 45: 7; 89: 37; 110: 4. Jes. 9: 5.

Jer. 23: 6. Ezech. 37: 26. Dan. 2: 44;

7: 14, 27. Micha 4: 7. Hebr. 1: 8.

35. Jezus dan zeide tot hen: Nog
een kleinen tijd «is het licht bij ulieden

;

^wandelt, terwijl gij het licht hebt, op-

dat de duisternis u niet bevange. En

N. ï.

die in de duisternis wandelt, weet niet

waar hij henen gaat.
a Joh. 1: 9; 8: 12; 9: 5; 12: 46.

h Jer. 13: 16. Eph. 5: 8. 1 Thess. 5: 4.

36. Terwijl gij het licht hebt, gelooft

in het licht, opdat gij kinderen des
lichts moogt zijn. Deze dingen sprak
Jezus; en weggaande, verborg hij zich

van hen.
37. En hoewel hij zoovele teekenen

voor hen gedaan had, [nochtans] geloof-

den zij in hem niet;

38. Opdat het woord van Jesaja, den
profeet, vervuld werd, dat hij gesproken
heeft: «Heere, wie heeft onze prediking
geloofd? En wien is de arm des Hoe-
ren geopenbaard?

a Jes. 53: 1. Rora. 10: 16.

3v3. Daarom konden zij niet gelooven,
dewijl Jesaja wederom gezegd heeft:

40. «Hij heeft hunne oogen verblind,

en hun hart verhard ; opdat zij met
de oogen niet zien, en met het hart

[niet] verstaan, en zij bekeerd Avorden,

en Ik hen geneze. a Jes. 6: 9.

Ezech. 12 : 2. Matth. 13 : 14. IMarc. 4: 12.

Luc. 8: 10. ILind. 23: 2G. Hom. 11: S.

41. «Dit zeide Jesaja, toen hij zijne

heerlijkheid zag, en van hem sprak.
ffl Jes. 6 : 1.

42. «Nochtans geloofden ook zelfs

velen uit de oversten in hem; maar
om der Pharizeën wille beleden zij het

niet, &opdat zij uit de synagoge niet

zouden geworpen worden.
a Joh. 7: 13, 48. h Joh. 9: 22.

43. «Want zij hadden de eere der

menschen lief, meer dan de eere Gods.
a Joh. 5: 44.

44. En Jezus riep, en zeide: Die in

mij gelooft, gelooft in mij niet, maar
in dengene die mij gezonden heeft;

45. «En die mij ziet, die ziet denge-

ne, die mij gezonden heeft.
a Joh. 10: 30; 14: 9.

46. «Ik ben een licht, in de wereld

gekomen, opdat een iegelijk, die in

mij gelooft, in de duisternis niet blij-

ve. n Jes. 42: 6: 49: 6.

Joh. 1: 9; S: 12; 9: 5; 12: 35. Hand. 13: 47.

47. En indien iemand mijne woorden
gehoord, en niet geloofd zal hebben,

ik oordeel hem niet; «want ik ben niet

gekomen, opdat ik de wereld oordeele,

maar opdat ik de wereld zalig make.
o. Joh. 3 : 17; 9 : 39.

48. «Die mij verwerpt, en mijne woor-
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den niet ontvangt, heeft, die hem oor-

deelt: ''het woord, dat ik gesproken

heb, dot zal hem oordeele-n ten laat-

Sten dage. a Joh. 3: 18; 8: 24.

b Mare. 16 : 16.

49. «Want ik heb uit mijzelven niet

gesproken; maar 4© "ader, die mij ge-

zonden heeft, die heeft mij een gebod
gegeven, v?at ik zeggen zal, en wat ik

spreken zal. a Deut. ]8: 18. joh. a: 11;

5: 20; 7: 16; 8 : 28 ; 14: 10, 24; 16: 13.

50. En ik weet, dat zijn gebod het

eeuwige leven is. Hetgene ik danspreek,

dat spreek ik alzoo, gelijk mij de Vader
gezegd heefit.

HET XIII KAPITTEL.

lijn vóór «het feest van het Pascha,

Jezus, wetende dat zijne ure gekomen
was, dat hij uit deze wereld zoude
overgaan tot den Vader, alzoo hij de

zijnen, die in de wereld waren, liefge-

had" had, zoo heeft hij ze liefgehad tot

het einde. a Matth. 26: 2.

Mare. 14: 1. Lue. 22: 1.

2. En als het avondmaal gedaan was,
«(toen nu de duivel in het hart van
Judas Simons[2:oon] Iscariot gegeven
had, dat hij hem verraden zoude),

a Luc. 22: 3. Joh. 13: 27.

3. Jezus, wetende «dat de Vader hem
alle dingen in de handen gegeven had,

hen dat hij van God uitgegaan was, en
tot God henenging,
a Matth. 11: 27. Joh. 3 : 35. & Joh. 16: 28.

4. Stond op van het avondmaal, en
leide [zijne] kleederen af, en nemende
eenen linnen doek, omgordde zichzel-

ven.

5. Daarna goot^hij water in het bek-

ken, en begon de voeten der discipelen

te wasschen, en af te drogen met
den linnen doek,, waarmede hij omgord
was.

6. Hij dan kwam tot Simon Petrus;

en die zeide tot hem: Heere, «zult gij

mij de voeten wasschen?
a Matth. 3: 14.

7. Jezus antwoordde en zeide tot

hem: Wat ik doe, weet gij nu niet,

maar gij zult het na dezen verstaan.

8. Petrus zeide tot hem : Gij zult

mijne voeten niet wasschen in der eeu-

wigheid. Jezus antwoordde hem: In-

dien ik u niet wassche, gij hebt geen
deel met mij.

9. Simon Petrus zeide tot hem: Hee-

re, niet alleen mijne voeten, maar ook
de handen en het hoofd.

10. Jezus zeide tot hem : Die gewas-
schen is, heeft niet van noode, dan de
voeten te wasschen, maar is geheel rein.

«En gijlieden zijt rein, doch niet allen,
a Joh. 15: 3.

11. «Want hij wist, wie hem verraden
zoude; daarom zeide hij: Gij zyt niet

allen rein. a Joh. 6: 64.

12. Als hij dan hunne voeten gewas-
schen, en zijne kleederen genomen had,

zat hij wederom aan, en zeide tot hen :

Verstaat gij, wat ik ulieden gedaan
heb?

13. «Gi.j heet mij Meester en Heere;
en gij zegt wel, want ik ben het.

a Matth. 23: 8, 10.

1 Cor. 8: 6; 12: 3. Philipp. 2: 11.

14. Indien dan ik, de Heefe en de

Meester, uwe voeten gewasschen heb,

azoo zijt gij ook schuldig, malkanders
voeten te v/asschen. a Gal. 6: i, 2.

15. «Want ik heb u een exempel ge-

geven, opdat, gelijkerwys ik u gedaan
heb, gijlieden ook doet.

a 1 Petr. 2: 21. 1 Joh. 2: 6.

16. Voorwaar, voorwaar zeg- ik u,

«een dienstknecht is niet meerder dan
zijn heere, noch "een gezant meerder
dan die hem gezonden heeft.

a Matth. 10: 24. Luc. 6: 40. Joh. 15: 20.

17. Indien gij deze dingen weet, za-

lig zijt gij, zoo gij ze doet.

18. Ik zeg niet van u allen; ik weet,

welke ik uitverkoren heb; maar [dit

geschiedt], opdat de Schrift vervuld wor-

de : «Die ir.et mij het brood eet, heeft te-

gen mij zijne verzenen opgeheven.
a Ps. 41 : 10. Matth. 26 ; 23. 1 Joh. 2 : 19.

19. «Van nu zeg ik het ulieden, eer

het geschied is, opdat, wanneer het

geschied zal zijn, gij gelooven moogt
dat ik het ben. a Joh. 14: 20 ; 16: 4.

20. Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

«zoo ik iemand zende, wie [dim] ont-

vangt, die ontvangt mij; en wie mij

ontvangt, die ontvangt Hem die mij

gezonden heeft.
a Matth. 10 : 40. Lue. 10 : 16.

21. «Jezus, deze dingen gezegd heb-

bende, werd ontroerd in den geest, en

betuigde, en zeide : Voorwaar, voorwaar

ik zeg u, dat één van ulieden mij zal

verraden. a Matth. 26: 21. Mare. 14: 18.

Lue. 22: 21. Hand. 1 : 17. 1 Joh. 2: 19.
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22. De discipelen dan zagen op mal-
kandercn, twijfelen-de van wien hij [dat]

zeide,

23. «En één van zijne discipelen was
aanzittende in den schoot van .Jezus,

welken Jezus liefhad.
a .Toll. 20 : 2 ;

21 : 7, 20.

24. Simon Petrus dan wenkte dezen,

dat hij vragen zoude, wie hij toch ware
van welken hij [dit] zeide.

25= En deze, vallende op de borst

van Jezus, zeide tot hem: Heere, wie
is het?

26. .Jezus antwoordde: Deze is het,

wien ik de bete, als ik ze ingedoopt
heb, geven zal. En als hij de bete in-

gedoopt had, gaf hij ze aan Judas Si-

mons [zoon] Iscariot.

27. En na de bete, toen voer de sa-

tan in hem. Jezus dan zeide tot hem :

Wat gij doet, doe het haastelijk.

28. En dit verstond niemand derge-

nen die aanzaten, waartoe hij hem [dctt]

zeide.

29. Want sommigen meenden, «de-

wyl Judas de beurs had, dat hem Je-

zus zeide : Koop hetgene wij van noode
hebben tot het fefest ; of, dat hij den
armen wat geven zoude.

a Joh. 12: 6.

30. Hij dan, de bete genomen heb-

bende, ging terstond uit. En het was
nacht.

31. Als hij dan uitgegaan was, zeide

Jezus: Nu is de Zoon des menschen
verheerlijkt, en God is in hem verheer-
lijkt.

32. Indien God in hem verheerlijkt
is, zoo zal ook God hem verheerlijken
in zichzelven, «en Hij zal hem terstond
verheerlijken. a Joh. 12 : 23; 17 : 1.

33. Kinderkens, nog" eenen kleinen
[tijd] ben ik bij u. «Gij zult mij zoe-

ken, en gelijk ik den Joden gezegd heb :

Waar ik henenga, kunt gij niet komen
;

[alzoo] zeg ik ulieden nu ook.
a Joh. 7: 34; S: 21.

34. «Een nieuw gebod geef ik u, dat
gij malkanderen liefhebt; gelijk ik u
liefgehad heb, dat ook gij malkanderen
liefhebt. a Lev. 19: IS.

Matth. 22: 39. Joh. 15: 12. Eph. 5: 2.

1 Thess. 4: 9. 1 Petr. 4: 8. 1 Joh. 3: 23; 4: 21.

35. «Hieraan zullen zij allen bekennen,
dat gij mijne discipelen zijt, zoo gij

liefde hebt onder malkanderen.
a Joh. 2: 5; 4: 20.

36. Simon Petrus zeide tot hem:
Heere, waar gaat gij henen ? Jezus ant-

woordde hem : Waar ik henenga, kunt
gij mij nu niet volgen; «maar gij zult

mij namaals volgen. a Joh. 21 : is.

2 Petr. 1: 14.

87. Petrus zeide tot hem: Heere,
waarom kan ik u nu niet volgen? «It
zal m.ijn leven voor u zetten
a Matth. 26: 33. Mare. 14: 29. Luc. 22: 33.

38. Jezus antwoordde hem: Zult gij

uw leven voor mij zetten ? «Voorwaar,
voorwaar zeg ik u, de haan zal niet

kraaien, totdat gij mij drie maal ver-

loochend zult hebben. .« Matth. 26: 34,

Mare. 14: 30. Lnc. 22: 34.

HET XIV KAPITTEL

Uw hart worde niet ontroerd; gijlie-

den gelooft in God, gelooft ook in mij.

2. In het huis mijns Vaders zijn vele
woningen; anderszins zoo zoude ik het
u gezegd hebben; ik ga henen om u
plaats te bereiden.

3. En zoo wanneer ik henen zal ge-

gaan zijn, en u plaats zal bereid heb-
ben, zoo kom ik weder, en zal u tot

mij nemen, «opdat gij ook: zijn moogt^
waar ik ben. a Joh. 12 : 26; 17 : 24.

4. En waar ik henenga weet gij, en
den weg weet gij.

5. Thomas zeide tot hem : Heere, wij

weten niet waar gij henengaat; enhoe
kunnen wij den weg weten?

6. Jezus zeide tot hem : «Ik ben de
weg, ''en de waarheid', een het leven,

^Niemand komt tot den Vader, dan
door mij. a Hebr. 9: 8. b .Joh. 1: 17.

c Joh. 1: 4; 11: 2.5. d Joh. 10: 9.

7. Indien gijlieden mij gekend hadt,

zoo zoudt gij ook mijneii Vader gekend
hebben; en van nu kent gij Hem, en
hebt Hem gezien.

8. Philippus zeide tot hem : Heere,
toon ons den Vader, en het is ons ge-

noeg.
9. Jezus zeide tot hem: Ben ik zoo

langen tijd, met ulieden, en hebt gij mij

niet gekend, Philippus? «Die mij gezien

heeft, die heeft den Vader gezien; en
hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

a Joh. 10: 30.

10. Gelooft gij niet, «dat ik in den
Vader [ben], en de Vader in mij is?
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&De woorden, die ik tot ulieden spreek,

spreek ik van mijzelven niet; cmaar
de Vader, die in mij blijft, deze doet

de werken. « Joh. lO: 38.

b Joh. 7: IG; 8: 28; 10: 38; 12: 49;

14: 24; 16: 13; 17: 21. c Joh. 5: 17.

11. Gelooft mij, dat ik in den Vader
[pen], en de Vader in mij is; en indien

niet, zoo gelooft mij om de werken
zelve.

12. «Voorwaar, voowaar zeg ik ulie-

den, die in mij gelooft, de werken, die

ik doe, zal hij ook doen, en zal meer-
dere doen dan deze; want ik ga henen
tot mijnen Vader. « Matth. 21 : 21.

L\ic. 17: 6. Hand. 5: 12; 19: 11.

13. «En zoo wat gij begeeren zult in

mijnen naam, dat zal ik doen; opdat
de Vader in denZoon verheerlijkt wor-
de, a Jer. 29: 12. Matth. 7:7;

21: 22. Mare. 11: 24. Luc. 11: 9.

Joh. 15: 7; 16: 24. Jac. 1: 5. 1 Joh. 3: 22.

14. Zoo gij iets begeeren zult in mij-

nen naam, ik zal het doen.

15. «Indien gij mij liefhebt, zoo be-

waart mijne geboden.
a Joh. 14: 21, 23; 15: 10. 1 Joh. 5: 3.

16. En ik zal den Vader bidden, en
Hij zal u eenen anderen Trooster ge-

ven, opdat hij bij u blijve in der eeu-

wigheid
;

17. [Namelijk] den G-eest der waarheid,
welken de wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet hem niet, en kent hem
niet; maar gij kenthem, want hij blijft

bij ulieden, en zal in u zijn.

18. «Ik zal u geene weezen laten ; ik

kom [iceder] tot U. a Matth. 28: 20.

19. Nog eenen kleinen [tijd], en de
wereld zal mij niet meer zien; maar
gij zult mij zien; want ik leef, en gij

zult leven,

20. In dien dag zult gij bekennen,
dat ik in mijnen Vader [ben], en gij in

mij, en ik in u.

21. Die mijne geboden heeft, en ze

bewaart, die is het, die mij liefheeft;

en die mij liefheeft, zal van mijnen
Vader geliefd worden; en ik zal hem
liefhebben, en ik zal mijzelven aan hem
openbaren.

22. Judas, niet de Iscariot, zeide tot

hem : Heere, wat is het, dat gij uzelven
aan ons zuït openbaren, en niet aan de
wereld ?

23. Jezus antwoordde en zeide tot

hem : Zoo iemand mij liefheeft, die zal

mijn woord bewaren; en mijn Vader
zal hem liefhebben, en wij zullen tot

hem komen, en zullen woning bij hem
maken.

24. Die mij niet liefheeft, die bewaart
mijne woorden niet; «en het woord, dat
gijiieden hoort, is het mijne niet, maar
des Vaders, die mij gezonden heeft.

a .Toh. 7: 16; 8: 28; 12: 49; 14: 10; 16: 13.^

25. Deze dingen heb ik tot u gespro-

ken, bij u blijvende.

26. «Maar de Trooster, de Heilige

Geest, welken de Vader zenden zal in

mijnen naam, ^die zal u alles leeren,

en zal u indachtig maken alles wat ik

U gezegd heb. a Lüc. 24: 49. joh. 15:26;
16: 7. Hand. 2: 4. h Joh. 16: 13.

27. «Vrede laat ik u, mijnen vrede
geef ik u; niet gelijkerwijs de wereld
[hem] geeft, geef ik [/?em] u. Uw hart

worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
« Philipp. 4: 7.

28. «Gij hebt gehoord, dat ik tot u
gezegd heb : Ik ga henen, en kom [loe-

der] tot u. Indien gij mij liefhadt, zoo
zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd
heb: Ik ga henen tot den Vader; want
mijn Vader is meerder dan ik.

a Joh. 14: 3.

29. En nu heb ik het u gezegd, eer

het geschied is, «opdat, wanneer het

geschied zal zijn, gij gelooven moogt.
a Joh. 13: 19; 16: 4.

30. Ik zal niet meer veel met u spre-

ken; «want de overste dezer wereld
komt, en heeft aan mij niets.

a Joh. 12: 31; 16: 11. Eph. 2: 2.

31. Maar opdat de wereld wete, dat

ik den Vader liefheb, en alzoo doe, ge-

lijkerwijs mij de Vader «geboden heeft:

siaat op, laat ons van hier gaan.
a Joh. 10: 18. Hebr. 10: 5.

HET XV KAPITTEL

I_k ben de ware wijnstok, en mijn Va-

der is de landman.
2. «Alle rank, die in mij geene vrucht

draagt, die neemt Hij weg; en alle, die

vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij

meer vrucht drage. a Matth. i5: 13.

3. «Gijiieden zijt nu rein, om het

woord, dat ik tot u gesproken lieb.

a Joh. 13: 10.

4. Blijft in mij, en ik in u. Gelijker-
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wijs de rank geene vrucht kan dragen
van zichzelve, zoo zij niet in den wijn-

stok blyft; alzoo ook gij niet, zoo gij

in mij niet blijft.

5. Ik ben de wi,instok, [en] gij de

ranken ; die in mij blijft, en ik in hem,
die draagt veel vrucht; want zonder
mij kunt gij niets doen.

6. «Zoo iemand In mij niet blijft, &die

Is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank,

en is verdord; en men vergadert die,

en men werpt ze in het vuur, en zij

worden verbrand. a Ezech. 15: 2, enz.

b Matth. 3: 10; 7: 19. Col. 1: 23.

7. Indien gij in mij blijft, en mijne
woorden in u blijven, «zoo wat gij wilt,

zult gij begeeren, en het zal u geschie-

den, a Jer, 29: 12. Matth. 7: 7;

21: 22. Mare. 11: 24. Liic. 11: 9.

Joh. 14:13; 16:24. Jac. 1: 5. IJoh. 3: 22; 5: 14.

8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt,

dat gij veel vrucht draagt; en gij zuU
mijne discipelen zijn.

9. Gelijkerwijs de Vader mij liefgehad

heeft, heb ik ook u liefgehad; blijft in

deze mijne liefde.

10. «Indien gtj mijne geboden be-

waart, zoo zult gij in mijne liefde blij-

ven
;
gelijkerwijs ik de geboden mijns

Vaders bewaard heb, en blijf in zijne

liefde. a Joh. 14: 15, 21, 23.1 Joh. 5: 3.

11. Deze dingen heb ik tot u gespro-

ken, opdat mijne blijdschap in u blij ve,

en uwe blijdschap vervuld worde.
12. «Dit is mijn gebod, dat gij mal-

kanderen liefhebt, gelijkerwijs ik u lief-

gehad heb. a Lev. 19: 18. Matth. 22: 39.

Joh. 13:34. Eph. 5: 2. 1 Thess. 4: 9.

1 Petr. 4: 8. 1 Joh. 3 : 23; 4: 21.

13. «Niemand heeft meerdere liefde

dan deze, dat iemand zijn leven zette

voor zijne vrienden. a Rom. 5; 7.

Eph. .5:2. 1 .Toh. 3: 16.

14. «Gij zijt mijne vrienden, zoo gij

doet wat ik u gebiede. «Matth. i2: 50.

2 Cor. 5: 16. Gal. 5: 6; 6: 15. Col. 3: 11.

15. Ik heet u niet méér dienstknech-
ten ; want de dienstknecht weet niet,

wat zijn heere doet; maar ik heb u
vrienden genoemd ; «want al wat ik

van mijnen Vader gehoord heb, [dat]

heb ik u bekend gemaakt.
a Joh. 8: 26,

16. «Gij hebt mij niet uitvei koren,

maar ik heb u uitverkoren, en ik heb

u gesteld, ^dat gij zoudt henengaanen

vrucht dragen, en [dat] uwe vrucht
blijve; opdat, zoo wat gij van dem Va-
der begeeren zult in mijnen naam, Hij

U [dat] geve. a Joh. 13: is. Eph. l: 4.

b Matth. 28 : 19. Ma,rc. 16 : 15. Col. 1 : 6.

17. Dit gebied ik ii, opdat gij mal-
kanderen liefhebt.

18. «Indien u de wereld haat, zoo
weet, dat zij mij eer dan u gehaat
heeft. al Joh. 3:13,

19. «Indien gij van de wereld waart,
zoo zoude de wereld het hare lief-

hebben ; doch omdat gij van de wereld
niet zyt, maar ik u uit de wereld heb
uitverkoren, daarom haat u de wereld.

aJoh. 7: 14. Gal. 1: 10.

20. Gedenkt des woords, dat ik u
gezegd heb : «Een dienstknecht is niet

meerder dan zijn heere. ^Indien zij mij
vervolgd hebben, zij zullen ook u
vervolgen ; indien zij mijn woord be-

waard hebben, zij zullen ook het uwe
bewaren. a Matth. lO : 24. Liic. 6 : 40.

Joh. 13: 16. b Matth. 24: 9. Joh. 16: 2.

21. «Maar alle deze dingen zullen zvi

doen om mijns naams wille, omdat zij

Hem niet kennen, die mij gezonden
heeft. a Matth. 10: 22. Joh. 16: 3.

22. «Indien ik niet gekomen ware,
en tot hen gesproken had, zij hadden
geene zonde ; maar nu hebben zij geen
voorwendsel voor hunne zonde.

a Rom. 4; 15; 5: 20.

23. Die mij haat, die haat ook mijnen
Vader.

24. «Indien ik de werken onder hen
niet had gedaan, die niemand anders
gedaan heeft, zij hadden geene zonde;
maar nu hebben zij ze gezien, en bei-

den mij en mijnen Vader gehaat.
a Joh. 10: 37.

25. Maar [ditgeschiedt], opdat het woord
vervuld worde, dat in hunne wet ge-

schreven is: «Zij hebben mij zonder
oorzaak gehaat. a Ps. 35: 19; 69: 5.

26. «Maar wanneer de Trooster zal

gekomen zijn, Mien ik u zenden zal

van den Vader, [namelijk] de Geest der

waarheid, die van den Vader uitgaat,

dieza] van mij getuigen.
a Joh. 14: 26; 16: 7.

Hand. 5: 32. b Luc. 24: 49.

27. «En gij zult ook getuigen, want
gij zijt van den beginne met mij ge-

weest, a H and. 1 : 8, 21 ; 5: 32.
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HET XVI KAPITTEL.

Deze dingen heb ik tot u gesproken,

opdat gij niet geërgerd wordt.

2. «Zij zullen u uit de synagogen
werpen

;
ja de ure komt, dat een iege-

lijk, die u zal doode-n, zal meenen Gode
eenen dienst te doen. a Joh. 9 : 22, 34; 12: 42.

3. «En deze dingen zullen zij u doen,

omdat zij den Vader niet gekend heb-

ben, noch mij. a Joh. 15 : 21. 1 Cor. 2 : 8.

4. «Maar deze dingen heb ik tot u
gesproken, opdat, wanneer de ure zal

gekomen zijn, gij ze moogt gedenken,
dat ik ze u gezegd heb ; doch deze
dingen heb ik u van het begin niet

gezegd, omdat ik bij ulieden was.
a Joh. 13: 19; 14: 29.

5. En nu ga ik henen tot dengene
die mij gezonden heeft, ên niemand
van u vraagt mij : Waar gaat gij he-

nen ?

6. Maar omdat ik deze dingen tot u
gesproken heb, zoo heeft de droefheid

uw hart vervuld.

7. Doch ik zeg u de waarheid : het

is u nut, dat ik wegga ; want indien

ik niet wegga, zoo zal de Trooster tot

u niet komen ; «maar indien ik henen-
ga, zoo zal ik hem tot u zenden.

a Luc. 24: 49. Joh. 14: 26; 15 : 26.

8. En die, gekomen zijnde^ zal de

wereld overtuigen van zonde, en van
gerechtigheid, en van oordeel.

9. Van zonde, omdat zij in mij niet

gelooven
;

10. En van gerechtigheid, omdat ik

tot mijnen Vader henenga, en gij zult

mij niet meer zien;

il. En van oordeel, «omdat de over-

ste dezer wereld geoordeeld is.

a Joh. 12: 31 ; 14: 30. Eph. 2 : 2. Col. 2: 15.

12. Nog vele dingen heb ik u te zeg-

gen, doch gij kunt die nu niet dragen.

13. Maar wanneer die zal gekomen
zijn, [namelijk] de Geest der waarheid,
«hij zal u in al de waarheid leiden

;

''want hij zal van .zichzelven niet spre-

ken, maar zoo wat hij zal gehoord
hebben, zal hij spreken,. en de toeko-

mende dingen zal hij u verkondigen.
a Joh. 14: 26. ^ Joh. 12 : 49.

14. Die zal mij verheerlijken ; want
hij zal het uit het mijne nemen, en zal

liet u verkondigen.
15. «Al wat de Vader heeft, is mij-

ne ; daarom heb ik gezegd, dal hij het

uit het mijne zal nemen, en u verkon-
digen, a Joh. 17: 10.

16. «Eenen kleinen \tijd], en gij zult

mij niet zien ; en wederom eenen klei-

nen [tijd], en gij zult mij zien ; want
ik ga henen tot den Vader.

a Joh. 7: 33.

17. [Sommigen] dan uit zijne disci-

pelen zeiden tot malkanderen : Wat is

dit, dat hij tot ons zegt: Eenen kleinen
[tijd], en gij zult mij niet zien ; en we-
derom eenen kleinen [tijd], en gij zult

mij zien; en: Want ik ga henen tot

den Vader?
18. Zij zeiden dan : Wat is dit, da,t

hij zegt: Eenen. kleinen [tijd]"^ Wij
weten niet, wat hij zegt.

19. Jezus dan bekende, dat zij hem
wilden vragen, en zeide tot hen : Vraagt
gij daarvan ouder malkanderen, dat ik

gezegd heb : Eenen kleinen [tijd], en
gij zult mij niet zien ; en wederom
eenen kleinen [tijd], • en gij zult mij

zien?
20. Voorwaar, voorwaar ik zeg u,

dat gij zult sclireien, en klagelijk wee-
nen, maar de wereld zal zich verblij-

den; en gij zult bedroefd zijn, maar
uwe droefheid zal tot blijdschap wor-
den.

21. «Eene vrouw, waaneer zij baart,

heeft droefheid, dewijl hare ure geko-

men is; maar wanneer zij het kindeken
gebaard heeft, zoo gedenkt zij der be-

nauwdheid niet meer, om de blijdschap,

dat een mensch ter wereld geboren is.

a Jes. 2G: 17.

22. En gij dan hebt nu wel droef-

heid ; maar ik zal u wederom zien,

«en uw hart zal zich verblijden, en
niemand zal uwe blijdschap van u
wegnemen. a Joh. 20 : 20.

23. En in dien dag zult gij mij niets

vragen. «Voorwaar, voorwaar ik zeg u,

al wat gij den Vader zult bidden in

mijnen naam, [dat] zal Hij u geven.
a Jer. 29: 12. Matth." 7: 7; 21: 22.

Mare. 11: 24. Luc. 11: 9.

Joh. 14:13; 15:7. Jac. 1 : 5. 1 Joh. 3: 22; 5: 14.

24. Tot nog toe hebt gij niet gebe-

den in mijnen naam; bidt, en gij zult

ontvangen, opdat uwe blijdschap ver-

vuld zij.

25.- Deze dingen heb ik door gelijke-

nissen tot u gesproken; maar de ure

komt, dat ik niet meer door gelijke
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nissen tot ii spreken zal, maar u vrij

uit van den Vader, „zal verkondigen.
26. In dien dag zult gij in mijnen

naam bidden ; en ik zeg u niet, dat ik

den Vader voor u bidden zal
;

27. Want de Vader zelf heeft ulief,

dewijl gij mij liefgehad hebt, «en hebt
geloofd, dat ik van God ben uitgegaan.

a Joh. 17: 8.

28. «Ik ben van den Vader uitge-

gaan, en ben in de wereld gekomen
;

wederom verlaat ik de wereld, en ga
henen tot den Vader. « Joh- 13: 3.

29. Zijne discipelen zeiden tot hem :

Zie, nu spreekt gij vrij uit, en zegt
geene gelijkenis.

30. Nu weten wij, «dat gij alle din-

gen weet, en gij hebt niet van noode,
dat u iemand vrage. Hierom gelooven
wij, dat gij van God uitgegaan zijt.

a Joh. 21 : 17.

31. Jezus antwoordde hun: Gelooft
gij nu?

32. «Ziet, de ure komt, en is nu ge-

komen, dat gij zult verstrooid worden,
een iegelijk naar het zijne, en gij mij

alleen zult laten. ^'En [nochtans] ben
ik niet alleen; want de Vader is met
mij. a Zach. 13: 7. Matth. 26: 31.

" Mare. 14: 27. 6. Joh. S: 29; 14: 10.

88. Deze diUgen heb ik tot u gespro-
ken, «opdat gij in mij vrede hebt. In
de wereld zult gij verdrukking heb-
ben; maar hebt goeden moed, ik heb
de wereld overwonnen.

a Jes. 9: 5. Joh. 14: 27.

Roïïi. 5 : ] . Eph. 2 : 13. Col. 1 : 20.

HET XVII KAPITTEL.

Int heeft Jezus gesproken, en hij hief

zijne oogen op naar den hemel, en
zeide: Vader, «de ure is gekomen; ver-

heerlijk uwen Zoon, opdat ook uw Zoon
U verheerlijke; « Joh. 12: 23; 13: 32.

2. «Gelijkerwijs Gij hem macht gege-
ven hebt over alle vleesch, opdat al

wat Gij hem gegeven hebt, hij hun het
eeuwige leven geve. « i's. 8

: 7.

Matth. Il: 27; 28: 18. Luc. 10: 22. Joh. 3: .35;
j

5 : 27. 1 Cor. 15 : 25. Philirp. 2 : 10. Hebr. 2 : 8.

3. En «dit is het eeuwige leven, dat
zij U kennen, den eenigen waarachti-
gen God, en Jezus Christus, dien Gij

gezonden hebt. a Jes. 53 : 11. Jer. 9 : 23.

4. «Ik heb U verheerlijkt op de aarde;

^ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij
gegeven hebt om te doen; «Joh. 13

: 32;

14: 13. b Joh. 4: 34; 19 : 30.

5. En nu, verheerlijk mij. Gij Vader,
bij Uzelven, met de heerlijkheid, «die
ik bij U had, eer de wereld was.

M Joh. 1: 1, 2; 10: 30; 14: 9.

6. Ik heb uwen naam geopenbaard
den menschen, die Gij mij uit de we-
reld gegeven hebt. Zij waren uwe, en
Gij hebt ze mij gegeven, en zij hebben
uw woord bewaard.

7. Nu hebben zij bekend, dat alles,

wat Gij mij gegeven hebt, van U is;

8. Want de woorden, die Gij mij ge-

geven hebt, heb ik hun gegeven, en zij

hebben ze ontvangen, «en zij hebben
w^aarlijk bekend, dat ik van U uitge-

gaan ben, en hebben geloofd, dat Gij

mij gezonden hebt. «Joh. i6: 27.

9. Ik bid voor hen; ik bid niet voor
de wereld, maar voor degenen, die Gij

mij gegeven hebt, want zij zijn uwe;
10. En «al het mijne is uwe, en het

uwe is mijne; en ik ben in hen ver-

heerlijkt. « Joh. 16: 15.

11. En ik ben niet meer in de wereld,
maar deze zijn in de wereld, en ik kom
tot U. Heilige Vader, bewaar ze in uwen
naam, die Gij mij gegeven hebt, opdat
zij één zijn, gelijk als wij.

12. «Toen ik met hen in de wereld
was, bewaarde ik ze in uwen naam.
bDie Gij mij gegeven hebt, heb ik be-

waard, en niemand uit hen is verlo-

ren gegaan, dan de zoon der verderfe-

nis, opdat <^de Schrift vervuld worde.
a Joh. 6: 39; 10: 28; 18 : 9.

b .Jes. 8: 18. Hebr. 2: 13. c Ps, 109: 8.

13. Maar nu kom ik tot U, en spreek dit

in de wereld, opdat zij mijne blijdschap
vervuld mogen hebben in zichzelven.

14. Ik heb hun uw woord gegeven;
«en de wereld heeft ze gehaat, omdat
zij van de wereld niet zijn, gelijk als

ik van de wereld niet ben. «Joh. 15
:
19.

15. Ik bid niet, dat Gij hen uit de
wereld wegneemt, maar dat Gij hen
bewaart van den booze.

16. Zij zijn niet van de wereld, gelij-

kerwijs ik van de wereld niet ben.

17. Heilig ze in uwe waarheid ; «uw
woord is de waarheid. Joh. 8: 40.

18. «Gelijkerwijs Gij mij gezonden
hebt in de wereld, [alsoo] heb ik hen
ook in de wereld gezonden, n joh. 20 : 21
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19. «En ik heilig mijzelven voor
hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn

in waarheid. a i Cor. i : 2, so.

1 Thess, 4 : 7.

20. En ik bid niet alleen voor deze,

maar ook voor degenen, die door hun
Vi^oord in mij gelooven zullen;

21. Opdat zij allen «één zyn, gelij-

kervvijs Gij, Vader, in mij, en ik in IJ,

dat ook zij in ons één zijn; opdat de
wereld geloove, dat Gij mij gezonden
hebt. « Joli- 10: 38; 14: 11. Gal. 3: 28.

22. En ik heb hun de heerlijkheid ge-

geven, die Gij mij gegeven hebt, opdat
zij één zijn, gelijk als wij één zijn;

23. Ik in hen, en Gij in mij ; opdat
zij volmaakt zijn in één, en opdat de
wereld bekenne, dat Gij mij gezonden
heht, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij

mij liefgehad hebt.

24j «Vader, ik wil, dat waar ik ben,
ook die bij mij zijn, die Gij mij ge-

geven hebt; opdat zij mijne heerlijk-

heid mogen aanschouwen, die Gij mij
gegeven hebt, want Gij hebt mij lief-

gehad, vóór de grondlegging der wereld.
a Joh. 12: 26; 14: 3.

25. Rechtvaardige Vader, «de wereld
heeft U niet gekend; maar ik heb ü
gekend, &en deze hebben bekend, dat
Gij mij gezonden hebt.

a Joh. 15: 21; 16 : 3. ö .Tob. 16 : 27; 17: 8.

26. En ik heb hun uwen naam be-

kend gemaakt, en zal [hem] bekend
maken, opdat de liefde, waarmede Gij

mij liefgehad hebt, in hen zij, en ik iii

hen.

HET XVIII KAPITTEL.

Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit

met zijne discipelen over de beek Ké-
dron, Avaar een hof was, in welken hij

ging, en zijne discipelen, a 2 Sam. 15 : 23.

Matth. 26 : 36. Mare. 14 : 32. Luc. 22 : 39.

2. En Judas, die hem verried, wist
ook die plaats, dewijl Jezus aldaar dik-

wijls vergaderd was geweest met zijne

discipelen.

3. «Judas dan, genomen hebbende de
bende [krijgsknechten] en [eenige] die-

naars van de ovérpriesters enPharizéën,
kwam aldaar met lantaarnen, en fak-
kelen, en wapenen. a Matth. 26: 47.

Mare. 14 : 43. Luc. 22 : 47.

4. Jezus dan, wetende alles wat over

hem komen zoude, ging uit, en zeide

tot hen : Wien zoekt gij ?

5. Zij antwoordden liem: Jezus den
Nazaréner. Jezus zeide tot hen: Ik ben
het. En Judas, die hom verried, stond
ook bij hen.

6. Als hij dan tot hen zeide : Ik ben
het; gingen zij achterwaarts, en vielen
ter aarde.

7. Hij vraagde hun dan wederom:
Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus
den Nazaréner.

8. Jezus antwoordde: Ik heb ii ge-

zegd, dat ik het ben; indien gij dan mij
zoekt, zoo laat deze henengaan.

9. Opdat het woord vervuld zoude
worden, dat hij gezegd had : «Uit de-

genen, die Gij mij gegeven hebt, heb ik

niemand verloren.
a Joh. 6: 39; 10; 28; 17 : 12.

10. «Simon Petrus dan, hebbende een
zwaard, trok dat [irii!], en sloeg des hoo-

gepriesters dienstknecht, en hieuw zijn

rechteroor af. En de naam van den
dienstknecht was Malchus.
(a Matth. 26: 51. Mare. 14: 47. Luc. 22: .50.

11. Jezus dan zeide tot Petrus: Steek
uw zwaard in de scheede. Den «drink-

beker, dien mij de Vader gegeven
heeft, zal ik dien niet drinken?

a Matth. 20: 22; 26: 39.

12. De bende dan, en de overste over
duizend, en de dienaars der Joden na-

men Jezus gezamenlyk, en bonden
hem

;

13. «En leidden hem henen, eerst tot

öA'nnas; want hij was de vrouws va-

der van Cajaphas, welke deszelven

jaars hoogepriester was. « Matth. 26: 57.

Mare. 14; 53. Luc. 22; 54. b Luc. 3; 2.

14. «Cajaphas nu was degene, die

den Joden geraden had, dat het nut
was, dat één menach voor het volk
stierve. a 'Joh. ll: 50.

15. «En Simon Petrus volgde Jezus,

en een ander discipel. Deze discipel

nu was den hoogepriester bekend, en

ging met Jezus in des hoogepriesters

zaal. '
Of. Matth. 26; 58.

Mare. 34; 54, Luc. 22: 54.

16. En Petrus stond buiten aan de
deur. De andere discipel dan, die den
hoogepriester bekend was, ging uit, en
sprak met de deurwaarster, en bracht

Petrus in.

17. De dienstmaagd dan, die de deur-
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waarster was, zeide tot Petrus: Zijt

ook gij niet uit de discipelen van dezen
mensch ? Hij zeide : Ik ben niet.

18. En de dienstknechten en de die-

naars stonden, hebbende een kolenvuur
•gemaakt, omdat het koud was, en
warmden zich. «Petrus stond bij hen,

en warmde zich. a Mattb. 26 : 69.

Mare. 14: 67. Luc. 22: 55.

19. De hoogepriester dan vraagde
Jezus van zijne discipelen, en van zijne

leere.

20. Jezus antwoordde hem: «Ik heb
vrij uit gesproken tot de wereld ; ik

heb allen tijd geleerd in de synagoge
en in den Tempel, waar de Joden van
alle plaatsen samenkomen; en in het

verborgen heb ik niets gesproken.
a Joh. 7 : 26.

21. Wat ondervraagt gij mij? Onder-
vraag degenen die het gehoord hebben,
wat ik tot hen gesproken heb; zie,

dezen weten, wat ik gezegd heb.

22. En als hij dit zeide, «gaf een
van de dienaren, die daarbij stond, Je-

zus eenen kinnebakslag, zeggende : Ant-
woordt gij alzoo den hoogepriester?

a Jer. 20: 2. Hand. 23: 2.

23. Jezus antwoordde hem: Indien
ik kwalijk gesproken heb, betuig van
het kwade; en indien wel, waarom
slaat gij mij ?

24. («A'nnas dan had hem gebonden
gezonden tot Cajaphas den hoogepries-

ter.) a Matth. 26 : 57.

Mare. 14: 53. Luc. 22: 54.

25. «En Simon Petrus stond en warm-
de zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt

ook gij niet uit zijne discipelen? Hij

loochende het, «n zeide: Ik ben niet.

a Matth. 20: 71. Mare. 14: 09. Luc. 22: 58.

23. Een van de dienstknechten des
hoogepriesters, die maagschap was van
dengene, wien Petrus het oor afgehou-
wen had , zeide : Heb ik u niet gezien

In den hof met hem?
27. Petrus dan loochende het weder-

om. «En terstond kraaide de haan,
a Joh. 13: 38.

28. «Zij dan leidden Jezus van Ca-

japhas naar het rechthuis. En het was
's morgens vroeg ; en zij gingen j:iiet

in het rechthuis, ^opdat zij niet ver-

ontreinigd zouden worden, maar opdat

zij het Pascha eten mochten.
a Matth. 27: 1. Mare. 15: 1. Luc. 22: 66;

23: 1. 6 Hand. 10: 28; 11: 3.

29. Pilatus dan ging tot hen uit, en
zeide: Wat beschuldiging brengt gij

tegen dezen mensch?
30. Zij antwoordden en zeiden tot

hem: Indien deze geen kwaaddoener
ware, zoo zouden wij hem u niet over-

geleverd hebben.
31. Pilatus dan zeide tot hen : Neemt

gij hem, en oordeelt hem naar uwe
wet. De Joden dan zeiden tot hem:
Het is ons niet geoorloofd iemand te

dooden.
32. «Opdat het woord van Jezus

vervuld wierd, dat hij gezegd had, be-

teekenende hoedanigen dood hij ster-

ven zoude. a Matth. 20: 19. Joh. 12: 32.

33. «Pilatus dan ging wederom in

het rechthuis, en riep Jezus, en zeide
tot hem: Zijt gij de Koning der Joden?

a Matth. 27 : 11. Mare. 15 : 2. Luc. 23 : 3.

34. Jezus antwoordde hem: Zegt gij

dit van uzelven, of hebben het u an-

deren van mij gezegd?
35. Pilatus antwoordde: Ben ik een

Jood? Uw volk en de overpriesters

hebben u aan mij overgeleverd; wat
hebt gij gedaan?

36. Jezus antwoordde: «Mijn konink-
rijk is niet van deze wereld. Indien
mijn koninkrijk van deze wereld ware,
zoo zouden mijne dienaars gestreden
hebben, opdat ik den Joden niet ware
overgeleverd; maar nu is mijn konink-
rijk niet van hier.

a Joh. 6: 15. 1 Tim. 6: 13.

37. Pilatus dan zeide tot hem: Zijt

gij dan een koning? Jezus antwoordde:
Gij zegt, dat ik een Koning ben. Hier-

toe ben ik geboren, en hiertoe ben ik

in de wereld gekomen, opdat ik der

waarheid getuigenis geven zoude. Een
iegelijk, die uit de waarheid is, hoort

mijne stem.

38. Pilatus zeide tot hem : Wat is

waarheid! En als hij dat gezegd had,

ging hij wederom uit tot de Joden, en
zeide tot hen : «Ik vind geene schuld in

hem. a Matth. 27: 24. Luc. 23: 4.

39. Doch gij hebt «eene gewoonte,

dat ik u op het Pascha éénen loslate.

Wilt gij dan, dat ik u den Koning der

Joden loslate ?

n Matth. 27: 15, Mare. 15: 6. Luc. 23: 17.

40. Zij dan riepen allen wederom,
zeggende: «Niet dezen, maar Barabbas.
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^En Banibbas was een moordenaar.
a Hand. 3: 14. & Matth. 27: 16.

Marc. 15: 7. Luc. 23: 19.

HET XIX KAPITTEL,

leen anam Pilatus dan Jezus, en gee-

Selde [hem], a Matth. 27: 26. Marc. 15: 15.

2. En de krijgsknechten, eene kroon
van doornen gevlochten hebbende, zet-

ten [die] op zijn hoofd, en vv^ierpen

hem een purperen kleed om,
3. En zeiden: Wees gegroet, gij Ko-

ning der Joden. En zij gaven hem kin-

nebakslagen.
4. Pilatüs dan kwam wederom uit,

en zeide tot hen: Ziet, ik breng hem
tot ulieden uit, opdat gij wetet, dat ik

in hem geene schuld vind.

5. Jezus dan kwam uit, dragende de
doornenkroon, en het purperen kleed.

En [Pildtus] zeide tot hen : Zie, de
mensch.

6. Als hem dan de overpriesters en
de dienaars zagen, riepen zij, zeggen-
de: Kruisig [hem], kruisig [hem] ! Pilatus

zeide tot hen ; Neemt gijlieden hem en
kruisigt [hem]: want ik vind in hem
geene schuld.

7. De Joden antwoordden hem : «Wij
hebben eene wet, en naar onze wet
moet hij sterven, ^want hij heeft zich-

zelven Gods Zoon gemaakt, a Lev. 24: 16.

b Joh. 5: 18; 10: 83.
'

8. Toen Pilatus dan dit woord hoor-

de, werd hij meer bevreesd;
9. En ging wederom in het rechthuis,

en zeide tot Jezus: Vanwaar zijt gij?

Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
10. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt

gij tot mij niet ? Weet gij niet, dat ik

macht heb u te kruisigen, en macht
heb u los te laten?

11. Jezus antwoordde : Gij zoudt geene
macht hebben tegen mij, indien het u
niet van boven gegeven ware; daar-

om, die mij aan u heeft overgeleverd,
heeft grooter zonde.

12. Van toen af zocht Pilatus hem
los te laten; maar de Joden riepen,

zeggende : Indien gij dezen loslaat, zoo
zijt gij des keizers vriend niet; «een
iegelijk, die zichzelven koning maakt,
wederspreekt den keizer, a Hand. 17: 7.

13. Als Pilatus dan dit woord hoor-
de, bracht hij Jezus uit, en zat neder

op den rechterstoel, in de plaats ge-

naamd Lithostrótos, en in het He-
breeuwsch Gabbatha.

14. En het was de voorbereiding van
het Pascha, en omtrent de zesde ure. En
hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Ko-
ning.

15. Maar zij riepen : Neem weg, neem
weg, kruisig hem ! Pilatus zeide tot hen:
Zal ik uwen Koning kruisigen? De
overpriesters antwoordden: «Wij heb-

ben geenen koning, dan den keizer.
a Gen. 49: 10.

16. «Toen gaf hij hem dan hun over,

opdat hij gekruisigd zoude worden. En
zij namen Jezus, en leidden [hem] weg.
a Matth. 27: 26. Maro. 15: 15. Luc. 23: 24,25.

17. «En hij, dragende zijn kruis, ging
uit naar de [plaats], genaamd Hoofd-
schedelplaats, welke in het Hebreeuwsch
genaamd wordt Golgotha;

a Matth. 27: 31, 33.

Marc. 15: 22. Luc. 23: 26, 33.

18. Alwaar zij hem kruisigden, en
met hem twee anderen, aan elke zijde

éénen, en Jezus in het midden.
19. «En Pilatus schreef ook een op-

schrift, en zette [dat] op het kruis; en
er was geschreven : JEZUS, DE NAZA-
RÉNER, DE KONING DER JODEN.

a Matth. 27 : 37. Mare. 15 : 26. Luc. 23 : 33.

20. Dit opschrift dan lazen velen van
de Joden; want de plaats, waar Jezus
gekruisigd werd, was nabij de stad; en
het was geschreven in het Hebreeuwsch,
in het Grieksch, [en] in het Latijn.

21. De overpriesters dan der Joden
zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Ko-
ning der Joden; maar, dat hij gezegd
heeft: Ik ben de Koning der Joden.

22. Pilatus antwoordde: Wat ik ge-

schreven heb, [dat] heb ik geschreven.

23. «De krijgsknechten dan, als zij

Jezus gekruisigd hadden, namen zijne

kleederen (en maakten vier deelen, voor
eiken krijgsknecht een deel) en den rok.

De rok nu was zonder naad, van boven
af geheel geweven. « Matth. 27: 35.

Mare. 15: 24. Luc. 23: 34.

24. Zij dan zeiden tot malkanderen:
Laat ons dien niet scheuren, maar laat

ons' daarover loten, wiens [die] zijn zal;

opdat de Schrift vervuld worde, die

zegt : «Zij hebben mijne kleederen onder
zich verdeeld, en over mijne kleeding

hebben zij het lot geworpen. Dit heb-
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ben clan de krijgsknechten gedaan.
a Ps. 22 : 19.

25. «En bij het kruis van Jezus ston-

den zijne moeder, en zijner moeders
zuster, Maria, [de vrouw] van Clópas,

en Maria Magdaléna. a Matth. 27: 55.

Mare. 15:40. Luc. 23: 49.

23. Jezus nu, ziende [zijne] moeder,
en den discipel, dien hij liefhad, daar-

bij staande, zeide tot zijne moeder:
Vrouwe, zie, uw zoon.

27. Daarna zeide hij tot den discipel :

Zie, uwe moeder. En van die ure aan
nam haar de discipel in zijn [huis].

28. Hierna Jezus, wetende dat nu al-

les volbracht was, «opdat de Schrift

zoude vervuld worden, zeide : Mij dorst.

a Ps. 69: 22.

29. '^Er stond dan een vat vol edik;

en zij vulden eene spons met edik, en

omleiden ze met hysop, en brachten ze

aan zijnen mond. a Matth. 27: 48.

30. Toen Jezus dan den edik geno-

men had, zeide hij: o-Het is volbracht.

En het hoofd buigende, gaf den geest.
a Joh. 17: 4.

31. De Joden dan, opdat de lichamen
niet aan het kruis zouden blijven op
den Sabbath, dewijl het de voorberei-

ding was (want die dag des Sabbaths
was groot), baden Pilatus, dat hunne
beenen zouden gebroken, en zij wegge-
nomen worden.

32. De krijgsknechten dan kwamen,
en braken wel de beenen des eersten,

• en des anderen, die met hem gekrui-

sigd was;
33. Maar komende tot Jezus, als zij

zagen dat hij nu gestorven was, zoo
braken zij zijne beenen niet;

34. Maar één der krijgsi:nechten door-

stak zijne zijde met eene speer, en ter-

stond «kwam er bloed en water uit.

a 1 Joh. 5 : 6.

35. En die het gezien heeft, die heeft

het getuigd, en zijn getuigenis is waar-
achtig; en hij weet, dat hij zegt het-

gene dat waar is, opdat ook gij geloo-

ven moogt.
36. Want deze dingen zijn geschied,

«opdat de Schrift vervuld worde : Geen
been van hem zal verbroken worden.

a Es. 12: 46. Num. 9: 12.

37. En wederom zegt eene andere
Schrift: «Zij zullen zien, in welken zij

gestoken hebben. a Zach. 12 : 10.

3S. «En daarna .Jozef van Arimathéa
(die een discipel van Jezus was, maar
bedekt &om de vreeze der Joden) bad
Pilatus, dat hij mocht het lichaam van
Jezus wegnemen; en Pilatus liet het

toe. Hij dan ging en nam het lichaam
van Jezus weg. a Matth. 27 : 57.

Mare. 15: 42. Luc. 23: 50. b Joh. 12: 42.

39. En «Nicodémus kwam ook (die

des nachts tot Jezus eerst gekomen
was), brengende een mengsel van mirre
en aloë, omtrent honderd ponden [ge-

Wichts], a Joh. 3 : 1 ; 7 : 50.

40. Zij namen dan het lichaam van
Jezus, en bonden dat in linnen doeken
met de specerijen, gelijk de Joden de

gewoonte hebben van begraven.

41. En er was in de plaats, waarhij
gekruisigd was, een hof, en in den hof
een nieuw graf, in hetwelk nog nooit

iemand gelegd was geweest.

42. Aldaar dan leiden zij Jezus, om
de voorbereiding der Joden, overmits

het graf nabij was.

HET XX KAPITTEL.

hjn op den eersten [dag] der week
ging Maria Magdaléna vroeg, als het

nog duister was, naar het graf; en zag
den steen van het graf weggenomen.

a Matth. 28: 1. Mare. 16: 1. Luc. 24: 1.

2. Zij liep dan, en kwam tot Simon
Petrus en tot den anderen discipel,

«welken Jezus liefbad, en zeide tot hen ;

Zij hebben den Heere weggenomen uit

het graf, en wij weten niet, waar zij

hem gelegd hebben.
a Joh. 13 : 23 ; 21 : 7, 20.

3. «Petrus dan ging uit, en de andere

discipel, en zij kwamen tot het graf.
a Luc. 24 ; 12.

4. En deze twee liepen tegelijk ; en

de andere discipel liep vooruit, sneller

dan Petrus, en kwam eerst tot het

graf.

5. En als hij nederbukte, zag hij <^de

doeken liggen; nochtans ging hij [er]

niet in. a Joh. 19: 40.

6. Simon Petrus dan kwam en volgde

hem, en ging in het graf, en zag de doe-

ken liggen;

7. En «den zweetdoek; die op zijn

hoofd geweest was, [zag hij] niet bij de

doeken liggen, maar in het bijzonder
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in eene [andere] plaats samengerold.
a Joh. 11 ; 44.

8. Toen ging dan ook de andere dis-

cipel [er] in, die eerst tot het graf ge-

komen was, en zag het, en geloofde.

9. "Want zij wisten nog de «Schrift

niet, dat hij van de doodpn moest op-

staan, a Ps. 16: 10. Hand. 2: 25, 31; 13: 35.

10. De discipelen dan gingen wederom
naar huis.

11. «En Maria stond buiten bij het
graf, weenende. Als zij dan weende,
bukte zij in het graf; a Matth. 28: i.

Mare. 16: 5. Luc. 24: 4.

12. En zag twee engelen in witte
[MeecJeren] zitten, éénen aan het hoofd,
en éénen aan de voeten, waar het
lichaam van Jezus gelegen had.

13. En die zeiden tot haar : Vrouwe,
wat weent gij ? Zij zeide tot hen : Om-
dat zij mijnen Heere weggenomen heb-

ben, en ik weet niet, waar zij hem ge-

legd hebben.
14. «En als zij dit gezegd had, keerde

zij zich achterwaarts, en zag Jezus
staan, en zij wist niet, dat het Jezus
was. a Math. 28 : 9. Marc. 16 : 9.

lü. Jezus zeide tot haar: Vrouwe,
wat weent gij ? Wien zoekt gij ? Zij,

meenende dat het de hovenier was,
zeide tot hem : Heere, zoo gij hem [iveg-]

gedragen hebt, zeg mij waar gij hem
gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen.

lü. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij,

zich omkeerende, zeide tot hem: Kab-
boéni; hetwelk is gezegd: Meester.

17. Jezus zeide tot haar: Kaak mij
niet aan, want ik ben nog niet opge-
varen tot mijnen Vader; maar ga henen
«tot mijne broeders, en zeg hun : ^Ik
vaar op tot mijnen Vader en uwen Va-
der, en [tot] mijnen God en uwen God.

a Ps. 22: 23.

Matfch. 28: 10. Hebr. 2: 11. b Joh. 16: 28.

18. «Maria Magdaléna ging en bood-
schapte den discipelen, dat zij den Heere
gezien had, en [dat] hij haar dit gezegd
had. a Matth. 28: 8. Mare. 16: 10. Luc. 24: 9.

19. «Als het dan avond was, op dien-

zelven eersten dag der weck, en als de
deuren gesloten waren, waar de disci-

pelen vergaderd waren, om de vreeze
der Joden, kwam Jezus en stond in het
midden, en zeide tot hen: Vrede zij

ulieden. a Marc. 16: 14.

Luc. 24: 36. 1 Cor. 15 : 5.

20. En dit gezegd hebbende, toonde
hij hun zijne handen en [zijne] zi.ide.

«De discipelen dan werden verblijd, als

zij den Heere zagen. a Joh. 16: 22.

21. Jezus dan zeide wederom tot hen :

Vrede zij ulieden, «Gelijkerwijs mij de
Vader gezonden heeft, zende ik ook
ulieden. a Jes. 61. 1. Matth. 28: 19.

Mare. 16: 15. Luc. 4: 18. Joh. 17: 18.

22. En als hij dit gezegd had, blies hij

[oj9 hen], en zeide tot hen : Ontvangt den
Heihgen Geest.

23. «Zoo gij iemands zonden vergeeft,

dien worden zij vergeven; zoo gij

iemands [zonden] houdt, [dien] zijn zij

gehouden. « Matth. I6 : 19 ; 18 : 18.

24. En Thomas, één van de twaalven,
gezegd Didymus, was met hen niet,

toen Jezus [daar] kwam.
25. De andere discipelen dan zeiden

tot hem: Wij hebben den Heere gezien.

Doch hij zeide tot hen: Indien ik in

zijne handen niet zie het teeken der
nagelen, en mijnen vinger steke in het
teeken der nagelen, en steke mijn hand
in zijne zijde, ik zal geenszins geloo-

ven.

26. En na acht dagen waren zijne

discipelen wederom binnen, en Thomas
met hen; [en] Jezus kwam, als de
deuren gesloten waren, en stond in

het midden, en zeide: Vrede zij ulie-

den.

27. Daarna zeide hij tot Thomas:
Breng uwen vinger hier, en zie mijne
handen, «en breng uwe hand, en steek
ze in mijne zijde; en wees niet onge-
loovig, maar geloo vig. a 1 Joh. 1 : i.

28. En Thomas antwoordde en zeide
tot hem: Mijn Heere en mijn God.

29. Jezus zeide tot hem: Omdat gij

mij gezien hebt, Thomas, zoo hebt gij

geloofd; zalig [zijn zij], die niet zullen
gezien hebben, en [noclitans] zullen ge-

loofd hebben. a 1 Petr. l: 8.

30. Jezus dan heeft nog wel «vele

andere teekenen in de tegenwoordig-
heid zijner discipelen gedaan, die niet

zijn geschreven in dit Boek;
« Joh. 21: 25.

31. Maar deze zijn geschreven, op-

dat gij gelooft, dat Jezus is de Chris-

tus, de Zone Gods; en opdat gij,

geloovende, het leven hebt in zijnen

naam.
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HET XXI KAPITTEL.

Ea dezen openbaarde Jezus zichzelven
wederom den discipelen aan de Zee
van Tiberias. En hij openbaarde zich

aldus:

2. Er waren te zamen Simon Petrus,

en Thomas, gezegd Didymus, «en Na-
thanaël, die van Cana in Galïléa was,
ben de [zonen] van ^ebedéüs, en twee
andere van zijne discipelen, a joh. i : 46.

b Matth. 4 : 21. Mare. 1 : 19.

S. Simon Petrus zeide tot hen : Ik ga
visschen. Zij zeiden tot hem : Wij gaan
ook met u. Zij gingen uit, en traden

terstond in het schip ; en in dien nacht
vingen zij niets.

4. En als het nu morgenstond gewor-
den was, stond Jezus op den oever; doch
de discipelen wisten niet, dat het Je-

zus was.

5. Jezus dan zeide tot hen : Kinder-
kens, hebt gij niet eenige toespijze?

Zij antwoordden hem: Neen.

6. En hij zeide tot hen: «Werpt het
net aan de rechterzijde van het schip,

en gij zult vinden. Zij wierpen het dan,

en konden het niet meer trekken van-

wege de menigte der visschen.
a Luc. 5 : 4, 6, 7.

7. De discipel dan, «welken Jezus
liefhad, zèide tot Petrus: Het is de
Heere. Simon Petrus dan, hoorende dat
het de Heere was. omgordde het op-

perkleed (want hij was naakt), en wierp
zichzelven in de zee. a Joh. 13 : 23; 20 : 2.

8. En de andere discipelen kw^amen
met het scheepken (want zij waren
niet verre' van het land, maar omtrent
twee honderd ellen), sleepende het net
met de visschen.

9. Als zij dan aan het -land gegaan
waren, zagen zij een kolenvuur liggen,

en visch daarop liggen, en brood.

10. «Jezus zeide tot hen : Brengt van
de visschen, die gij nu gevangen hebt.

a Luc. 24 : 41.

11. Simon Petrus ging op, en trok
het net op het land, vol groote visschen,

[tot] honderd drie en vijftig; en hoe-

wel er zoo vele waren, zoo scheurde
het net niet.

12. Jezus zeide tot hen: Komt her-

waarts, houdt het middagmaal. En nie-

mand van de discipelen durfde hem

vragen: Wie zijt gij? wetende dat het
de Heere was.

13. Jezus dan kwam, en nam het
brood, en gaf het hun, en den visch
desgelijks.

14. Dit was nu de derde maal, dat
Jezus zijnen discipelen geopenbaard is,

nadat hij van de dooden opgewekt was.
15. Toen zij dan het middagmaal ge-

houden hadden, zeide Jezus tot Simon
Petrus: Simon Jonas[soo?^J, hebt gij

mij liever dan deze ? Hij zeide tot hem :

Ja, Heere, gij weet dat ik u liefheb.

Hij zeide tot hem: Weid mijne lam-
meren.

3 6. Hij zeide wederom tot hem ten
tweeden male: Simon Jonas' [zoon], hebt
gij mij lief? Hij zeide tot hem : Ja, Heere,
gij weet dat ik u liefheb. Hij zeide tot
hem: Hoed mijne schapen.

17. Hij zeide tot hem ten derden
male: Simon Jonas' [soon], hebt gij mij
lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij

ten derden male tot hem zeide: Hebt
gij mij lief? en zeide tot hem: «Heere,
gij weet alle dingen, gij weet dat ik u
liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid
mijne schapen. a joh. i6: so.

18. «Voorwaar, voorwaar zeg ik u,

toen gij jonger waart, gorddetgij uzei-

ven, en wandeldet alwaar gij wildet;

maar wanneer gij zult oud geworden
zijn, zoo zult gij uwe handen uitstrek-

ken, en een ander zal ii gorden, en
brengen waar gij niet wilt.

a Joh. 13: 36. Hand. 12 ^3: 2 Petr. 1: 14.

19. «En dit zeide hij, beteekenende met
hoedanigen dood hij God verheerlijken
zoude. En dit gesproken hebbende, zeide
hij tot hem: Volg mij. « 2 Petr. i: 14.

20. En Petrus, zich omkeerende, zag
«den discipel volgen, welken Jezus lief-

had, die ook in het avondmaal op zijne

borst gevallen was, en gezegd had:
Heere, wie is het, die u verraden zal ?

a Joh. 13: 23; 20: 2; 21: 7.

21. Als Petrus dezen zag, zeide hij

tot Jezus: Heere, maar wat [zal]

deze?
22. Jezus zeide tot hem : Indien ik

wil, dat hij blijve, totdat ik kome, wat
gaat het u aan? Volg gij mij.

23. Dit woord dan ging uit onder do
broederen, dat deze discipel niet zoude
sterven. En Jezus had tot hem niet ge-

zegd; dat hij niet sterven zoude; r.ns ar :
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Indien ik wil_. dat hij blijve, totdat ik

kome, wat gaat het u aan?
24. Deze is de discipel, die van deze

dingen getuigt, en deze dingen geschre^

ven heeft; en wij weten, dat zijn ge-

tuigenis «waarachtig is. a Joh. 19 : 35. "-ten. Amen

25. «En er zijn nog vele andere din-

gen, die Jezus gedaan heeft, welke, zoo
zij elk byzonder geschreven werden,
ik acht, dat ook de wereld zelve de
geschrevene boeken niet zoude bevat-

a Joh. 20 : 30.

DE HANDELINGEN
DEP.

HEILIGE APOSTELEN
BESCHREVEN DOOR

LUCAS.

HEÏ I KA.PTTTEL.

Xlet eerste Boek heb ik gemaakt, o

Theóphilus, van al hetgene dat Jezus

begonnen heeft beide te doen en te

leeren,

2. «Tot op den dag in welken hij

opgenomen is, nadat hij door den Hei-

ligen Geest aan de Apostelen, die hij

uitverkoren had, '^bevelen had gegeven.
a Marc. 16: 19. Luc. 9: 51.

1 Tim. 3 : 16. h Joh. 20 : 21.

3. "Aan welke hij ook, nadat hij ge-

leden had, zichzelven levend vertoond
heeft, met vele gewisse kenteekenen,
veertig dagen lang, zijnde van hen ge-

zien, en sprekende van de dingen, die

het koninkrijk Gods aangaan.
a Marc. 16: 14.

Joh. •:!
: 19; 21 . 1. 1 Cor. 15: 5.

4. «En als hij met [hen] vergaderd
was, beval hij hun, dat zij van Jeru-

zalem niet scheiden zouden, maar ver-

wachten de belofte des Vaders, ^die

gij, [zeide hij], van mij gehoord hebt
a Luc. 24 ; 48, 49.

b Joh. 14: 26; 15: 26; 16: 7.

5. aWant Johannes doopte wel met
water, ^maar gij zult met den Heili-

gen Geest gedoopt worden, niet lang
na deze dagen. a Matth. 3: ii.

Mare. 1 : 8. Luc. 3 : 16. Joh. 1 : 26.

Hand. 11: 16; 19 : 4. b Jes.44: 3.

Joel 2: 28. Hand. 2: 4; 11: 15.

6. Zij dan, die samengekomen wa-
ren, vraagden hem, zeggende: «Heere,

zult gij in dezen tijd aan Israël het ko-

ninkrijk weder oprichten?
a Matth. 24: 3.

7. En hij zeide tot hen: «Het komt
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u niet toe, te weten de tijden of gele-

genheden, die de Vader in zijne eigene
macht gesteld heeft. aMatth. 24: 36.

8. «Maar gij zult ontvangen de kracht
des Heiligen Geestes, die over u komen
zal; ^en gij zult mijne getuigen zijn,

zoo te Jeruzalem, als in geheel Judéa
en Samaria, en tot aan het uiterste

der aarde. a Hand. 2: é. b Jes. 2: 3.

Luc. 24: 48. Joh. 15: 27. Hand. 2: 32.

9. «En als hij dit gezegd had, werd
hij opgenomen onderwijl zij het zagen,
en eene wolk nam hem weg van hunne
OOgen. a Marc. 16: 19. Luc 24: 51.

10. En alzoo zij hunne oogen. naar
den hemel hielden, terwijl hij henen-
voer, zie, twee mannen stonden bij hen
«in witte kleeding; a Matth. 28: 3.

11. AVelke ook zeiden : Gij Galilésche
mannen, wat staat gij en ziet op naar
den hemel? Deze Jezus, die van u op-

genomen is in den hemel, «zal alzoo

komen, gelijkerwijs gij hem naar den
hemel hebt zien henenvaren.

a Dan. 7 : 13. Mattb. 24 : 30.

Mare. 13 : 26. Luc. 21 : 27. 1 Thess. 1 : 10.

2 Thess. 1 : 10. Openb. 1 : 7.

12. Toen keerden zij wederom naar Je-

ruzalem , van den berg diegenaamd wordt
de Olijfiberg], welke is nabij Jeruzalem,
hggende [van daar] eene Sabbathsreize.

13. En als -zij ingekomen waren, gin-

gen zij op in de opperzaal, waar zij

bleven, [namelijk] Petrus en Jacobus,
en Johannes, en Andreas, Philippus en
Thomas, Bartholoméüs en Matthéüs,
Jacobus, [de zoon] van Alphéüs, en Si-

mon Zelótes, en Judas, [de broeder] van
Jacobus.

14. Deze allen waren eendrachtelijk
volhardende in het bidden en smeeken,
met de vrouwen, en Maria, de moeder
van Jezus, en met «zijne broederen.

a AMatth. 13 : 55.

15. En in diezelve dagen stond Petrus
op in het midden der discipelen, en sprak
(er was nu eene schare bijeen van om-
trent honderd en twintig personen) :

16. Mannen broeders, deze Schrift

moest vervuld worden, «welke do Hei-

1

lige Geest door den mond Davids voor-

zegd heeft van Judas, ^die de leidsman
geweest is dergenen die Jezus vingen

;

a Ps. 41 : 10. Mattb. 26 : 23.

Joh. 13: 18. Z> Matth. 26: 47.

Uavc. 14 : 43. Joh. 18 : 3.

1 7. «Want hij was met ons gerekend,
en had het lot dezer bediening ver-

kregen, a Matth. 10: 4.

Mare. 3: 19. Luc. 6: 16.

18. Deze dan heeft verworven eenen
akker, door het loon der ongerechtig-
heid, «en voorwaarts over gevallen zijn-

de, is midden opgeborsten, en alle zijne

ingewanden zijn uitgestort.
a 2 Sam. 17 : 23. Matth. 27 : 5.

19. En het is bekend geworden allen
die te Jeruzalem wonen, alzoo dat die

akker in hunne eigene taal «genoemd
wordt A'keldama, dat is, een akker des
bloeds. a Matth. 27 : 8.

20. Want er staat geschreven in het
Boek der Psalmen: «Zijne woonstede
worde woest, en er zij niemand, die

daarin wone. '^En: Een ander neme
zijn opzienersambt. a Ps. 69: 26.

b Ps. 109 : 8.

21. «Het is dan noodig, dat van de
mannen, die met ons omgegaan hebben
al den tijd, in welken de Heere Jezus
onder ons in- en uitgegaan is,

a Hand. 6 : 3.

22. Beginnende van den doop van Jo-

hannes, tot den dag toe in welken hij

«van ons opgenomen is, één van deze
met ons getuige worde van zijne op-

standing, a Hand. 1 : 9.

23. «En zij stelden er twee. Jozef,

genaamd Barsabas, die toegenaamd was
Justus, en Matthias. a Hand. 6: 6.

24. Én zij baden en zeiden: Gij Heere,
aGij kenner der harten van allen, wijs

van deze twee éénen aan, dien Gij uit-

verkoren hebt, « 1 Sara. 16: 17.

1 Kron. 2S : 9; 29 : 17. Ps. 7 : 10. Jer. 11 : 20;

17: 10; 20: 12. Hand. 15: 8. Openb. 2: 23.

25. Om te ontvangen het lot dezer
bediening en apostelschaps, waarvan
Judas afgeweken is, dat hij henenging
in zijne eigene plaats.

26. En zij wierpen hunne loten; en
het lot viel op Matthias, en hij werd
met gemeene toestemming tot de elf

Apostelen gekozen.

HET II KAPITTEL.

iljn als de dag «van het Pinkster[/ees^j

vervuld werd, waren zij allen ^eendrach-
telijk bijeen. a Lev. 23: 15.

Deut. 16 : 9. fc Hand. 1 : 14.

2. En er geschiedde haastelijk uit den
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hemel een geluid, gelijk als vaneenen
geweldigen gedrevenen v^^ind, en ver-

vulde het geheele huis, waar zij zaten.

3. En van hen weerden gezien ver-

deelde tongen als van vuur, en het zat

op een iegelijk van hen.

4. «En zij werden allen vervuld met
den Heiligen Geest, en begonnen te

spreken ^met andere talen, zooals de

Geest hun gaf uit te spreken.
a Matth. 3 : 11. Mare. 1 : 8. Luc. 3 : 16.

Joh. 14: 26; 15: 26; 16: 13. Hand. 11 : 15;

19 : 6. d Mare. 16 : 17. Hand. 10 : 46.

5. En er waren Joden te Jeruzalem
wonende, Godvruchtige mannen van
allen volke dergenen die onder den
hemel zijn.

6. En als. deze stemme geschied was,
kwam de menigte samen, en werd be-

roerd; want een iegelijk hoorde hen
in zijne eigene taal spreken.

7. En zij ontzetten zich allen, en ver-

wonderden zich, zeggende tot mal-
kanderen: Zie, zijn niet alle deze, die

daar spreken, Galiléërs?

8. En hoe hooren wij zeeën iegelijk

in onze eigene taal, in welke wij ge-

boren zijn?

9. Parthers, en Méders, en Elamie-
ten, en die inwoners zijn van Mesopo-
taraië, en Judéa, en Cappadócië, Pón-
tus, en Azië,

10. En Phry'gië, enPamphy'lië, Egyp-
te, en de deelen van Lïbyë, hetwelk
bij Cyréne {ligt], en uitlandsche Romei-
nen, beide Joden en Jodengenooten,

11. Cretensen en Arabieren, wij hoe-

ren ze in onze talen de groote werken
Gods spreken.

12. En zij ontzetten zich allen, en
werden twijfelmoedig, zeggende de een
tegen.den ander: Wat wil toch dit zijn ?

13. En anderen, spottende, zeiden:
Zij zijn vol zoeten wijns.

14. Maar Petrus, staande met de elven,

verhief zijne stem, en sprak tot hen:
Gij Joodsche mannen, en gij allen die

te Jeruzalem woont, dit zij u bekend,
en laat mijne woorden tot uwe ooren
ingaan.

15. Want deze zijn niet dronken,
gelijk gij vermaedt; want het is [eersitj

de derde ure van den dag.

16. Maar dit is het, dat gesproken is

door den profeet Joel:

17. «En het zal zijn in de laatste

dagen (zegt God), Ik zal ^uitstorten van
mijnen Geest op alle vleesch; en uwe
zonen en «-iiwe dochters zullen profe-

teeren, en uwe jongelingen zullen ge- .

zichten zien, en uwe ouden zullen

droomen droomen. a Jes. 44: 3.

Ezech. 11:. 19; 36: 27.

Joel 2: 28. Zach. 12: 10. Joh. 7: 38.

h Hand. 10: 45. c Luc. 2: 36. Hand. 21: 9.

18. En oolv op mijne dienstknechten,
en op mijne dienstmaagden, zal Ik in

die dagen van mijnen Geest uitstorten,

en zij zullen profeteeren.

19. En Ik zal wonderen geven in den
.hemel boven, en teekenen op de aarde
beneden, bloed, en vuur, en rookdamp.

20. De zon zal veranderd worden in

duisternis, en de maan in bloed, eer

dat de groote en doorluchtige dag des
Heeren komt.

21. «En het zal zijn, dat een iegelijk,

die den naam des Heeren zal aanroe-
pen, zalig zal worden.

a Joël 2: 32. Rom. 10: 13.

22. Gij Israëlietische mannen, hoort
deze woorden: Jezus den Nazaréner,
eenen man van God onder ulieden be-

toond door krachten, en wonderen, en
teekenen, die God door hem gedaan
heeft in het midden van u, gelijk ook
gij zeiven weet;

23. Dezen, «door den bepaalden raad

en voorkennis Gods overgegeven zijn-

de, ^hebt gij genomen, en door de han-

den der onrechtvaardigen aan het [^^ri( is]

gehecht en gedood. « Hand. 4: 2S.

h Hand. 5: 30.

24. «Welken God opgewekt heeft, de

smarten des doods ontbonden hebben-

de, alzoo het niet mogelijk was, dat

hij van den [rtood] zoude gehouden
worden. a Hand. 10: 40.

25. Want David zegt van hem: «Ik

zag den Heere allen tijd voor mij; waut
Hij is aan mijne rechter[/iaMc/], opdat

ik niet bewogen worde. a Ps. 16: 8.

26. Daarom is mijn hart verblijd, en

mijne tong verheugt zich; ja ook mijn

vleesch zal rusten in hope;

27. Want Gij zult mijne ziele in de

hel niet verlaten, en zult uwen Heilige

niet [oyerjgeven, om verderving te zien.

28. Gij hebt raij de wegen des levens

bekend "gemaakt; Gij zult mij vervullen

met verheuging door uw aangezichte.

29. Gij mannen broeders, het is [my]
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geoorloofd vrij uit tot ii te spreken
van den patriarch David, «dat hij beide
gestorven en begraven is, en zijn graf
is onder ons tot op dezen dag.

a 1 Kon. 2: 10. Hand. 13: 36.

30. Alzoo hij dan een profeet was,
en wist «dat God hem met eede ge-

zworen had, dat hij uit de vrucht zijner

lendenen, zooveel het vleesch aangaat,

den Christus verwekken zoude, om
[hem] op zijnen troon te zetten;

a 2 Sam. 7: 12. Ps. 132: 11. Luc. 1: 32.

Hand. 13 : 23, Rom. 1:3. 2 Tim. 2 : 8.

31. Zoo heeft hij, [dit] voorziende,

gesproken van de opstanding van Chris-

tus, «dat zijne ziele niet is verlaten in

de hel, noch zijn vleesch verderving
heeft gezien, a Ps. 16: lO. Hand. 13: 35.

32. Dezen .Jezus heeft God opgewekt,
awaarvau wij allen getuigen zijn.

a Joh. 15: 27. Hand. 1: 8.

33. Hij dan, «door de vechter[hoMd]

Gods verhoogd zijnde, en ^de belofte

des Heiligen Geestes ontvangen heb-

bende van den Vader, heeft dit cuitge-

stort, dat gij. nu ziet en hoort.

a Hand. 5: 31. Philipp. 2: 9.

b Hand. 1 : 4. c Hand. 10: 45.

34. Want David is niet opgevaren in

de hemelen; maar hij zegt: «De Heere
heeft gesproken tot mijnen Heere: Zit

aan mijne lechteiihand], a Ps. iiO: i.

1 Cor. 15: 25. Epli. 1: 20. Hebr. 1: 13.

35. Totdat Ik uwe vijanden zal gezet
hebben tot eene voetbank uwer voeten.

36. Zoo wete dan zekerlijk het gan-
sche huis Israels, dat God hem tot

eenen Heere en Christus gemaakt heeft,

[namelijk] dezen Jezus, dien [gvj] ge-

kruisigd hebt.

37. «En als zij [dit] hoorden, werden
zij verslagen in het hart, en zeiden tot

Petrus en de andere Apostelen: ^Wat
zullen wij doen, mannen broeders?

a Zach. 12: 10.

Luc. 3: 10. Hand. d: 6. b Hand. 16 r 30.

38. En Petrus zeidetothen: Bekeert
u, en een iegelijk van u worde gedoopt
in den naam van Jezus Christus, tot

vergeving der zonden; en gij zult de
gave des Heiligen Geestes ontvangen.

39. Want u komt de belofte toe, en
"tiwen «kinderen, en allen ^die daar
verre zijn, zoovelen als er de Heere
onze God toe roepen zal.

a Joel 2: 28. ö Eph. 2: 13.

40. En met veel meer andere woor-
den betuigde hij, en vermaande [hen],

zeggende: Wordt behouden van dit

verkeerd geslacht.
41. Die dan zijn woord gaarne aan-

namen, werden gedoopt; en er werden
op dien dag [tot hen] toegedaan om-
trent drie duizend zielen.

42. En zij waren volhardende in de
leere der Apostelen, en in de gemeen-
schap, en in de breking des broods, en
in de gebeden.

43. En eene vreeze kwam over alle

ziele; en «vele wonderen en teekenen
geschiedden door de Apostelen.

a Marc. 16: 17. Hand. 5: 12.

44. «En allen, die geloofden, waren
bijeen, en hadden alle dingen gemeen.

a Deut. 15: 4. Hand. 4: 32.

45. En zij verkochten [hunne] goede-
ren en have, «en verdeelden die aan
allen, naar dat elk van noode had.

a Jes. 58: 7. Hand. 4: .35.

46. En dagelijks «eendrachtiglijk in
den Tempel volhardende, en van huis
tot huis brood brekende, aten zij te

zamen met verheuging en eenvoudig-
heid des harten; a Hand. 1: 14; 20: 7.

47. En prezen God, en hadden gena-
de bij het gansche volk. «En de Heere
deed dagelijks [toe] tot de gemeente,
die zalig werden. « Hand. 5: 14; ll: 21.

HET III KAPITTEL.

X etrus nu en Johannes gingen te za-

men op naar den Tempel, omtrent de
ure des gebeds, zijnde de negende [ure].

2. «En een zeker man, die kreupel
was van zijner moeders lijf af, werd
gedragen, welken zij dagelijks zetten

aan de deur des Tempels, genaamd
de Schoone, ^om eene aalmoes te be-

geeren van degenen, die in den Tempel
gingen. « Hand. 14: 8. ö Joh. 9: 8.

3. Welke, Petrus en Johannes ziende,

als zij in den Tempel zouden ingaan,
bad dat hij eene aalmoes mocht ont-

vangen.
4. En Petrus, sterk op hem ziende,

met Johannes, zeide: Zie op ons.

5. En hij hield [de oogen] op hen,

verwachtende dat hij iets van hen zoude
ontvangen.

6. En Petrus zeide: Zilver en goud
heb ik niet; maar hetgene ik heb, dat

geef ik u: «In den naam van Jezus
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Christus, den Nazaréner, sta op en wan-
del, a Hand. 4: 10.

7. En hem grijpende bij de rechter-

hand, richtte hij [hem] op, en terstond

werden zijne voeten en enkelen vast.

8. En hij, opspringende, stond en
wandelde, en ging met hen in den Tem-
pel, wandelende en springende, en lo-

vende God.
9. En al het volk zag hem wandelen

en God loven.

10. En zij kenden hem, dat hij die

was, die om eene aalmoes gezeten had
aan de Schoone poort des Tempels;
en zij werden vervuld met verbaasd-

heid en ontzetting over hetgene dat

hem geschied was.

11. En als de kreupele, die gezond
gemaakt was, [aan] Petrus en Johan-

nes vasthield, liep al het volk geza-

/ menlijk tot hen in het voorhof, hetwelk
Salomo's [voorhof] genaamd wordt, ver-

baasd zijnde.

12. En Petrus, [dai] ziende, antwoord-
de tot het volk: Gij Israëlietische man-
nen, wat verwondert gij u over dit?

Of wat ziet gij [zoo] sterk op ons, alsof

wij door onze eigene kracht of Godza-

ligheid dezen hadden doen wandelen*^
13. De God Abrahams, en Izaks, en

Jakobs, de God onzer vaderen, heeft

zijn kind Jezus verheerlijkt, welken gij

overgeleverd hebt, en hebt hem verloo-

chend «voor het aangezicht van Pila-

tus, als hij oordeelde dat men [hem]

zoude loslaten. « Matth. 27: 20.

Mare. 15: 11. Luc. 23: 18. Joh. 18: 40.

14. Maar gij hebt den Heilige en Ptecht-

vaardige verloochend, en hebt begeerd

dat u een man, die een doodslager was,

zoude geschonken worden;
15. En den Vorst des levens hebt gij

gedood; welken God opgewekt heeft

uit de dooden; «waarvan wij getuigen

zijn. a Hand. 1: 8; 2: 32.

16. En door het geloof in zijnen naam,
heeft zijn naam dezen gesterkt, dien

gij ziet en kent; en het geloof, dat door
hem is, heeït hem deze volmaakte ge-

zondheid gegeven, in u aller tegenwoor-
digheid.

17. En nu, broeders, ik weet, dat gij

het door onwetendheid gedaan hebt,

gelijk als ook uwe oversten;
18. Maar God heeft alzoo vervuld,

hetgene Hij «door den mond allei- zijner

profeten tevoren verkondigd had, dat
de Christus lijden zoude, a Jes. 50: 6;

53: 5. Luc. 24: 27.

19. «Betert u dan, en bekeert u, opdat,
uwe zonden mogen uitgewischt wor-
den; wanneer de tijden der verkoeling
zullen gekomen zijn, van het aangezicht
des Heeren; a Hand. 2: 3S.

20. En Hij gezonden zal hebben Je-

zus Christus, die u tevoren gepredikt
is;

21. Welken de hemel moet ontvan-
gen tot de tijden der wederoprichting
aller dingen, die God gesproken heeft

door den mond aller zijner heilige pro-

feten van [alle] eeuw.
22. Want Mozes heeft tot de vaderen

gezegd : «De Heere uw God zal u eenen
profeet verwekken uit uwe broederen,
gelijk mij ; dien zult gij hooren, in alles

wat hij tot u spreken zal.

a Deut. 18: 1.5, 18, 19.

Joh. 1: 46. Hand. 7: 37.

23. En het zal geschieden, dat alle

ziel, die dezen profeet niet zal gehoord
hebben, uitgeroeid zal worden uit den
volke.

24. En ook alle de profeten, van Sa-

muel aan, en die daarna [gevolgd zijn],

zoovelen als er hebben gesproken, die

hebben ook deze dagen tevoren verkon-
digd.

25. Gijlieden zijt kinderen der 'profe-

ten, en des verbonds, hetwelk God met
onze vaderen opgericht heeft, zeggende
tot Abraham: «En in uwen zade zul-

len alle geslachten der aarde gezegend
worden. « Gen. 22: 18. Gal. 3: 8.

26. God, opgewekt hebbende zijn kind
Jezus, heeft hem eerst tot u gezonden,
dat hij ulieden zegenen zoude, daarin
dat hij een iegelijk [van u] afkeere van
uwe boosheden.

HET IV KAPITTEL.

Pjn terwijl zy tot het volk spraken,

kwamen daarover tot hen de priesters,

en de hoofdman des Tempels, en de
Sadduceën

;

2. Zeer ontevreden zijnde, omdat zij

het volk leerden, en. verkondigden in

Jezus de opstanding uit de dooden.

3. En zij sloegen de handen aan hen,

en zetten ze in bewaring tot den ande-

ren dag; want het was nu avond.
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4. En veien van degenen, die het

woord gehoord hadden, geloofden; en
het getal der mannen werd omtrent
vijf duizend.

5. En het geschiedde des anderen
daags, dat hunne oversten en ouderlin-

gen en Schriftgeleerden te Jeruzalem
vergaderden

;

6. En A'nnas, de hoogepriester, en
Cajaphas, en Johannes, en Alexander,
en zoovelen er van het hoogepriester-

lijk geslacht waren.

7. En als zij hen in het midden ge-

steld hadden, vraagden zij: «Door wat
kracht, of door wat naam hebt gijlie-

den dit gedaan? a Ex. 2: 14.

Matth. 21: 23. Hand. 7: 27.

8. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde

met den Heiligen Geest, tot hen: Gij

oversten des volks, en gij ouderlingen
Israels,

9. Alzoo wij heden gerechtelijk onder-
zocht worden over de weldaad, aan een
krank mensch [geschied], waardoor hij

gezond geworden is,

10. Zoo zij u allen kennelijk, en den
ganschen volke Israels, dat door den
naam van Jezus Christus den Nazaré-
ner, dien gij gekruisigd hebt, welken
God van de dooden heeft opgewekt,
door hem, [zeg ik], staat deze hier voor
u gezond.

11. Deze is de steen, die van u, «de
bouwheden, .veracht is, welke tot een
hoofd des hoeks geworden is.

a Ps. 118: 22. Jes. 28: 16.

Matth. 21: 42. Mare. 12: 10.

Luc. 20: 17. Kom. 9: 33. 1 Eetr. 2: 7.

12. «En de zaligheid is in geenen an-
deren; want er is ook onder den hemel
geen andere naam, die onder de men-
schen gegeven is, door welken wij moe-
ten zahg worden. a Matth. i: 21.

Hand. 10: 43. 1 Tim. 2: 5.

13. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid
van Petrus en Johannes, en vernemen-
de dat zij ongeleerde en eenvoudige
menschen waren, verwonderden zich,

en kenden hen, dat zij met Jezus ge-

weest waren.
14. En ziende den mensch bij hen

staan, die genezen was, hadden zij niets

daartegen te zeggen.

15. En hun geboden hebbende uitte

gaan buiten den Raad, overleiden zij

met malkanderen.

16. Zeggende: «Wat zullen wij dezen
menschen doen? Want dat er een be-
kend teeken door hen geschied is, is

openbaar aan allen die te Jeruzalem
wonen, en wij kunnen het niet looche-
nen, a Joh. 11: 47.

17. Maar opdat het niet meer en
meer onder het volk verspreid worde,
laat ons hen scherpelijk dreigen, dat
zij niet meer tot eenigen mensch in
dezen naam spreken.

18. En als zij ze geroepen hadden,
zeiden zij hun aan, dat zij ganschelijk
niet zouden spreken, noch leeren, in den
naam van Jezus.

19. Maar Petrus en Johannes, ant-
woordende, zeiden tot hen: «Oordeelt
gij, of het recht is voor God, ulieden
meer te hooren dan God;

o Hand. 5: 29.

20. Want wij kunnen niet laten te

spreken hetgene wij gezien en gehoord
hebben.

21. Maar zij dreigden ze nog meer,
en lieten ze gaan, niets vindende, hoe
zij ze straffen zouden, «om des volks
wille; want zij verheerlijkten allen God
over hetgene &dat er geschied was.

a Hand. 5: 26. 6 Hand. 3: 7. 8.

22. Want de mensch was meer dan
veertig jaren oud, aan welken dit tee-

ken der genezing geschied was.

23. En zij, losgelaten zijnde, «kwa-
men tot de hunnen, en verkondigden
al wat de overpriesters en de ouder-

lingen tot hen gezegd hadden.
a Hand. 12: 12.

24. En als deze [dat] hoorden, hie-

ven zij eendrachtelijk [hunne] stemme
op tot God, en zeiden : Heere, Gij zijt

de God, die gemaakt hebt den hemel,
en de aarde, en de zee, en alle dingen
die daarin zijn;

25. Die door den mond van David,

uwen knecht, gezegd hebt: «Waarom
woeden de heidenen, en hebben de vol-

ken ijdele dingen bedacht ?

a Ps. 2: 1.

26. De koningen der aarde zijn [te

zamen] opgestaan, en de oversten zijn

bijeenvergaderd, tegen den Heere, en
tegen zijnen Gezalfde.

27. «AVant in der waarheid zijn ver-

gaderd tegen uw heilig kind Jezus,

welken Gij gezalfd hebt, beiden Heródes
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en Pontius Pilatus, met de heidenen
en de volken Israels; a Matth. 26: 3.

Marc. 14: 1. Luc. 22: 2. Joh. 11: 47.

28. Om te doen al wat uwe hand
en uw raad tevoren bepaald had, dat
geschieden zoude.

29. En nu [dan], Heere, zie op hunne
dreigingen, en geef uwen dienstknech-
ten met alle vrijmoedigheid uw woord
te spreken;

30. «Daarin, dat Gij uwe hand uit-

strekt tot genezing, en dat teekenen
en wonderen geschieden door den naam
van uw heilig kind Jezus.

a Marc. 16: 17.

31. En als zij gebeden hadden, werd
de plaats, in welke zij vergaderd waren,
«bewogen. En zij werden allen vervuld
met den Heiligen Geest, en spraken
het woord Gods met vrijmoedigheid.

rt'Hand. 16: 26.

32. En der menigte van degenen die

geloofden was «één hart en [ééne] zie-

le ; en niemand zeide, dat iets van het-

gene hij had zijn eigen ware, maar
alle dingen waren hun gemeen.

a Hand. 2: 44. 1 Petr. 3: 8.

33. En de Apostelen gaven met groo-

te kracht getuigenis van de opstanding
van den Heere Jezus ; en er was groote
genade over hen allen.

34. Want er was ook niemand onder
hen, die gebrek had; want zoovelen
als er bezitters waren van landen of
huizen, die verkochten zij, en brachten
den prijs der verkochte [goederen], en
leiden [dien] aan de voeten der Apos-
telen

;

35. «En aan een iegelijk werd uitge-

deeld, naar dat elk van noode had.
a Jes. 58: 7.

36. En Jóses, van de Apostelen toe-

genaamd Barnabas (hetwelk is, over-
gezet zijnde, een zoon der vertroosting),
een Leviet, van geboorte uit Cyprus,

37. Alzoo hij eenen akker had, ver-
kocht [dien], en bracht het geld, en
leide het aan de voeten der Apostelen.

E
HET V KAPITTEL.

n een zeker man, met name Ananias,
met Saffira zijne vrouwe, verkocht een
«goed ;

Stat. overz: have; dat thans op zulk eene
wijze buiten gebruik is.

2. En onttrok van den prijs, ook met
medeweten zijner vrouwe; en bracht
een zeker deel, en leide [dat] aan de
voeten der Apostelen.

3. En Petrus zeide; Ananias, waarom
heeft de satan uw hart vervuld, dat
gij den Heiligen Geest liegen zoudt,
en onttrekken van den prijs des lands ?

4. Zoo het gebleven ware, bleef het
niet uwe; en verkocht zijnde, was het
niet in uwe macht? Wat is het, dat
gij deze daad in uw hart hebt voorge-
nomen? Gij hebt den menschen niet

gelogen, maar Gode.
5. En Ananias, deze woorden hoe-

rende, viel neder en gaf den geest. En
er kwam groote vreeze over allen die

dit hoorden.
6. En de jongelingen, opstaande,

schikten hem toe, en droegen [hem] uit,

en begroeven [hem].

7. En het was omtrent drie uren
daarna, dat ook zijne vrouwe daar in-

kwam, niet wetende, wat er geschied
was.

8. En Petrus antwoordde haar: Zeg
mij, hebt gijlieden het land voor zoo-

veel verkocht? En zij zeide: Ja, voor
zooveel.

9. En Petrus zeide tot haar: Wat is

het, dat gij onder u hebt overeenge-
stemd te verzoeken den Geest des Hoe-
ren? Zie, de voeten dergenen, die uwen
man begraven hebben, zijn voor de deur,

en zullen u uitdragen.

10. En zij viel terstond neder voor
zijne voeten, en gaf den geest. En de
jongelingen, ingekomen zijnde, vonden
haar dood, en droegen [haar] uit, en
begroeven [kaar] bij haren man.

11. En er kwam groote vreeze over
de geheele gemeente, en overvallen die

dit hoorden.
12. «En door de handen der Aposte-

len geschiedden vele teekenen en won-
deren onder het volk. En zij waren
alle n eendrachtelijk in het voorhof
VanScilomÓ; a Marc. 16: 17. Hand. 2: 43.

13. En van de anderen durfde nie-

mand zich bij hen voegen; maar het

volk hield ze in groote achting.

14. En er werden er meer en meer
toegedaan, die den Heere geloofden,

menigten beide van mannen en van
vrouwen.

15. Alzoo dat zij de krankcn uit-
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droegen op de straten, en leiden op
bedden en beddekens, opdat, als Petras

kwam, ook maar de schaduw iemand
van hen beschaduwen mocht.

16. En ook de menigte uit de om-
liggende steden kwam gezamenlijk te

Jeruzalem, brengende kranken, «en die

van onreine geesten gekweld waren;
welke allen genezen werden.
a Marc. 16: 17. Hand. 8: 7; 16: 18; 19: 12.

17. En de hoogepriester stond op, en

allen die met hem waren (welke was
de sekte der Sadduceën), en werden
vervuld met nijdigheid;

18. En sloegen hunne handen aan
de Apostelen, en zetten ze in de ge-

meene gevangenis. •

19. «Maar de engel des Heeren opende
des nachts de deuren der gevangenis,

en leidde ze uit, en zeide:
a Hand. 12: 7; 16: 26.

20. Gaat henen, en staat, en spreekt

in den Tempel tot het volk alle de

woorden dezes levens,

21. Als zij nu [dit] gehoord hadden,
gingen zij tegen den morgenstond in

den Tempel, en leerden. Maar de hoo-

gepriester, en die inet hem waren, ge-

komen zijnde, riepen den Raad te za-

men, en alle de oudsten der kinderen
Israels, en zonden naar den kerker,

om hen te halen.

22. Doch als de dienaars daar kwa-
men, vonden zij hen in de gevangenis
niet, maar keerden wederom, ^en bood-

schapten [dit],

23. Zeggende : Wij vonden wel den
kerker met alle verzekerdheid toege-

sloten, en de wachters buiten staande
voor de deuren; maar als wij [c?/e] ge-

opend hadden, vonden wij niemand
daarbinnen.

24. Toen nu de [/2oo(/c]priester, en de
hoofdman des Tempels, en de over-

priesters deze woorden hoorden, wer-
den zij twijfelmoedig over hen, wat
toch dit worden zoude,

25. En er kwam een, &n boodschapte
hun, zeggende: Ziet, de mannen, die

gij in de gevangenis gezet hebt, staan

in den Tempel, en loeren het volk,

26. Toen ging de hoofdman henen,

met de dienaren, en bracht ze, [doch]

niet met geweld («want zij vreesden

het volk, opdat zij niet gesteenigd wier-

den), a Matth. 21: 26. Hand. 4: 21.

27. En als zij hen gebracht hadden,
stelden zij ze voor den Raad; en de

hoogepriester vraagde hun, en zeide:

28. «Hebben wij u niet ernstelijk aan-

gezegd, dat gij in dezen naam niet

zoudt leeren? En ziet, gij hebt met
deze uwe leere Jeruzalem vervuld, en
gij wilt het bloed van dezen mensch
over ons brengen. a Hand. 4: 18.

29. Maar Petrus en de Apostelen ant-

woordden en zeiden : «Men moet Gode
meer gehoorzaam zijn, dan den men-
SChen. a Hand. 4: 19.

30. «De God onzer vaderen heeft Je-

zus opgewekt, welken gij omgebracht
hebt, «hangende [hem] aan het hout.

a Hand. 3 : 15. ö Deut. 21 : 23.

Hand. 10: 39; 13: 29. 1 Petr. 2: 24.

31. Dezen lieeft God door zijne rech-

tQr[hand] «verhoogd [tot] eenen Vorst
en Zaligmaker, om Israël te geven be-

keering en vergeving der zonden.
ü Hand. 2: 33; 3: 15. Philipp. 2: 9.

32. En wij zijn «zijne getuigen van
deze woorden; en ook de Heilige Geest,

welken God ^gegeven heeft dengenen,
die Hem gehoorzaam zijn.

a Joh. 15: 27. b Hand. 2: 4.

33. Als zij nu [dit] hoorden, barstte

hun [het hart], en zij hielden raad, om
hen te dooden.

34. Maar een zeker Pharizeër stond
op in den Raad, met name Gamaliel,
een leeraar der wet, in waarde gehou-
den bij al het volk, en gebood, dat men
de Apostelen een weinig zoude doen
buiten [staan].

35. En hij zeide tot hen: Gij Isra-

ëlietische mannen, ziet voor uzelven toe,

wat gij doen zult aangaande deze men-
schen.

36. «Want vóór deze dagen stond
Theüdas op, zeggende dat hij wat was,
wien een getal van omtrent vier hon-

derd mannen aanhing ; welke is omge-
bracht, en allen die hem gehoor gaven,

zijn verstrooiden te niete gegaan.
a Hand. 21: 38.

37. Na hem stond op Judas de Ga-

liléër, in de dagen der beschrijving, en
maakte veel voJks afvaUig achter zich

;

en deze is ook vergaan, en allen, die

hem gehoor gaven, zijn verstrooid ge-

worden.
38. En nu zeg ik ulieden, houdt af

van deze menschen, en laat ze [gaan];
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«want indien deze raad of dit werk uit

menschen is, zoo zal het gebroken
worden

;

a Spr. 21: 30. Jes. 8: 10. Matth. 15: 13.

39. Maar indien het uit God is, zoo
kunt gij dat niet breken ; opdat gij niet

misschien bevonden wordt ook «tegen
God te strijden. a Hand. 9: 5; 23: 9.

40. En zij gaven hem gehoor ; en als

zij de Apostelen tot zich geroepen had-
den, geeselden zij [hen], en geboden
[hu7t], dat zij niet zouden spreken in

den naam van Jezus; en lieten ze gaan.
41. Zij dan gingen henen van het

aangezicht des Raads, «verblijd zijnde,

dat zij waren waardig geacht geweest,
om zijns naams wille smaadheid te

lijden. a Matth. 5: 12.

42. En zij hielden niet op, allen dag
in den Tempel en bij de huizen te loe-

ren, en Jezus Christus te verkondigen.

HET VI KAPITTEL.

lijn in diezelve dagen, als de discipelen

vermenigvuldigden, ontstond eene mur-
mureering der Griekschen tegen de He-
breen, omdat hunne weduwen in de

dagelijksche bediening "••'overgeslagen

werden.
2. En de twaalven riepen de menig-

te der discipelen tot zich, en zeiden":

«Het is niet behoorlijk, dat wij het

woord Gods nalaten, en de tafelen die-

nen, a Ex. 18: 17.

3. «Ziet dan om, broeders, naar ze-

ven mannen uit u, die [goed] getuige-

nis hebben, vol des Heiligen Geestes

en der wijsheid, welke wij mogen stel-

len over deze noodige zaak. a Deut. i: 13.

Hand. 1: 21; IG: 2. 1 Tim. 3: 7.

4. Maar wij zullen volharden in het

gebed, en in de bediening des woords.

5. En dit woord behaagde aan al de

menigte; en zij verkoren Stéphanus,
eenen man «vol des geloofs en des

Heiligen ^Geestes, en^^Phihppus, en
Próchorus, en Nicanor, en Tïmon, en
Parmenas, en Nicolaüs, eenen Joden-

genoot van Antiochië;
a Hand. 11: 24. b Hand. 21: 8.

6. Welke zij «voor de Apostelen stel-

* stat. overz. verzuimd; dat thans van
personen niet m.eer in lijdelij ken zin kan gebe-
zigd worden.

den; en [deze], als zij gebeden hadden,
^leiden hun de handen op.

a Hand. 1: 23. b Hand. 8: 17; 13: 3.

1 Tim. 4: 14; 5: 22. 2 Tim. 1: 6.

7. «En het woord Gods wies, en het
getal der discipelen vermenigvuldigde
te Jeruzalem zeer; en eene groote
schare der priesteren werd den geloo-

vige gehoorzaam. a Hand. i9: 20.

8. En Stéphanus, vol van geloof en
van kracht, deed wonderen en groote
teekenen onder het volk.

9. En er stonden op sommigen, die

waren van de synagoge, genaamd der
Libertijnen, en der Cyrenéërs, en der
Alexandrijnen, en dergenen die van
Cilicië en Azië waren, en twistten met
Stéphanus;

10. «En zij konden niet wederstaan
de wijsheid en den Geest, door welken
hij sprak.

a Ex. 4: 12. Jes. 54: 17. Luc. 21: 15.

11. ''Toen *maakten zij mannen op,

die zeiden: Wij hebben hem hooren
spreken lasterlijke woorden tegen Mozes
en God. a Matth. 2G: 59.

12. En zij beroerden het volk, en de
ouderlingen en de Schriftgeleerden; en
[hem] aanvallende, grepen zij hem, en
leidden [hem] voor den Ptaad;

13. En stelden valsche getuigen, die

zeiden : Deze mensch houdt niet op, las-

terlijke woorden te spreken tegen deze
heilige plaats en de wet.

14. Want wij hebben hem hooren
zeggen, dat deze Jezus de Nazaréner
deze plaats zal verbreken, en [dat] hij

de zeden veranderen zal, die ons Mozes
overgeleverd heeft.

15. En allen die in den Raad zaten,

de oogen op hem houdende, zagen zijn

aangezicht als het aangezicht eens en-

gels.

HET VII KAPITTEL.

rjn de hoogepriester zeide; Zijn dan
deze dingen alzoo?

2. En hij zeide: Gij mannen broeders
en vaders, hoort toe. De God der heer-

lijkheid verscheen onzen vader Abra-
ham, [nog] zijnde in Mesopotamië, eer
hij woonde in Cliarran

;

••^- stat. overz.: maakten zij uit; watthans
'cheel onverstaanbaar i?.
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3. En zeide tot hem: «Ga uit uw
land, en uit uwe maagschap, en kom
in een land, dat Ik u wijzen zal.

a Gen. 12: 1.

4. Toen ging hij uit het land der

Chaldéën, en woonde in Charran. En
van daar, nadat zijn vader gestorven
was, bracht Hij hem over in dit land,

daar gij nu in woont.
5. En Hij gaf hem geen erfdeel daar-

in, ook niet eenen voetstap; «en beloof-

de, dat Hij het hem tot eene bezitting

geven zoude, en zijnen zade na hem,
als hij [nog] geen kind had.

a Gen. 12: 7; 13: 15.

6. En God sprak alzoo, «dat zijn zaad
vreemdeling zijn zoude in een vreemd
land, en [dat] zij het zouden dienstbaar

maken en kwalijk handelen, ^'vier

honderd jaren. aGen. 15: 13. öGen. 15: 16.

Ex. 12: 40. Gal. 3: 17.

7. En het volk, dat zij dienen zul-

len, zal Ik oordeelen, sprak God ; en
«daarna zullen zij uitgaan, &en zij zul-

len Mij dienen in deze plaatse.
a Gen. 15; 16. 6 Ex. 3: 12.

S. En Hij gaf hem het verbond «der

besnijdenis ; en alzoo &gewon hij Izak,

en besneed hem op den achtsten dag;
en Izak c[gewon] Jakob, en Jakob ^de
twaalf Patriarchen. a Gen. 17 : 10.

b Gen. 21: 2. c Gen. 25: 24.

d Gen. 29: 32; 30: 5; 35: 23.

9. En de Patriarchen, «nijdig zijnde,

^verkochten Jozef, [omj naar Egypte
[gebracht te wo7\ien]; en God was met
hem, a Gen. 37: 4.

6 Gen. 37: 28. Ps. 105: 17.

10. En verloste hem uit alle zijne

verdrukkingen, en gaf hem genade en
wijsheid voor Pharaö, den koning van
Egypte ; en hij «stelde hem tot een
overste over Egypte en zijn geheele
huis. a Gen. 41: 40.

11. «En er kwam hongersnood over
het geheele land van Egypte en Ka-
naan, en groote benauwdheid ; en on-

ze vaders vonden geene spijze,

a Gen. 41: 54. Ps. 105: 16.

12. «Maar als Jakob hoorde, dat in

Egypte koren was, zond hij onze va-

ders de eerste maal uit, a Gen. 42: i.

13. «En in de tweede [reize] werd
Jozef zijnen broederen bekend, en het
geslacht van Jozef werd aan Pharaö
openbaar, a Gen. 45: 4.

14. En Jozef zond henen, en ontbood
zijnen vader Jakob, en al zijn geslacht,

[bestaande] in vijf en zeventig zielen.

15. «En Jakob kwam afin Egypte, en
^stierf, hijzelf en onze vaders.

a Gen. 46: 5. ö Gen. 49: 83.

16. «En zij werden overgebracht naar
Sichem, en gelegd in het graf, ^het-

welk Abraham gekocht had voor eene
somme gelds van de zonen van E'm-
mor, [de7i vader] van Sichem.
a Gen. 50: 13. Ex. 13 : 19. Joz. 24 : 32. b Gen. 23: 16.

17. Maar als nu de tijd der belofte,

die God aan Abraham gezworen had,
genaakte, «wies het volk en vermenig-
vuldigde in Egypte; «Ex. i: 7.

Ps. 105: 24.

18. Totdat een ander koning opstond»
die Jozef niet gekend had.

19. Deze gebruikte listigheid tegen
ons geslacht, en handelde kwalijk met
onze vaderen, zoodat zy hunne kinde-
ren moesten wegwerpen, opdat zij niet

zouden voorttelen.

20. «In welken tijd Mozes werd ge-

boren, en was uitnemend schoon ; welke
drie maanden opgevoed werd in het
huis zijns vaders. « Ex. 2;:2;6:19.

Num. 26:59. IKron. 23: 13. Hebr. 11: 23.

21. En als hij weggeworpen was,
nam hem de dochter van Pharaö op,

en voedde hem voor zichzelve op tot

eenen zoon.

22. En Mozes werd onderwezen in

alle wijsheid der Egyptenaren ; en was
machtig in woorden en in werken.

23. «Als hem nu de tijd van veer-

tig jaren vervuld was, kwam [hem] in

zijn hart, zijne broeders, de kinderen
Israels, te bezoeken. a Ex. 2: ii.

24. «En ziende eenen die onrecht
leed, beschermde hij [hem], en wreekte
dengene wien overlast geschiedde, en
versloeg den Egyptenaar, a Ex. 2: ii.

25. En hij meende, dat zijne broe-

ders zouden verstaan, dat God door
zijne hand hun verlossing geven zou-

de ; maar zij hebben het niet verstaan.

26. «En den volgenden dag werd hij

van hen gezien, daar zij vochten ; en
hij drong ze tot vrede, zeggende : Man-
nen, gij zijt broeders; waarom doet gij

malkanderen ongelijk? a Ex. 2: 13.

27. En die zijnen naaste ongelijk

deed, stiet hem weg, zeggende : «Wie



160 HANDELINGEN VIL

heeft u tot een overste en rechter over

ons gesteld ? a Ex. 2: 14.

Matth. 21: 23. Hand. 4: 7; 7: 35.

28. Wilt gij mij Xook] ombrengen,
gelijkerwijs gij gisteren den Egypte-
naar omgebracht hebt ?

29. En Mozes vluchtte op dat woord,
en werd een vreemdeling in het land
Madiam, waar hij twee zonen gewon.

30. «En als veertig jaren vervuld wa-
ren, verscheen hem de Engel des Hoe-
ren in de woestijn van den bergSina,
in een vlammig vuur van het door-

nenbosch. a Ex. 3: 2.

31. Mozes nu, [dat] ziende, verwon-
derde zich over het gezicht; en als hij

derwaarts ging om [dat] te bezien, zoo
geschiedde eene stemme des Heeren tot

hem,
82. [Zeggende:] «Ik ben de God uwer

vaderen, de God Abrahams, en de God
Izaks, en de God Jakobs. En Mozes
werd zeer bevende, en durfde [het]

niet bezien. a Ex. S: 6.

Matth. 22: 32. Hebr. 11: 16.

33. En de Heere zeide tot hem"-
«Ontbind de schoenen van uwe voeten;
want de plaatse, in welke gij staat,

is heihg land. a Joz. 5: 15.

34. Ik heb merkelijk gezien de mis-
handeling mijns volks, dat in Egypte
is, en Ik heb hun zuchten gehoord, en
ben nedergekomen, om hen daaruit te

verlossen. En nu, kom herwaarts, Ik
zal u naar Egypte zenden.

35. Dezen Mozes, welken zij verloo-

chend hadden, zeggende : Wie heeft u
tot een overste en rechter gesteld ?

dezen, [zeg ik], heelt God tot een over-

ste en verlosser gezonden, door de
hand des Engels, die hem verschenen
was in het doornenbosch.

36. «Deze heeft hen uitgeleid, doende
wonderen en teekenen in het land
van Egypte, en in de Koode Zee, ^en
in de woestijn, veertig jaren.
a Ex. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. b Ex. IG: 1. Deut. 1 : 3.

37. Deze is die Mozes, die tot de
kinderen Israels gezegd heeft : «De
Heere uw God zal u eenen profeet
verwekken uit uwe broederen, gelijk,

mij; ^'dien zult gij hooren.
a Deut. 18: 15, 18.

Joh. 1 : 46. Hand. 3 : 22. 6 Matth. 17 : 5.

38. «Deze is het, die in de vergade-
ring [des volks] in de woestijn was

^met den Engel, die tot hem sprak op
den berg Sina, en [met] onze vaderen

;

welke de levende woorden ontving,
om ons [die] te geven. a Ex. lO: a.

h Gal. 3 : 19.

39. Denwelken onze vaders niet wil-
den gehoorzaam zijn, maar verwierpen
[hem], en keerden met hunne harten
[iveder] naar Egypte

;

40. Zeggende tot Aaron : «Maak ons
goden, die voor ons henengaan; want
[ivai] dezen Mozes [aangaat], die ons
uit het land van Egypte geleid heeft^
wij weten niet wat hem geschied is.

a Ex. 32: 1.

41. En zij maakten een kalf in die

dagen, en brachten offerande tot den
afgod, en verheugden zich in de wer-
ken hunner handen.

42. En God keerde [zich], en gaf hen
over, dat zij het heir des hemels dien-

den, gelijk geschreven is in het Boek
der Profeten : «Hebt gij ook slachtof-

feren en offeranden Mij opgeofferd,
veertig jaren in de woestijn, gij huis
Israels ? a Amos 5 : 25.

43. «Ja gi,j hebt opgenomen den ta-

bernakel van Moloch, en het gesternte
van uwen god Rémphan, de afbeeldin-

gen, die gij gemaakt hebt om die te
aanbidden ; en Ik zal u overvoeren op
gene [zijde] van Babylónië.

a Amos. 5: 26, 27.

44. De Tabernakel der Getuigenis
was onder onze vaderen in de woes-
tijn, gelijk geordineerd had Hij die tot

Mozes zeide, dat hij dien maken zoude
naar de afbeelding, die hij a:ezien had

;

a Ex. 25 : 40. Hebr. 8 : 5.

45. «Welken ook onze vaders ontvan-
gen hebbende, met ,Jezus gebracht
hebben in het [land], dat de heidenen
bezaten, die God verdreven heeft van
het aangezicht onzer vaderen, tot de
dagen van David toe; a Joz. 3: 14.

46. «Dewelke voor God genade ge-

vonden heeft, en ^'begeerd heeft te

vinden eene woonstede voor den God
Jakobs. a 1 Sam. 16: 1. Ps. 89 : 21. Hand. 13 : 22.

b 2 Sam. 7 : 2. 1 Kron, 17 : 1. Ps. 132: 5.

47. «En Salomo bouwde Hem een
huis. a 1 Kon. 6: 1. 1 Kron. 17: 12.

48. «Maar de Allerhoogste woont niet

in tempelen, met handen gemaakt
;
ge-

lijk de pro-feet zegt: a i Kon. s: 27.

Hand. 17: 24.
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49. «De hemel is Mij een troon, en
de aarde eene voetDank mijner voeten.

Hoedanig huis ZAÜt gij Mij bouwen ?

zegt de Heere; of welke is de plaat-

se mijner ruste? «2Kron. 6:33.
Jes. 66: 1. Matth. 5: 34; 23: 22.

50. «Heeft niet mijne hand alle deze
dingen gemaakt? a Gen. i: 4.

51. «Gij hardnekkigen en onbesnede-
nen van hart en ooren, gij wederstaat al-

tijd den Heiligen Geest; gelij k uwe vaders,

[alzoo] ook gij. a Neh. 9 : 16, 17. Jer. 6 : lO.

52. Wien van de profeten hebben uwe
vaders niet vervolgd? En zij hebben
gedood degenen die tevoren verkondigd
hebben de komst des Eechtvaardigen,
van welken gijlieden nu verraders en
moorders geworden zijt;

53. «Gij, die de wet ontvangen hebt
door bestellingen der engelen, en hebt
[ze] niet gehouden. a Ex. 19: 3; 24: 3.

Joh. 7: 19. Gal. 3: 19. Hebr. 2: 2.

54. Als zij nu dit hoorden, berstten

hunne harten, en zij knersten de tan-

den tegen hem.
55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen

Geestes, en de oogen houdende naar
den hemel, zag de heerlijkheid Gods,
en Jezus, staande ter rechter[/2aw(i] Gods.

56. En hij zeide: Zie, ik zie de he-

melen geopend, en den Zoon des men-
schen, staande ter rechteiihand] Gods.

57. Maar zij, roepende met groote
stemme, stopten hunne ooren, en vie-

len eendrachtelijk op hem aan;
58. «En wierpen hem ter stad uit,

en steenigden [hem]; ^en de getuigen
leiden hunne kleederen af aan de voe-

ten eens jongelings, genaamd Saulus.
a 1 Kon. 21: 13. Luc. 4: 29. b Hand. 22: 20.

59. En zij steenigden Stéphanus, aan-
roepende en zeggende: «Heere Jezus,
ontvang mijnen geest.

a Ps. 31 : 6. Liic. 23 : 46.

60. En vallende op de knieën, riep

hij met groote stemme: «Heere, reken
hun deze zoacle niet toe. En als hij dat
gezegd had, ontsliep hij.

a Matth. 5: 44. Luc. 23: 34. 1 Cor. 4: 12.

HET VIII KAPITTEL.

£2 1 «Saulus had mede een welbehagen
aan zijnen dood. En er werd te dien
dage eene groote vervolging tegen de
gemeente, die te Jeruzalem was; ^en

zij werden allen verstrooid door de
landen van Judéa en Samaria, behalve
de Apostelen. « Hand. 22: 20.

b Hand. 11: 19.

2. En [eenige] Godvruchtige mannen
droegen Stéphanus te zamen [ten gra-

ve], «en maakten groeten rouw over
hem. a Gen. 23: 2; 50: 10. 2 Sam. 3: 31.

3. En «Saulus verwoestte de gemeen-
te, gaande in de huizen; en trekkende
mannen en vrouwen, leverde ze over
in de gevangenis, a Hand. 9: i; 22: 4;
26: 9. 1 Cor. 15: 9. Gal. 1: 13. 1 Tim. 1: 13.

4. Zij dan nu die verstrooid waren,
«gingen [het land] door, en verkondig-
den het woord.

a Matth. 10: 23. Hand. 11: 19.

5. En Philippus kwam af in de stad

van Samaria, en predikte hun Christus.

6. En de scharen hielden zich een-

drachtelijk aan hetgene van Philippus

gezegd werd, dewijl zij hoorden en za-

gen de teekenen die hij deed.

7. «Want van velen, die onreine gees-

ten hadden, gingen [dese] uit, roepende
met groote stemme; en vele geraakten
en kreupelen werden genezen.
a Marc. 16: 17. Hand. 5: 16; 16: 18; 19: 11.

8. En er werd groote blijdschap in

die stad.

9. En een zeker man, met name Si-

mon, was tevoren in de stad plegende
«tooverij, en verrukkende de zinnen
des volks van Samaria, zeggende van
zichzelven, dat hij wat groots was;

a Hand. 13: 6.

10. Welken zij allen aanhingen, van
den kleine tot den groote, zeggende:
Deze is de groote kracht Gods.

11. En zij hingen hem aan, omdat
hij eenen langen tijd met tooverijen

hunne zinnen verrukt had.

12. Maar toen zij Philippus geloofden,

die het Evangelie van het koninkrijk

Gods en [vart] den naam van Jezus

Christus verkondigde, werden zij ge-

doopt, beiden mannen en vrouwen.
13. En Simon geloofde ook zelf, en

gedoopt zijnde bleef voortdurend bij

Philippus; en ziende de teekenen en
groote krachten, die er geschiedden,

ontzette hij zich.

14. Als nu de Apostelen, die te Je-

ruzalem waren, hoorden, dat Samaria
het woord Gods aangenomen had, zon-

den zij tot hen Petrus en Johannes;

6



162 HANDELINGEN VIII, IX.

15. Dewelke afgekomen zijnde baden
voor hen, dat zij den Heiligen Geest
ontvangen mochten.

16. (Want hij was nog op niemand
van hen gevallen, maar zij waren al-

leenlijk gedoopt in den naam van den
Heere Jezus.)

17. <^Toen leiden zij de handen op
hen, en zij ontvingen den Heiligen
Geest. a Hand. 6: 6; 13: 3; 19: 6.

1 Tim. 4: 14; 5: 22. 2 Tim. 1: 6.

18. En als Simon zag, dat door de
oplegging van de handen der Aposte-
len de Heilige Geest gegeven werd, zoo
bood hij hun geld aan,

19. Zeggende: Geeft ook mij deze
macht, opdat, zoo wien ik de handen
oplegge, hij den Heiligen Geest ont-

vange.

20. Maar Petrus zeide tot hem: Uw
geld zij met u ten verderve, «omdat
gij gemeend hebt, dat de gave Gods
door geld verkregen wordt.

a Matth. 10: 8.

21. Gij hebt geen deel noch lot in

dit woord ; want uw hart is niet recht
voor God.

22. Bekeer u dan van deze uwe boos-
heid, en bid God, of misschien u deze
overlegging uws harten vergeven wierd.

23. Want ik zie, dat gij zijt in eene
gansch bittere gal en samenknooping
der ongerechtigheid.

24. Doch Simon antwoordende zeide:

«Bidt gijlieden voor mij tot den Heere,
opdat niets over mij kome van hetgene
gij gezegd hebt. « Num. 21 : 7.

25. Zij dan nu, als zij het woord des
Heeren betuigd en gesproken hadden,
keerden wederom naar Jeruzalem, en
verkondigden het Evangelie [in] vele
vlekken der Samaritanen.

26. En een engel des Heeren sprak
tot Philippus, zeggende : Sta op, en ga
henen tegen het zuiden, op den weg
die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza,
welke woest is.

27. En hij stond op en ging henen;
en zie, een Moorman, een kamerling,
[en] een machtig heer van Candacé,
de koningin der Mooren, die over al

haren schat was, «welke was gekomen
om aan te bidden te Jeruzalem

;

a Joh. 12 : 20.

28. En hij keerde wederom, en zat

op zijnen wagen, en las den profeet
Jesaja,

29. En de Geest zeide totPhilippus:
Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.

30. En Philippus liep toe, en hoorde
hem den profeet Jesaja lezen, en zeide:
Verstaat gij ook hetgene gij leest?

31. En hij zeide : Hoe zoude ik toch
kunnen, zoo mij niet iemand onder-
richt? En hij bad Philippus, dat hij

zoude opkomen, en bij hem zitten.

32. «En de plaats der Schrifture, die

hij las, was deze: Hij is gelijk een
schaap ter slachting geleid; en gelyk
een lam stemmeloos is voor dien die

het scheert, alzoo doet hij zijnen mond
niet open. a Jes. 53: 7.

33. In zijne vernedering is zijn oor-

deel weggenomen; en wie zal zijn ge-

slacht verhalen ? Want zijn leven wordt
van de aarde weggenomen.

34. En de kamerling antwoordde
Philippus en zeide : Ik bid u, van wien
zégt de profeet, dit? Van zichzelven,

of van iemand anders?
35. En Philippus deed zijnen mond

open, en beginnende van diezelve

Schrift, överkondigde hem Jezus.
a Luc. 24: 45.

86. En alzoo zij over weg reisden,

kwamen zij aan een zeker water; en
de kamerling zeide: Ziedaar water,
«wat verhindert mij gedoopt te worden ?

a Hand. 10: 47.

37. En Philippus zeide: Indien gij

van ganscher harte. gelooft, zoo is het
geoorloofd. En hij antwoordende zeide :

Ik geloof, dat Jezus Christus de Zone
Gods is.

38. En hij gebood, den wagen stil te

houden; en zij daalden beiden af in

het water, zoo Philippus als de kamer-
ling, en hij doopte hem.

39. En toen zij uit het water waren
opgekomen, nam de Geest des Heeren
Philippus weg, en de kamerling zag
hem niet meer; want hij reisde zijnen

weg met blijdschap.

40. Maar Philippus werd gevonden
te Azóté; en [het land] doorgaande,
verkondigde hij het Evangelie ['m] alle

steden, totdat hij te Cesaréa kwam.

HET IX KAPITTEL.

liin «Saulus, blazende nog dreiging en
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moord tegen de discipelen des Heeren,
ging tot den lioo2;epviester,

a Hand. 8: 3; 22: 4; 26: 9.

1 Cor. 15: 9. Cal. 1 : 13. 1 Tim. 1 : 13.

2. En begeerde brieven van hem naar
Damascus aan de synagogen, opdat,

zoo hij eenigen, die van dien weg wa-
ren, vond, hij [se], beiden mannen en
vrouwen, zoude gebonden brengen naar
Jeruzalem.

3. fiEn als hij reisde, is het geschied,

dat hij nabij Damascus kwam, ^en hem
omscheen snellijk ceen licht van den
hemel. a Hand. 2? : 6. ö 1 Cor. 15 : 8.

2 Cor. 12: 2. c Hand. 26: 13.

4. En ter aarde gevallen zijnde, hoor-

de hij eene stemme, die tot hemzeide:
Saul, Saul, wat vervolgt gij mij ?

5. En hij zeide : Wie zijt gij, Heere ?

En de Heere zeide : Ik ben Jezus, dien

gij vervolgt. «Het is u hard, de verze-

nen tegen de prikkels te slaan.
a Hand. 5! 39.

6. En hij, bevende en verbaasd zijn-

de, zeide: Heere, «wat wilt gij, dat ik

doen zal? En de Heere [sezcie] tot hem:
Sta op, en ga in de stad, en u zal

[aldaar] gezegd worden, wat gij doen
moet. a Luc. 3: 10. Hand. 2: 37; 16: 30.

7. «En de mannen, die met hem over
weg reisden, stonden verbaasd, hoeren-
de wel de stemme, maar niemand
ziende. « Dan. lO : 7.

8. En Saulus stond op van de aarde;

en als hij zijne oogen opendeed, zag hij

niemand. En zij, hem bij de hand lei-

dende, brachten hem te Damascus.
9. En hij was drie dagen, dat hij niet

zag, en at niet, en dronk niet.

10. En er was een zeker discipel te

Damascus, met name Ananias; en de
Heere zeide tot hem in een gezicht:
Ananias. En hij zeide: Zie, [hier hen]

ik, Heere.
11. En de Heere [zeide] tot hem : Sta

op en ga in de straat, genaamd de
Rechte, en vraag in het huis van Ju-

das naar [eenen], met name Saulus,
''van Tarsen ; want zie, hij bidt.

a Hand. 21 : 39 ; 22 : 3.

12. En hij heeft in een gezicht ge-

zien, dat een man, met name Ananias,
inkwam, en hem de hand opleide, op-

dat hij wederom ziende werd.
13. En Ananias antwoordde: Heere,

ik heb uit velen gehoord van dezen man,

"hoeveel kwaad hij uwen heiligen in

Jeruzalem gedaan heeft; a Hand. 9: i.

1 Cor. 15 : 9. Gal. 1 : 13. 1 Tim. 1 : 13.

14. En heeft hier macht van de over-
priesters, om te binden allen die uwen
naam aanroepen.

15. Maar de Heere zeide tot hem:
Ga henen; «want deze is mij een uit-

verkoren vat, om mijnen naam te dra-
gen voor de heidenen, en de koningen,
en de kinderen Israels.

a Hand. 13 : 2 ; 22 : 21,

Rom. 1: 1. Gal. 1: 15; 2: 8.

Eph. 3: 8. 1 Tim. 2 : 7. 2 Tim. 1: 11.

16. «Want ik zal hem toonen, hoe-
veel hij lijden moet, om mijnen naam.

a Hand. 21: 11. 2 Cor. 11: 23.

17. «En Ananias ging henen en kwam
in het huis; en de handen op hem leg-

gende, zeide hij : Saul, broeder, de Heere
heeft mij gezonden, [namelijk] Jezus,
die u verschenen is op den weg dien
gij kwaamt, opdat gij weder ziende, en
met den Heiligen Geest vervuld zoudt
worden. a Hand. 22: 12.

18. En terstond vielen af van zijne

oogen gelijk als schellen, en hij werd
terstond wederom ziende; en stond op,

en werd gedoopt.
19. En als hij spijze genomen had,

werd hij versterkt. Én Saulus was som-
mige dagen bij de discipelen, die te Da-
mascus waren.

20. En hij predikte terstond Chris-

tus in de synagogen, dat hij de Zone
Gods is.

21. En zij ontzetten zich allen, die

het hoorden, en zeiden: Is deze niet

degene, die te Jeruzalem verstoorde die

dezen naam aanriepen, en die daarom
hier gekomen is, opdat hij ze gebon-
den zoude brengen tot de overpries-

ters ?

22. Doch Saulus werd meer en meer
bekrachtigd, en overtuigde de Joden,
die te Damascus woonden, bewijzende
dat deze de Christus is.

23. En als vele dagen verloopen wa-
ren, zoo hielden de Joden te zamen
raad, om hem te doeden.

24. Maar hunne lage werd aan Sau-

lus bekend. «En zij bewaarden de poor-

ten, beide des daags en des nachts, op-

dat zij hem doeden mochten;
a 2 Cor. 11: 32.

25. Doch de discipelen namen hem
des nachts, «en lieten [hem] neder door
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den muur, [hem] aflatende in eene mand.
a Joz. 2: 15. 1 Sam. 19: 12.

26. «Saulus nu, te Jeruzalem geko-
men zijnde, poogde zich bij de discipelen

te voegen; maar zij vreesden hem allen,

niet geloovende dat hij een discipel was.
a Hand. 22: 17.

27. «Maar Barnabas, hem tot zich

nemende, leidde [hetn] tot de Aposte-
len, en verhaalde hun, hoe hij op den
weg den Heere gezien had, en dat hij

tot hem gesproken had, en hoe hij

te Damascus vrijmoedigiijk gesproken
had in den naam van Jezus.

a Hand. 11: 25.

28. En hij was met hen ingaande en
uitgaande te Jeruzalem.

29. En vrijmoedigiijk sprekende in

den naam van den Heere Jezus, sprak
hij ook en handelde tegen de Grieksche
[Joden] ; maai' deze trachtten hem te

dooden.
30. Doch de broeders, [dit] verstaan-

de, geleidden hem tot Cesaréa, en zon-

den hem af naar Tarsen.
31. De gemeenten dan, door geheel

Judéa, en Galiléa, en Samaria, hadden
vrede, en werden gesticht; en wande-
lende in de vreeze des Heeren, en de
vertroosting des Heiligen Geestes, wer-
den vermenigvuldigd.

32. En het geschiedde, als Petrus alom
doortrok, dat hij ook afkwam tot de
heiligen, die te Ly'dda woonden.

33. En aldaar vond hij een zeker
mensch, met name En'éas, die acht ja-

ren te bed gelegen had, welke geraakt
was.

34. En Petrus zeide tot hem : Enéas,
Jezus Christus maakt u gezond ; sta

op, en spreid uzelven [het bed]. Én hij

stond terstond op.

35. En zij zagen hem allen, die te

Ly'dda en Saróna woonden, dewelke
zich bekeerden tot den Heere.

36. En te Jóppe was eene zekere
discipelin, met name Tabitha, hetv/elk,

overgezet zijnde, is gezegd Dórcas. Deze
was vol van goede werken en aalmoe-
zen, die zij deed.

37. En het geschiedde in die dagen,
dat zij krank werd en stierf; en als

zij haar gewasschen hadden, leiden zij

haar in de opperzaal.
38. En alzoo Ly'dda nabij Jóppe was,

de discipelen, hoorende, dat Petrus al-

daar was, zonden twee mannen tot
hem, biddende dat hij niet zoude ver-
toeven tot hen over te komen.

39. En Petrus stond op, en ging met
hen; welken zij, als hij daar gekomen
was, in de opperzaal leidden. En alle

de weduwen stonden bij hem, weenen-
de, en toonende de rokken en kleede-
ren, die Dórcas gemaakt had, als zij

bij haar was.
40. Maar Petrus, hebbende [hen] allen

uitgedreven, knielde neder en bad; en
zich keerende tot het lichaam, zeidei

hij : Tabitha, sta Qp. En zij deed hare
oogen open, en Petrus gezien hebbende,
zat zij overeinde.

41. En hij gaf haar de hand, en
richtte haar op, en de heiligen en de
weduwen geroepen hebbende, stelde-

hy haar levend voor [hen].

42. En [dit] werd bekend door geheel
Jóppe, en velen geloofden in den Heere.

43. En het geschiedde, dat hij vele
dagen te Jóppe bleef, bij eenen zekeren
Simon, eenen lederbereider.

HET X KAPITTEL.

En er was een zeker man te Cesaréa
met name Cornelius, een hoofdman
over honderd, uit de bende, genaamd
de Italiaansche

;

2. Godzalig, en vreezende God, met
geheel zijn huis, en doende vele aal-

moezen aan het volk, en God gedurig-
lijk biddende.

o. [Deze] zag in een gezicht klaarlijk,.

omtrent de negende ure des daags,,

eenen engel Gods tot zich inkomen, en
tot hem zeggende: Cornelius.

4. En hij, de oogen op hem houden-
de, en zeer bevreesd geworden zijnde,

zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide

tot hem : Uwe gebeden en uwe aal-

moezen zijn tot gedachtenis opgekomen
voor God.

5. En nu, zend mannen naar Jóppe,

en ontbied Simon, die toegenaamd
wordt Petrus;

6. Deze ligt tehuis bij eenen Simon,
lederbereider, die [syw] huis heeft bij de

zee; deze zal u zeggen, wat gij doen
moet.

7. En als de engel, die tot Cornelius

sprak, weggegaan was, riep hij twee
van zijne huisknechten en eenen God-
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2;aligèn krijgsknecht van degenen die

gedurig bij hem waren;
8. En als hij hun alles verhaald had,

zond h-ij ze naar Joppe.
9. En des anderen daags, terwijl deze

reisden, en nabij de stad kwamen,
«klom Petrus op het dak om te bidden,

•omtrent de zesde ure.
a 2 K on. 4: 33. Matth. 6: 6.

10. En hij werd hongerig, en begeerde
te eten. En terwijl zij het bereidden,

viel over hem eene vertrekking van
zinnen.

11. En hij zag den hemel geopend,
en een zeker vat tot zich nederdalen,

gelijk een groot linnen laken, aan de

vier hoeken gebonden, en nedergelaten

op de aarde;

12. In hetwelk waren alle de viervoe-

tige [dieren] der aarde, en de wilde, en
de kruipende [dieren], en de vogelen
des hemels.

13. En er geschiedde eene stemme
tot hem : Sta op. Petrus, slacht en eet.

14. Maar Petrus zeide: Geenszins,

Heere, want «ik heb nooit gegeten iets

dat gemeen of onrein was.
a Lev. 11:4. Deut. 14 : 7.

15. En eene stemme [geschiedde:] we-
derom ten tweeden male tot hem : «Het-

gene God gereinigd heeft, zult gij niet

gemeen maken. a Matth. 15 : ii.

Rom. 14: 17, 20. 1 Tim. 4: 4. Tit. 1: 15,

16. En dit geschiedde tot drie maal
;

en het vat werd wederom opgenomen
in den hemel.

17. En alzoo Petrus in zichzelven
twijfelde, wat toch het gezicht mocht
zijn, dat hij gezien had, zie, de man'
nen, die van Cornelius afgezonden wa-
ren, gevraagd hebbende naar het huis
van Simon, stonden aan de poort.

18. En [ietnand] geroepen hebbende,
vraagden zij, of Simon, toegenaamd Pe-

trus, daar tehuis lag.

19. En als Petrus op dat gezicht

dacht, zeide de Geest tot hem : Zie, drie

mannen zoeken u
;

20. «Daarom sta op, ga af, en reis met
hen, niet twijfelende; want Ik heb hen
gezonden. a Hand. 15: 7.

21. En Petrus ging af tot de mannen,
die van Cornéhus tot hem gezonden
waren, en zeide: Ziet, ik ben het, dien

gü zoekt; wat is de oorzaak, waarom
gij hier zijt?

22. En zij zeiden : Cornelius, een hoofd-

man over honderd, een rechtvaardig
man, en vreezende God, en die [goede]

getuigenis heeft van het gansche volk
der Joden, is door Goddelijke openba-
ring verm.aand van eenen heiligen en-

gel, dat hij u zoude ontbieden te zijnen

huize, en dat hij van u woorden der

zaligheid zoude hooren.

23. Als hij ze dan ingeroepen had, ont-

ving hij ze in huis. Do.ch des anderen
daags ging Petrus met hen henen, en
sommige der broederen, die van Jóppe
waren, gingen met hem.

24. En des anderen daags kwamen zij

te Cesaréa, En Cornelius verwachtte
hen, samengeroepen hebbende die van
zijne maagschap en bijzonderste vrien-

den.

25. En als het geschiedde dat Petrus
inkwam, ging hem Cornelius te gemoet,
en vallende aan [zijne] voeten, aanbad
hij.

26. Maar Petrus richtte hem op, zeg-

gende: «Sta op, ik ben ook zelf een
mensch. a Hand. 14:14. Openb. 19:10;22: 9.

27. En met hem sprekende ging hij

in, en vond er velen, die samengekomen
waren.

28. En hij zeide tot hen: «Gij weet,

hoe het eenen Joodschen man ongeoor-

loofd is, zich te voegen of te gaan tot

eenen vreemde; «doch God heeft mij ge-

toond, dat ik geen mensch zoude ge-

meen of onrein heeten. a Ex. 23: 32; 34: 15.

Deut. 7 : 2. Joh. 4 : 9 ; 18 : 28.

Hand. 11: 3. 6 Hand. 15: 8. Eph. 3: 6.

29. Daarom ben ik ook zonder tegen-

spreken gekomen, ontboden zijnde. Zoo
vraag ik dan, om wat reden gijlieden mij

hebt ontboden?
30. En Cornélius zeide : Voor vier da-

gen was ik vastende tot deze ure toe,

en ter negender ure bad ik in mijn
huis.

31. En zie, een man stond voor mij

«in een blinkend kleed, en zeide: Cor-

nélius, uw gebed is verhoord, en uwe
aalmoezen zijn voor God gedacht ge-

worden, a Matth. 28: 3.

Mare. 16: 5. Luc. 24: 4.

32. Zend dan naar Jóppe, en ontbied

Simon, die toegenaamd wordt Petrus;

deze ligt tehuis in het huis van Simon,
den lederbereider, aan de zee; welke,

hier gekomen zijnde, tot u spreken zal.
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33. Zoo heb ik dan van stonden aan
tot u gezonden, en gij hebt wel gedaan,

dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan
allen nu [hier] tegenwoordig voor God,
om te hooren al hetgene u van God be-

volen is.

34. En Petrus, den mond opendoende,
zeide : Ik verneem in der waarheid, «dat
God geen aannemer des persoons is;

a Deut. 10 : 17.

2 Kron. 19 : 7. Job 34 : 19. Rom. 2 : 11.

Gal. 2: 6. Eph. 6: 9. Col. 3: 25. 1 Petr. 1: 17.

35. «Maar in allen volke, die Hem
vreest en gerechtigheid werkt, is Hem
aangenaam. aJes. 56:6.

36. [Dit is] het woord, dat Hij gezon-

den heeft den kinderen Israels, «ver-

kondigende vrede door Jezus Christus;

deze is een Heere van allen. «jes. 9: 5.

52: 7. Joh. 16: 33. Rom. 5: 1. Col. 1: 20.

37. Gijlieden weet de zaak die geschied

is door geheel Judéa, «beginnende van
Galiléa, na den doop, welken Johannes
gepredikt heeft; a Jes. 8: 23; 9: 1.

Matth. 4 : 12. Mare. 1 : 14, 38, 39. Luc. 4 : 14.

38. [Belangende] Jezus van Nazareth,

hoe hem God gezalfd heeft met den
Heiligen Geest en met kracht; welke
[het land] doorgegaan is, goed doende,
en genezende allen die van den duivel

overweldigd waren ; want God was met
hem. a Ps. 45: 8. Jes. 61: 1. Luc. 4: 18.

39. En wij zijn getuigen van al het-

gene hij gedaan heeft, beide in het Jood-

sche land en te Jeruzalem ; welken zij

gedood hebben, [hem] hangende aan een
hout.

40. «Dezen heeft God opgewekt ten
derden dage, en gegeven, dat hij open-
baar ZOlvde worden; a Marc. 16: 14.

Luc. 24 : 34; Joh. 20 : 19,

Hand. 2 : 24. 1 Cor. 15 : 5.

41. Niet al den volke, maar den ge-

tuigen die van God tevoren verkoren
waren, ons [namelijk], die met hem ge-

geten en gedronken hebben, nadat hij

uit de dooden opgestaan was.

42. «En heeft ons geboden den volke
te prediken, en te betuigen dat hij is

degene die ^van God verordineerd is

tot een Kechter van levenden en doo-

den. a Matth. 28 : 19.

Mare. 16 : 15. Joh. 15 : 16. b Hand. 17 : 31.

43. «Dezen geven getuigenis alle de
profeten, ^dat een iegelijk, die in hem

gelooft, vergeving der zonden ontvan-
gen zal door zijnen naam. a Gen. 3:i5;

22: 18; 26: 4 ;
49 : 10.

Deut. 18 : 15. Ps. 132 : 11.

Jes. 4 : 2 ; 7 : 14 ; 9 : 5 ; 40 : 10.

Jer. 23 : 5 ; 33 : 14. Ezech. 34 : 23 ; 37 : 24.

Dan. 9 : 24. Micha 7 : 20. h Hand. 15 : 9.

44. «Als Petrus nog deze woorden
sprak, viel de Heilige Geest op allen

die het woord hoorden. «, Hand. 8: 17.

45. En de geloovigen die uit de be-

snijdenis waren, zoovelen als er met
Petrus waren gekomen, ontzetten zich,

dat de gave des Heiligen Geestes ook
op de heidenen uitgestort werd.

46. «Want zij hoorden hen spreken
met iV7'eemde] talen, en God groot ma-
ken. Toen antwoordde Petrus :

a Marc. 16: 17. Hand. 2: 4.

47. «Kan ook iemand het water we-
ren, dat deze niet gedoopt zouden wor-
den, welke den Heiligen Geest ontvan-
gen hebben, gelijk als ook wij ?

a Hand. 8 : 36 ; 11: 17.

48. En hij beval, dat zij zouden ge-

doopt worden in den naam des Hee-
ren. Toen baden zij hem, dat hij eenige
dagen bij [hen] wilde blijven.

HET XI KAPITTEL.

l)e Apostelen nu, en de broeders die

in Judéa waren, hebben gehoord, dat

ook de heidenen het woord Gods aan-

genomen hadden.
2. En toen Petrus opgegaan was naar

Jeruzalem, twistten tegen hem degenen
die uit de besnijdenis waren,

3. Zeggende: «Gij zijt ingegaan tot

mannen die de voorhuid hebben, en
hebt met hen gegeten. a Ex. 23 : 32

;

34: 15. Deut. 7: 2. Joh. IS : 28.

4. Maar Petrus, beginnende, verhaal-

de het hun vervolgens, zeggende:

5. «Ik was in de stadJóppe, bidden-

de; en zag in eene vertrekking van
zinnen een gezicht, [namelijk] een zeker

vat, gelijk een groot linnen laken, ne-

derdalende, bij de vier hoeken neder-

gelaten uit den hemel, en hot kwam
tot bij mij. a Hand. 10: 9.

6. óp welk [laken] als ik de oogen
hield, zoo merkte ik, en zag de vier-

voetige [dieren] der aarde, en de wilde,

en de kruipende [dieren], en de vogelen

des hemels.
7. En ik hoorde eene stemme, die
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tot mij zeide: Sta op, Petrus, slachten
eet.

8. Maar ik zeide: Geenszins, Heere,

want nooit is «iets, dat gemeen of on-

rein was, in mijnen mond ingegaan.
a Lev. 11: 4. Deut. 14: 7.

9. Doch de stemme antwoordde mij

ten tweeden male uit den hemel: Het-

gene God gereinigd heeft, zult gij niet

gemeen maken.
10. En dit geschiedde tot drie maal

;

en alles werd wederom opgetrokken in

den hemel.
11. En zie, ter zelfder [ure] stonden

er drie mannen voor het huis waar ik

in was, die van Cesaréa tot mij afge-

zonden waren.
12.. «En de Geest zeide tot mij, dat ik

met hen gaan zoude, niet twijfelende.

En met mij gingen ook deze zes broe-

ders, en wij zijn in- des mans huis in-

gegaan, a Hand. 10 : 19; 15: 7.

13. En hij heeft ons verhaald, hoe
hij eenen engel gezien had, die in zijn

huis stond, en tot hem zeide: Zend
mannen naar Jóppe, en ontbied Simon,
die toegenaamd is Petrus;

14. Die woorden tot u zal spreken,

door welke gij zult zalig worden, en al

uw huis.

15. En als ik begon te spreken, viel

de Heilige Geest op hen, gelijk ook op
ons in het begin.

16. En ik werd gedachtig aan het

woord des Heeren, hoe hij zeide: «Jo-

hannes doopte wel met water, maar
ögijlieden zult gedoopt worden met den
Heiligen Geest, a Matth, 3: ll. Mare. 1: 8.

Luc. 3: 16. Joh. 1: 26. Hand. 1:5;
2: 4; 19: 4. h Jes. 44: 3. .Toël 2: 28.

17. «Indien dan God hunevengelijke
gave gegeven heeft, als ook ons, die in

den Heere Jezus Christus geloofd heb-

ben, wie was ik toch, die God konde
weren? « Hand. 15 : 9.

18. En als zij dit hoorden, waren zij

tevreden, en verheerlijkten God, zeg-

gende: Zoo heeft dan God ook den
heidenen de bekeering gegeven ten le-

ven.
19. «Degenen nu, die verstrooid wa-

ren door de verdrukking, die over Sté-

phanus geschied was, gingen [het land]

door tot Phenicië toe, en Cy'prus, en
Antiochië, tot niemand het woord spre-

kende, dan alleen tot de Joden.
a Hand. 8: 1, 4.

20. En er waren eenige Cy'prische en
Cyrenéïsche mannen uit hen, welke te

Antiochië gekomen zijnde, spraken tot

de Griekschen, verkondigende den Hee-
re Jezus.

21. «En de hand des Heeren was met
hen; en een groot getal geloofde, en
bekeerde zich tot den Heere.

a Hand. 2: 47; 5: 14.

22. En het gerucht van hen kwam
tot de ooren der- gemeente die te Jeru-
zalem was ; en zij zonden Barnabas uit,

dat hij [het land] doorging tot Antio-
chië toe;

23. Dewelke, daar gekomen zijnde,

en de genade Gods ziende, werd ver-
blijd, «en vermaande hen allen, dat zij

met een voornemen des harten bij den
Heere zouden blijven;

' a Hand. 13:; 43; 14: 22.

24. Want hij was een goed man, en
«vol des Heiligen Geestes en des geloofs.
En er werd eene groote schare den
Heere toegevoegd.

a Hand. 4 : 36 ; 6 : 5.

25. «En Barnabas ging uit naar Tar-
sen, om Saalus te zoeken; en als hij

hem gevonden had, bracht hij hem te
Antiochië. a Hand. 9: 27.

26. En het is geschied, dat zij een
geheel jaar [samm] vergaderden in de
gemeente, en eene groote schare leer-

den; en dat de discipelen het eerst te

Antiochië Christenen genaamd werden.
27. En in diezelve dagen kwamen

[eenige] profeten af van Jeruzalem te

Antiochië.

28. En één uit hen, met name «A'ga-
bus, stond op, en gaf te kennen door
den Geest, dat er een groote hongers-
nood zoude wezen over de geheele we-
reld; dewelke ook gekomen is onder
den keizer Claudius. « Hand. 21 : 10.

29. En naar dat een iegelijk der dis-

cipelen vermocht, besloot elk van hen
[iets] te zenden ten dienste der broe-

deren, die in Judéa woonden.
30. Hetwelk zij ook deden, «en zon-

den het tot de ouderlingen door de hand
van Barnabas en Saulus.

a Hand. 12: 25.

HET XII KAPITTEL.

Jrijn omtrent dienzelven tijd sloeg de
koning Heródes de handen aan som-
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migen van de gemeente, om die kwa-
lijk te handelen.

2. En hij doodde Jacobus, «den broe-

der van Johannes, met het zwaard.
a Matth. 4: 21.

3. En toen hij zag, dat het den Joden
behagelijk was, voer hij voort, om ook
Petrus te vangen (en het waren de da-

gen der ongehevelde [brooden])
;

4. «Denwelken ook gegrepen hebben-
de, hij in de gevangenis zette, en gaf
[hem] over aan vier [ivachten, elk] van
vier krijgsknechten, om hem te bewa-
ren, willende na het Paasch[^ees/!] hem
voorbrengen voor het volk.

a Joh. 2i: 18.

5. Petrus dan werd in de gevangenis
bewaard ; maar van de gemeente werd
een gedurig gebed tot God voor hem
gedaan.

6. Toen hciu nu Heródes zoude voor-

brengen, sliep Petrus dienzelven nacht
tusschen twee krijgsknechten, gebon-
d'en met twee ketenen ; en de wachters
voor de deur bewaarden de gevange-
nis.

7. «En zie, een engel des Heeren stond
daar, en een licht scheen in d-e woning,
en slaande de zijde van Petrus wekte
hij hem op, zeggende: Sta haastelijk

op. En zijne ketenen vielen af van de
handen. a Hand. 5: 19; 16: 26.

8. En de engel zeide tot hem: Om-
gord u, en bind uwe schoenzolen aan.
En hij deed alzoo. En hij zeide tot

hem: Werp uwen mantel om, en volg
mij.

9. En uitgaande volgde hij hem, en
wist niet dat het waarachtig was het-

gene door den engel geschiedde, maar
hij meende, dat hij een gezicht zag.

10. En als zij door de eerste en twee-
de wacht gegaan waren, kwamen zij

aan de ijzeren poort, die naar de stad
leidt; dewelke «vanzelf hun geopend
werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij

ééne straat voort; en terstond scheidde
de engel van hem. a Hand. i6: 26.

11. En Petrus, tot zichzelven geko-
men zijnde, zeide: Nu weet ik waar-
achtiglijk, «dat de Heere zijnen engel
uitgezonden heeft, en mij verlost heeft
uit de hand van Heródes, en [uit] al

de verwachting van het volk der Joden.
a Dan. 6: 23.

12. En als hij [alles] overlegd had,

«ging hij naar het huis van Maiia, de
moeder van Johannes, die toegenaamd
was Marcus, alwaar velen samen verga-
derd en biddende waren.

a Hand. 4: 23.

13. En als Petrus aan de deur van
de voorpoort klopte, kwam eene dienst-

maagd voor om te luisteren, met name
Rhódé.

14. En zij, de stem van Petrus be-

kennende, deed van blijdschap de voor-

poort niet open, maar liep naar binnen
en boodschapte, dat Petrus voor [aan]

de voorpoort stond.
15. En zij zeiden tot haar: Gij raast.

Doch zij bleef er sterk bij, dat het alzoo
was. En zij zeiden: Het is zijn en-
gel.

16. Maar Petrus bleef kloppende; en
als zij opengedaan hadden, zagen zij

hem, en ontzetten zich.

17. En als hij hen «met de hand ge-

wenkt had, dat zij zwijgen zouden, ver-

haalde hij hun, hoe hem de Heere uit

de gevangenis uitgeleid had; en zeide:

Boodschapt dit aan Jacobus en de broe-

deren. En hij, uitgegaan zijnde, reisde

naar eene andere plaatse
• a Hand. 13: 16; 19: 33; 21: 40.

18. En als het dag was geworden,
was er geene kleine beroerte onder de
krijgsknechten, wat toch aan Petrus
mocht geschied zijn.

19. En als Heródes hem gezocht had,
en niet vond, en de wachters gerechte-

lijk ondervraagd had, gebood hij, dat
zij weggeleid zouden worden. En hij

vertrok van Judéa naar Cesaréa, en ont-

hield zich [aldaar],

20. En Heródes had in den zin, tegen
de Tyriërs en Sidóniërs te krijgen; maar
zij kwamen eendrachtelijk tot hem, en
Blastus, die des konings kamerling was,
overreed hebbende, begeerden vrede,

omdat hun land gespijzigd werd van
des konings [land].

21. En op eenen gezetten dag Heró-

des, een koninklijk kleed aangedaan
hebbende, en op den rechterstoel geze-

ten zijnde, deed eene rede tot hen.

22. En het volk riep [/?em] toe: Eene
stemme Gods, en niet eens menschen.

23. En van stonden aan sloeg hem
een engel des Heeren, daarom dat hij

Gode de 'eere niet gaf; en hij werd van
de wormen gegeten, en gaf den geest.
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24. «En het woord Gods wies, en ver-

menigvuldigde, a Jes. 55: 11.

Hand. 6: 7.

25. Barnabas nu en Saulus keerden
wederom van Jeruzalem, als zij den
dienst volbracht hadden, medegenomen
hebbende ook Johannes, die toegenaamd
werd Marcus.

HET XIII KAPITTEL.

Jnjn er waren «te Antiochi'ë, in de ge-

meente die daar was, eenige profeten
en leeraais, namelijk Barnabas, en Si-

meon, genaamd Niger, en Lucius van
Cyréne, en Manahen, die met Heródes
den viervorst opgevoed was, en Saulus.

a Hand. 14: 2G.

2. En als zij den Heere dienden, en
vastten, zeide de Heilige Geest: aZon-

dert mij af beiden Barnabas en Saulus,

tot het werk waartoe ik ze ^geroepen
.heb. a PTand. 9: 15; 22: 21. Rom. 1: 1.

Gal. 1: 15 ; 2: 8. Eph. 3: 8. 1 Tim. 2 : 7. 2 ïim. 1: 11.

b Matth. 9: 38. Rom. 10: 15. Hebr. 5: 4.

3. «Toen vastten en baden zij, en
hun Me handen opgelegd hebbende,
lieten zij ze gaan. a Hand. 6:6;8:15;

19: 6. b Hand. 14: 20.

4. Deze dan, uitgezonden zijnde van
den Heiligen Geest, kwamen af tot

Seleücië, en van daar scheepten zij af

naar Cy'prus.

5. En gekomen zijnde te Salamis,
verkondigden zij het woord Gods in de
synagogen der Joden; en zij hadden
ook «Johannes toteenen dienaar.

a Hand. 12: 25.

6. En als zij het eiland doorgegaan
waren tot Paphos toe, vonden zij «eenen
zekeren toovenaar, eenen valschen pro-

feet, eenen Jood, wiens naam was Bar-
Jezus; a Hand. 8: 9; 19: 13.

7. Welke was bij den stadhouder
Sérgius Paulus, eenen verstandigen
man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich

geroepen hebbende, zocht zeer het
woord Gods te hooren.

8. «Maar E'lymas, de toovenaar (want
alzoo wordt zijn naam overgezet), we-
derstond hen, zoekende den stadhou-
der van het geloof af te keeren.

a Ex. 7: 11. 2 Tim. 3: S.

9. Doch Saulus (die ook Paulus [ge-

naamd is]), vervuld met Gen Heiligen

Geest, en de oogen op hem houdende,
zeide :

N. T.

10. o gij kind des duivels, vol van
alle bedrog en van alle arglistigheid,

vijand van alle gerechtigheid, zult gij

niet ophouden te verkeeren de rechte
wegen des Heeren?

11. En nu, zie, de hand des Heeren
[is] tegen u, en gij zult blind zijn, en
de zon niet zien voor eenen tijd. En
van stonden aan viel op hem donker-
heid en duisternisse; en rondom gaande
zocht hij, die [hem] met de hand moch-
ten leiden.

12. Als de stadhouder zag hetgene
geschied was, toen geloofde htj, ver-

slagen zijnde over de leere des Heeren.
13. En Paulus en die met hem wa-

ren, van Paphos afgevaren zijnde, kwa-
men te Pérgé, [eene stad] in Pamphy'lië.
«Maar Johannes, van hen scheidende,
keerde weder naar Jeruzalem.

a Hand. 15: 33.

14. En zij, van Pérgé [het land] door-

gaande, kwamen te Antiochië, [eene

stad] in Pisïdië; en gegaan zijnde in

de synagoge op den dag des Sabbaths,
zaten zij neder.

15. En na het lezen der wet en der
profeten, zonden de oversten der syna-
goge tot hen, zeggende: Mannen broe-

ders, indien er [eenig] woord van ver-

troosting tot het volk in u is, zoo
spreekt.

16. En Paulus stond op, en «wenkte
met de hand, en zeide: Gij Israëlieti-

sche mannen, en gij die God vreest,

hoort toe. « Hand. 1-2: 17; 19: 33; 21 : 40.

17. De God van dit volk Israël heeft

onze vaderen «uitverkoren, en het volk
verhoogd, als zij vreemdelingen waren
in het land van Egypte, en heeft ze met
eenen hoogen arm daaruit geleid;

a Ex. ] : 1.

18. «En heeft omtrent den tijd van
veertig jaren hunne zeden verdragen
in de woestijn

;

a Ex. 16: 35. Num. 14: 34. Ps. 95: 10.

19. En zeven volkeren uitgeroeid

hebbende in het land Kanaiin, heeft

hun «door het lot het land van dezo

uitgedeeld. a Joz. 14:. 2.

20. En daarna, omtrent vier honderd
en vijftig jaren, gaf Hij [hioi] «richters,

tot op Samuel, den profeet.
a Richt. 2: 18; 3: 9.

21. «En van toen aan begeerden zij

eenen koning; en God gaf hun ^Saul,
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den zoon van Kis, eenen man uit den
stam van Benjamin, veertig jaren.

a 1 Sam. 8: 5. Hos. 13: 11.

.b 1 Sam. 9: 15; 10: 1.

22. En dezen afgezet hebbende, ver-

vrekte Hij hun «David tot eenen ko-

ning; denwelken Hij ook getuigenis
gaf, en zeide: ^Ik heb gevonden David,
den [zoon] van Jesse, eenen man naar
mijn. hart. die al mijnen wil zal doen.

a 1 Sam. 16: 12.

b 1 Sam. 13: 14. Ps. 89: 21. Hand. 7: 45.

23. Van het zaad van dezen heeft
God Israël, naar de belofte, verwekt
den Zaligmaker Jezus;

24. «Als Johannes eerst al den volke
Israels, vóór zijne aankomst, gepredikt
had den doop der bekeering.

a M'atth. 3: 1. Mare. 1: 2.

Luc. 3 : 2. Joh. 3 : 23.

25. Doch als Johannes den loop ver-

vulde, zeide hij : Wien meent gijlieden,

dat ik ben? «Ik heulde Chi-istus] rAet;

maar zie, hij komt na mij, ^wien ik

niet waardig ben de schoenen [zijner]

voeten te ontbinden.
a Job. 1: 20. b Mattli. 3: 11.

26. Mannen broedeis, kinderen van
het geslacht Abrahams, en die onder
u God vreezen, «tot u is het woord
dezer zaligheid gezonden. ^

a Matth. 10: 6. Hand. 3: 26; 13: 46.

27. Want die te Jeruzalem wonen,
en hunne oversten, «dezen niet ken-
nende, hebben ook de stemmen der
profeten, die op eiken Sabbath [^^«(7] ge-

lezen worden, [hem] veroordeelende,
vervuld; a Joh. I6: 3. Hand. 3: 17.

1 Cor. 2: 8. 1 Tim. 1 : 13.

28. «En geene oorzaak des doods
vindende, hebben zij van Pilatus be-

geerd, dat hij zoude gedood worden.
o Matth. 27: 20. Mare. 15: 11.

Lue. 23: 18. Joh. 19: 6,

29. En al-s zij alles volbracht hadden,
wat van hem geschreven was, namen
zij [hem] af van het hout, en leiden [hem]
in het graf.

30. «Maar God heeft hem uit de doe-
den opgewekt; a Matth. 28: 6.

Mare. 16: 6. Lue. 24: 6.

31. «Welke gezien is geweest, vele

dagen lang, van degenen die met hem
opgekomen waren van Galiléa tot Je-

ruzalem, die zijne getuigen zijn bij het
volk. a Marc 16: 14. Joh. 20: 19; 21: 1.

Ha«d. 1 : 3. 1 Cor. 15: 5.

32. En wij verkondigen u «de belof-

te, die tot de vaderen geschied is, dat
[namelijk] God die vervuld heeft aan
ons, hunne kinderen, als Hij Jezus
verwekt heeft; « Gen. 3: 15;

22: 18; 26: 4; 49: 10.

Dent. 18: 15. 2 Sam. 7: 12.

Ps. 132: 11. .les. 4: 2; 7: 14;
9: 5; 40: 10. Jer. 23: 5; 33: 14.

Ezeeh. 34: 23; 37: 24. Dan. 9: 24, 25.

38. Gelijk ook in den tweeden Psalm
geschreven staat: Gij zijt.mijn Zoon,
heden heb Ik u gegenereerd.

34. En dat Hij hem uit de" dooden
heeft opgewekt, alzoo dat hij niet meer
zal tot verderving keeren, heeft Hij al-

dus gezegd : «Ik zal ulieden de welda-
digheden Davids geven, die getrouw
zijn. a Jes. 55 : 3.

35, "Waarom Hij ook in eenen ande-
ren [Psalm] zegt: «Gij zult uwen Hei-

lige niet [oyerjgeven, om verderving te

zien. a Ps. 16: 10. Hand. 2: 27.

86. «Want David, als hij in zijnen

tijd den raad Gods gediend had, is

ontslapen, en is bij zijne vaderen ge-

legd, en heeft wel verderving gezien;
a 1 Kon. 2: 10. Hand. 2: 29.

37. Maar hij, dien God opgewekt heeft,

heefi geene verderving gezien.

38. Zoo zij u dan bekend, mannen
broeders, «dat door dezen u vergeving
der zonden verkondigd wordt;

a liue. 24 : 47. 1 Joh. 2 : 12.

39. «En [dat] van alles, waarvan gij

niet kondt gerechtvaardigd worden door
de wet van Mozes, door dezen ^een
iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd
wordt. a Hom. 3: 28; 8: 3. Gal. 2: 16.

Hebr. 7: 19. ö Kom. 10: 4.

40. Ziet dan toe, dat over ulieden
niet korne hetgene gezegd is in de Pro-

feten ; ,

41. «Ziet, gij verachters, en verwon-
dert u, en verdwijnt; want Ik werk
een werk in uwe dagen, een werk,
hetwelk gij niet zult gelooven, zoo het ^

u iemand verhaalt.
a Jes. 28: 14. Hab. 1: 5.

42. En als de Joden uitgegaan wa-
ren uit de synagoge, baden de heide-

nen, dat tegen den naasten Sabbath
tot hen diezelfde woorden zouden ge-

sproken worden.
43. En als de synagoge gescheiden

was, volgden velen van de Joden en
van de Godsdienstige Jodengenooten
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Paulus en Barnabas; welke tot hen spra-

ken, «en hen vermaanden te blijven

i)ij de senade Gods.
a Hand. 11 : 13; 14: 22.

44. En op den volgenden Sabbath
kwam bijna de geheele stad samen, om
het woord Gods te hooren.

45. Doch de Joden, de schare ziende,

werden met nijdigheid vervuld, en we-
derspraken hetgene van Paulus gezegd
werd, wedersprekende en lasterende.

46. Maar Paulus en Barnabas, vrij-

moedigheid gebruikende, zeiden : «Het
was noodig, dat eerst tot u het woord
Gods gesproken zoude worden; f'doch

nademaal gij dat verstoot, en uzelven
des eeuwigen levens niet waardig oor-

deelt, ziet, wij keeren ons tot de hei-

denen. • a Matth. 10: 6.

Hand. 3: 26; 13: 26.

b Ex. 32: 10. Jes. 55: 5.

Matth. 8: 12; 21: 43. Rom. 10: 19.

47. Want alzoo heeft ons de Heere
geboden, [zeggende:] «Ik heb u gesteld

tot een licht der heidenen, opdat gij

zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het
uiterste der aarde.

a Jes. 42: 6; 49: G. Luc. 2: 32.

48. A.ls nu de heidenen [dit] hoorden,
verblijdden zij zich, en prezen het woord
des Heeren; en er geloofden zoovelen
als er geordineerd waren tot het eeuwi-

ge leven.

49. En het woord des Heeren werd
door het geheele land uitgebreid.

50. Maar de Joden maakten op de
Godsdienstige en eerlijke vrouwen, en
de voornaamsten van de stad, «en ver-

wekten vervolging tegen Paulus en
Barnabas, en wierpen ze uit hunne
landpalen. « 2 Tim. 3: ii.

51. Doch zij schudden het stof van
iiunne voeten af tegen hen, en kwamen
te Icónië.

52. En de discipelen werden vervuld
met blijdschap en met den Heiligen

Geest.

HET XIV KAPITTEL.

Ën het geschiedde te Icónië, dat zij te

zamen gingen in de synagoge der Jo-

den, en alzoo spraken,, dat eene groote
menigte, beide van Joden en Grieken,
geloofde.

2. Maar de Joden die ongehoorzaam
waren, verwekten en verbitterden de

zielen der heidenen tegen de broeders.

3. Zij verkeerden dan [aldaaj^] eenen
langen tijd, vrijmoediglijk sprekende in

den Heere, «die getuigenis gaf aan het
.woord zijner genade, en gaf, dat teeke-

nen en wonderen geschiedden door
hunne handen. « Mare. i6: 20.

Hand. 19: 11. Hebr. 2: 4.

4. En de menigte der stad werd ver-

deeld; en sommigen waren met de Jo-

den, en sommigen met de Apostelen.
5. En als er een oploop geschiedde,

beide van heidenen en van Joden, met
hunne oversten, om hun smaadheid
aan te doen, en [ze] te steenigen,

6. Zijn zij, [alles] overlegd hebbende,
«gevlucht naar de steden van Lycaónië,
[namelijk] Ly'stre en Dérbe, en het om-
liggende land; a Matth. 10:23. Hand. 8:1.

7.. En verkondigden aldaar het Evan-
gelie.

8. En een zeker man te Ly'stre, zat
«onmachtig aan de voeten, kreupel zijn-

'

de van zijner moeders Mjf, die nooit
had gewandeld. « Hand. 3: 2.

9. Deze hoorde Paulus spreken ; wel-
ke, de oogen op hem houdende, en
ziende dat hij geloof had om gezond
te worden,

10. Zeide met groote stemme: Sta
recht op uwe voeten. «En hij sprong
op en wandelde. a jes. 35: 6.

11. En de scharen, ziende hetgene
Paulus gedaan had, verhieven hunne
stemmen, en zeiden in het Lycaónisch :

«De Goden zijn den menschen gelijk

geworden, en tot ons nedergekomen.
a Hand. 28: 6.

12. En zij noemden Barnabas Jupiter,

en Paulus Mercürius, omdat hij het
woord voerde.

13. En de priester van Jupiter, die

vóór hunne stad was, als hy stieren

en kransen aan de voorpoorten gebracht
had, wilde hij afferen met de scharen.

14. Maar de Apostelen, Barnabas en
Paulus, [dat] hoerende, scheurden hunne
kleederen, en sprongen onder de schare,

roepende

15. En zeggende: Mannen, «waarom
doet gij deze "dingen? Wij zijn ook
menschen van gelijke bewegingen als

gU, en verkondigen ulieden, dat gij u
zoüdt van deze ijdele [dingen] bekeeren
tot den levenden God, '''die gemaakt
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heeft den hemel, en de aarde, en de
zee, en al hetgene daarin is;

a Hand. 10: 26.

Openb. 19: 10; 22: 9. ?- Gen. 1: 1.

Ps. 33: 6; 124: 8; 146: 6. Openb. 14: 7.

16. «Welke in de verledene tijden alle

de heidenen heeft laten wandelen in

hunne wegen; o Ps. si: i3.

17. «Hoewel Hij nochtans zichzelven
niet onbetuigd gelaten heeft, goed doen-
de van den hemel, ons regen en vrucht-
bare tijden gevende, vervullende onze
harten met spijze en vroolijkheid.

o Rom. 1: 19.

18. En dit zeggende, wederhielden zij

nauwelijks de scharen, dat zij hun niet

offerden.

19. Maar daarover kwamen Joden van
Antiöchië en Icónië, en overreedden de
scharen, en «steenigden Paulus, en
sleepten [hem] buiten de stad, meenen-
de dat hij dood was. a 2 Cor. 11 : 25.

20. Doch als hem de discipelen om-
ringd hadden, stond hij op, en kwam
in de stad; en des anderen daags ging
hij met Barnabas uit naar Dérbe.

21. En als zij aan deze stad het Evan-
gelie verkondigd en vele discipelen ge-

maakt hadden, keerden zij weder naar
Ly'stre, en Icónië, en Antiöchië;

22. Versterkende de zielen der disci-

pelen, a[en] vermanende, dat zij zouden
blijven in het geloof, ''en dat wij door
vele verdrukkingen moeten ingaan in

het koninkrijk Gods. « Hand. ii: 23;

13: 43. b Matth. 10: 38;

16: 24. Luc. 24: 26. 2 Tim. 3: 12.

23. En als zij hun in elke gemeente
met opsteken der handen ouderlingen
verkoren hadden, gebeden hebbende
met vasten, bevalen zij ze den Heere,
in welken zij geloofd hadden.

24. En Pisidië doorgereisd hebbende,
kwamen zij in Pamphy'lië.

25. En als zij te Pérge het woord
gesproken hadden, kwamen zij af naar
Attalië.

26. En van daar scheepten zij af "uaar
Antiöchië, van waar zij der genade Gods
bevolen waren geweest tot het werk,
dat zij volbracht hadden, a Hand. 13 :i.

27. En daar gekomen zijnde, en de
gemeente vergaderd hebbende, verhaal-
den zij, wat groote dingen God met
hen gedaan had, en dat Hij den heide-
nen de denre des geloofs geopend had.

28. En zij verkeerden aldaar geenen
kleinen tijd met de discipelen.

HET XV KAPITTEL.

Eliii sommigen, die afgekomen waren
van Judéa, leerden de broederen, [zeg-

gende:] "Indien gij niet besneden wordt
'ï'naar de wijze van Mozes, zoo kunt gij

niet zalig worden. a Gal. 5: 2.

h Gen. 17: 10. Lev. 12: 3.

2. Als er dan geen kleine wederstand
en twisting geschiedde bij Paulus en
Barnabas tegen hen, zoo hebben zij

verordend, «dat Paulus en Barnabas,
en eenige anderen uit hen, zouden op-

gaan tot de Apostelen en ouderlingen
naar Jeruzalem, over deze vraag.

a Gal. 2: 1.

3. Zij dan, van de gemeente uitgeleid

zijnde, reisden door Phenicië en Sama-
rië, verhalende de bekeering der hei-'

denen; en deden allen den broederen
groote blijdschap aan.

4. En te Jeruzalem gekomen zijnde,

werden zij ontvangen van de gemeente,
en de Apostelen, en de ouderlingen;
en zij verkondigden, wat groote dingen
God met hen gedaan had.

5. Maar, [zeiden zij], er zijn sommi-
gen opgestaan van die van de sekte
der Pharizeën, die geloovig zijn gewor-
den, zeggende, dat men hen moet be-

snijden, en gebieden de wet van Mozes
te onderhouden.

6. En de Apostelen en de ouderlingen
vergaderden te zamen, om op deze zaak
te letten.

7. En als [daarover] groote twisting

geschiedde, stond Petrus op en zeide tot

hen: «Mannen broeders, gij weet, dat

God van over langen tijd onder ons
[inij] verkoren heeft, dat de heidenen
door mijnen mond het woord des Evan-
gelies zouden hoeren, en gelooven.

a Hand. 10: 20; 11: 12.

8. En God, «de kenner der harten,

heeft hun getuigenis gegeven, hun ge-

vende den Heiligen Geest, gelyk als

ook ons; a l Kron. 28: 9; 29: 17.

Ps. 7: 10. Jer. 11: 20; 17: 10; 20: 12.

9. «En heeft geen onderscheid ge-

maakt tusschen ons en hen, gereinigd

hebbende hunne harten door het ge-

loof, a Hand. 10: 43, 44, enz.

10. Nu dan, wat verzoekt gij God,
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«om een juk op den hals der discipe-

len te leggen, hetwelk noch onze va-

ders, noch wii hebben kunnen dragen ?

a Matth. 23: 4.

il. «Maar wij gelooven, door de ge-

nade van den Heere Jezus Christus

zalig te worden, op zulke wijze als ook
zij. u Eph. 2: 8. Tit. 3: 4.

12. En al de menigte zweeg stil, en

zij hoorden Barnabas en Paulus ver-

halen, wat groote teekenen en wonde-
ren God door hen onder de heidenen
gedaan had.

13. En nadat deze zwegen, antwoord-
de Jacobus, zeggende: Mannen broe-

ders, hoort mij.

14. Simeon heeft verhaald, hoe God
eerst de heidenen heeft bezocht, om
uit [hen] een volk aan te nemen voor
zijnen naam.

15. En hiermede stemmen overeen
de woorden der profeten, gelijk geschre-

ven is:

16. «Na dezen zal Ik wederkeeren,
en wederopbouwen den tabernakel Da-

vids, die vervallen is, en hetgene daar-

van verbroken is, wederopbouwen, en
Ik zal dien wederoprichten

;

a Amos 9: 11, 12.

17. Opdat de overblijvende menschen
den Heere zoeken, en alle de heidenen,
over

l
welke mijn naam aangeroepen

is. spreekt de Heere, die dit alles

doet.

18. Gode zijn alle zijne werken van
eeuwigheid bekend.

19. Daarom oordeel ik, dat men de-

genen, die uit de heidenen zich tot God
bekeeren, niet beroere;

20. Maar hun zal aanschrijven, dat
zij zich onthouden «van de dingen die

door de afgoden besmet zijn, en ^van
hoererij, en van het verstikte, en «^van

bloed. a Ex. 20: 3. 1 Cor S; 1;
10 : 20. 6 1 Thess. 4 : 3. c Gen. 9 : 4.

21. Want Mozes heeft er van oude
tijden in elke stad, die hem prediken,
en hij wordt op eiken Sabbath in de
synagogen gelezen.

22. Toen heeft het den Apostelen en
den ouderlingen, met de geheele ge-

meente, goed gedocht, [eenige] mannen
uit zich te verkiezen, en met Paulus
en Barnabas te zenden naar Antiochië:
[namelijk] Judas, die toegenaamd wordt
Barsabas, en Silas; mannen, die voor-

gangers waren onder de broederen;
23. En zij schreven door hen dit [na-

volgende]: De Apostelen, en de ouder-
lingen, en de broeders [wenschen] den
broederen uit de heidenen, die in An-
tiochië en Syrië en Cilicië zijn, zahg-
heid.

24. Nademaal wij gehoord hebben,
«dat sommigen, die van ons uitgegaan
zijn, u met woorden ontroerd hebben
en uwe zielen wankelende gemaakt,
zeggende, dat gij moet besneden wor-
den, en de wet onderhouden ; welken
wij [dat] niet bevolen hadden ;

a Gal. 2: 4.

25. Zoo heeft het ons, eendrachtelijk

te zamen zijnde, goed gedocht, [eenige]

mannen te verkiezen, en tot u te zen-

den, met onze geliefden, Barnabas en
Paulus,

26. Menschen, «die hunne zielen over-

gegeven hebben voor den naam van
onzen Heere Jezus Christus.

a Hand. 13 : 50 ; 14 : 19.

27. Wij hebben dan Judas en Silas

gezonden, die ook iViet den mond het-

zelfde zullen verkondigen.
28. Want het heeft den Heiligen

Geest en ons goed gedocht, ulieden

geenen meerderen last op te leggen,

dan deze noodzakelijke dingen;
29. [Namelijk,] «dat gij u onthoudt

van hetgene den afgoden geofferd is,

en ^van bloed, en van het verstikte, en
van ^hoererij ; van welke dingen indien

gij uzelven wacht, zoo zult gij weldoen.
Vaartwei. a Ex'. 2O: 3. l Cor. 8: 1.

b Gen. 9 : 4. Lev. 17 : 14. c 1 Thess. 4 : 3.

30. Deze dan, hun afscheid ontvan-

gen hebbende, kwamen te Antiochië;

en de menigte vergaderd hebbende, ga-

ven zij den brief over.

81. Èn zij, [dien] gelezen hebbende,
verblijdden zich over de vertroosting.

32. Judas nu en Silas, die ook zel-

ven profeten waren, vermaanden de
broeders met vele woorden, en versterk-

ten ze.

33. En als zij [daar] eenen tijd [lang]

vertoefd hadden, lieten hen de broeders

[loederom] gaan met vrede tot de Apos-
telen.

34. Maar het docht Silas goed aldaar

te blijven.

35. En Paulus en Barnabas onthiel-

den zich te Antiochië, loerende en ver-
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kondigende met nog vele anderen het
woord des Heeren.

36. En na eenige dagen zeide Paulus
tot Barnabas: Laat ons nu wederkee-
ren, en bezoeken onze broeders in elke

stad, in welke wij het woord des Hee-
ren verkondigd hebben, hoe zij het heb-

ben.

37. En Barnabas ried, dat zij Johan-
nes, die genaamd is «Marcus, zouden
medenemen. a Hand. 12 : 12, 25.

Col. 4: 10. 2 Tim. 4: 11. Philem. vs. 24.

88. Maar Paulus achtte billijk, dat
men dien niet zoude medenemen, die

van Pamphy'lië af van hen was afge-

weken, en met hen niet was gegaan
tot dat werk.

39. Er ontstond dan eene verbittering,

alzoo dat zij van malkanderen geschei-

den zijn, en dat Barnabas Marcus mede-
nam, en naar Cj^prus afscheepte;

40. Maar Paulus verkoos Silas, en
reisde henen, der genade Gods van de
broederen bevolen zijnde.

41. En hij doorreisde Syrië en Cilicië,

versterkende de gemeenten.

HET XVI KAPITTEL.

En hi] kwam te Dérbe en Ly'stre.

En zie, aldaar was een zeker discipel,

met name Timótheüs, zoon van eene
geloovige Joodsche vrouw, maar van
eenen Griekschen vader;

2 «Welken [goede] getuigenis gegeven
werd van de broederen te Ly'stre en
Iconië. a Hand. 6: 3.

3. Deze wilde Paulus dat met hem
zoude reizen; en hij nam en besneed
hem, «om der Joden wille die in die
plaatsen waren ; want zij kenden allen
zijnen vader, dat hij een Griek was.

a 1 Cor. 9 : 20. Gal. 2 : 3.

4. En alzoo zij de steden doorreisden,
gaven zij hun de ordinantiën over, «die
van de Apostelen en de ouderhngen te

Jeruzalem goed gevonden waren, om
[die] te onderhouden. a Hand. 15 : 20.

5. De gemeenten dan werden beves-
tigd in het geloof, en werden dagelijks
overvloediger in getal.

6. En als zij Phry'gië, en het land
van Galatië doorreisd hadden, werden
zij van den Heiligen Geest verhinderd
het woord in Azië te spreken

;

7. [En] aan My'sië gekomen zijnde,

poogden zij fnaar Bithy'nië te reizen;

en de Geest liet het hun niet toe.

8. En zij, My'sië voorbij gereisd zijn-

de, «kwamen af naar Tróas.
a 2 Cor. 2 : 12.

9. En van Paulus werd in den nacht
een gezicht gezien : er was een Mace-
dónisch man staande, die hem bad en
zeide : Kom over in Macedonië, en help
ons.

10. Als hij nu dit gezicht gezien had,
zoo zochten wij terstond naar Mace-
donië te reizen, besluitende [daaruit],

dat ons de Heere geroepen had, om
dezen het Evangelie te verkondigen,

11. Van Tróas dan afgevaren zijnde,

liepen wij recht naar Samothrace, en
den volgenden [dag] naar Neapolis;

12. En van daar naar Philippi, welke
is de eerste stad van dit deel van Ma-
cedonië, eene kolonie. En wij onthiel-

den ons in die stad ettelijke dagen,
13. En op den dag des Sabbaths gin-

gen wij buiten de stad aan de rivier,

waar het gebed placht te geschieden;
en nedergezeten zijnde, spraken w^f
tot de vrouwen, die samengekomen
waren.

14. En eene zekere vrouw, met name
Ly'dia, eene purperverkoopster, van de
stad Thyatira, die God diende, hoorde
[ons]\ welker hart de Heere heeft ge-

opend, dat zij acht nam op hetgene van
Paulus gesproken werd.

15. En als zij gedoopt was, en haar
huis, bad zij [ons], zeggende : Indien gij

hebt geoordeeld, dat ik den Heere ge-

trouw ben, zoo komtin mijn huis en blijft

er. «En zij dwong ons. a Gen. i9 : 3; 33 : 11.

Eicht. 19: 21. Luc. 24: 29. Hebr. 13:2.

16. En het geschiedde, als wij tot het

gebed henengingen, dat eene zekere
dienstmaagd, «hebbende eenen waar-
zeggenden geest, ons ontmoette, welke
haren heeren ^^groot gewin toebracht
met waarzeggen.

a 1 Sam. 28 : 7. 6 Hand. 19: 24.

17. Deze volgde Paukrs en ons ach-

terna, en riep, zeggende: Deze meii-

schen zijn dienstknechten Gods des Al-

lerhoogsten, die ons den weg der zalig-

heid verkondigen.
18. En dit deed zij vele dagen lang.

Maar Paulus, [daarover] ontevreden
zijnde, keerde zich om, en zeide tot

den geest: Ik gebied u in den naani
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van Jezus Christus, dat gij van haar
uitgaat. «En hij ging uit ter zelfder ure.

a Marc. 16: 17.

19. Als nu hare heeren zagen, dat de
hope huns gewins weg was, «grepen
zij Paulus en Silas, en trokken hen
naar de markt voor de oversten.

a 2 Cor. 6 : 5.

20. En als zij ze tot de hoofdmannen
gebracht hadden, zeiden zij : «Deze men-
schen beroeren onze stad, daar zij Jo-

den zijn; a 1 Kon. 18: 17. Hand. 17 : 6.

21. En zij verkondigen zeden, die ons
niet geoorloofd zijn aan te nemen noch
te doen, alzoo wij Romeinen zijn.

22. En de schare stond gezamenlijk
tegen hen op ; en de hoofdmannen, hun
de kleederen afgescheurd hebbende,
abevalen ze te geeselen.

a 2 Cor. 11 : 25. 1 Thess. 2 : 2.

23. En als zij hun vele slagen gege-

ven hadden, wierpen zij ze in de ge-

vangenis, en geboden den stokbewaar-
der, dat hij ze zekerlijk bewaren zoude;

24. Dewelke, zulk een gebod ontvan-
gen hebbende, wierp hen in den bin-

nensten kerker, en verzekerde hunne
voeten in den stok.

25. En omtrent den middernacht
«baden Paulus en Silas, en zongen
Gode lofzangen; en de gevangenen hoor-

den naar hen. a Hand. 4 : 31.

26. En er geschiedde snellij k eene
groote aardbeving, alzoo dat de funda-
menten des kerkers bewogen werden;
«en terstond werden alle de deuren ge-

opend, en de banden van allen werden
los. a Hand. 5: 19; 12: 7.

27. En de stokbewaarder, wakker ge-

worden zijnde, en ziende de deuren der
gevangenis geopend, trok een zwaard,
en zoude zichzelven omgebracht heb-

ben, meenende dat de gevangenen ont-

vloden waren.
28. Maar Paulus riep met groote stem-

me, zeggende : Doe uzelven geen kwaad
;

want wij zijn allen hier.

29. En als hij licht geëischt had,
sprong hij in, en werd zeer bevende,
en viel voor Paulus en Sïlas neder [aan
de voeten]

;

30. En hen buiten gebracht hebbende,
zeide hij : a[Lieve] heeren, wat moet ik

doen, opdat ik zalig worde?
a Luc. 3: 10. Hand. 2 : 37; 9 : 6.

31. En zij zeiden: «Geloof in den
Heere Jezus Christus, en gij zult zalig

worden, gij en uw huis.
a Joh. 3: 16, 36; 6: 47. 1 Joh. 5: 10.

32. En zij spraken tot hem het woord
des Heeren, en tot allen die in zijn huis
waren.

33. En hij nam hen tot zich in die-

zelve ure des nachts, en wiesch [hen]

van de striemen; en hij werd terstond
gedoopt, en alle de zijnen.

34. En hij bracht ze in zijn huis,

«en zette [him] de tafel voor, en ver-

heugde zich, dat hij met al zijn huis
aan God geloovig geworden was.

a Luc. 5 : 29 ; 19 : 6.

35. En als het dag geworden was,
zonden de hoofdmannen de stadsdie-

naars, zeggende: Laat die menschen
los.

36. En de stokbewaarder boodschapte
deze woorden aan Paulus, [zeggende:]
De hoofdmannen hebben gezonden, dat
gij zoudt losgelaten worden; gaat dan
nu uit, en reist henen in vrede.

37. Maar Paulus zeide tot hen: Zij

hebben ons, die Romeinen zijn, onver-
oordeeld in het openbaar gegeeseld, en
in de gevangenis geworpen, en werpen
zij ons nu heimelijk daaruit? Niet al-

zoo; maar dat zijzelven komen, en ons
uitleiden.

38. En de stadsdienaars boodschap-
ten deze woorden wederom den hoofd-
mannen; en zij werden bevreesd, hoe-
rende dat zij Romeinen waren.

39. En zij, komende, baden hen, en als

zij ze uitgeleid hadden, «begeerden zij,

dat zij uit de stad gaan zouden.
a Matth. 8 : 34.

40. En uitgegaan zijnde uit de ge-

vangenis, gingen zij in tot Ly'dia; en
de broeders gezien hebbende, vertroost-

ten zij hen, en gingen uit de [stad].

HET XVII KAPITTEL.

iün door Amphipolis en Apollónia [hun-

nen] weg genomen hebbende, kwamen
zij te Thessalonica, alwaar eene syna-
goge der Joden was.

2. En Paulus, gelijk hij gewoon was,
ging tot hen in, en drie Sabbathen lang
handelde hij met hen uit de Schriften,

3. [De2'e}openende, en voor [oogen] stel-

lende, «dat de Christus moest lijden en
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opstaan uit de dooden, en dat deze Je-

zus is de Cliristus, dien ik, [zeide hij],

ulieden verkondig.
« Ps. 22: 7. Matth. 16: 21. Luc. 24: 46.

4. «En sommigen uit hengeloofden,,

en werden aan Paulus en Silas toege-

voegd, en van de Godsdienstige Grie-

ken eene groote menigte, en van de

voornaamste vrouwen niet weinige.
a Hand. 28: 24.

5. Maar de Joden die ongehoorzaam
waren, [dit] benijdende, namen tot zich

eenige booze mannen uitde marktboe-
ven, en maakten dat het volk te hoop
liep, en beroerden de stad; en op het

huis van Jason aanvallende, zochten

zij ze tot het volk te brengen.

6. En als zij ze niet vonden, trokken
zij Jason en eenige broeders voor de

oversten der stad, roepende: «Deze, die

de wereld in roer hebben gesteld,

zijn ook hier gekomen;
a Hand. 16: 20.

7. Welke Jason in [zijn huis] geno-

men heeft; en alle deze doen tegen de

geboden des keizers, «zeggende dat er

een andere koning is, [namelijk] eenen
Jezus. a Luc. 23: 2. Joh. 19 : 12.

8. En zij beroerden de schare, en de
oversten der stad, die dit hoorden.

9. Doch als zij van Jason en de ande-

ren voldoening ontvangen hadden, lie-

ten zij ze gaan.

10. En de broeders zonden terstond

ffdes nachts Paulus en Silas weg naar
Beréa; welke, daar gekomen zijnde,

gingen henen naar de synagoge der Jo-

den, n Hand. 9: 25.

11. En deze waren edeler, dan die

te Thessalonica waren, [als] die het

woord ontvingen met alle toegenegen-
heid, «onderzoekende dagelijks de Schrif-

ten, of deze dingen alzoo waren.
a Jes. 34 : 16. Luc. 16 : 29. Joh. 5 : 39.

12. Velen dan uit hen geloofden, en
van de Grieksche eerzame vrouwen en
van de mannen niet weinige.

13. Maar als de Joden van Thessa-
lonica verstonden, dat het woord Gods
ook te Beréa van Paulus verkondigd
werd, kwamen zij ook daar, «en be-

.wogen de scharen. a i Thess. 2'-. u.
14. Doch de broeders zonden toen

van stonden aan Paulus weg, dat hij

ging als naar de zee; maar Silas en
Timótheüs bleven aldaar.

15. En die Paulus geleidden, brach-

tenliem tot Athene toe; en «als zij be-

vel gekregen hadden aan Silas en Timó-
theüs, dat zij op het spoedigste tot hem
zouden komen, verti'okken zij.

a Hand. 18 : 5.

16.' En terwijl Paulus hen te Athene
verwachtte, werd zijn geest in hem
ontstoken, ziende dat de stad zoo zeer

afgodisch Wcxs.

17. Hij handelde dan in de synagoge
met de Joden, en met degenen die Gods-
dienstig waren, en op de markt alle

dagen met degenen die [Jiem] voorkwa-
men.

18. En sommige van de Epicuréische

en St(3ïsche wijsgeeren streden met hem.
En sommigen zeiden: AVat wil toch

deze klapper zeggen? Maar anderen
[zeiden]: Hij schijnt een verkondiger
te zijn van vreemde goden; omdat hij

hun Jezus en de opstanding verkon-

digde.

19. En zij namen hem, en brachten
[hem] op de [plaais, genaamd] Areopa-
gus, zeggende: Kunnen wij [niet] we-
ten, welke deze nieuwe leere zij, waar
gij van spreekt?

20. Want gij brengt eenige vreemde
dingen voor onze ooren; wij willen

dan weten, wat toch dit zijn wil.

21. (Die van Athene nu allen, en de

vreemdelingen die zich daar onthielden,

besteedden [hunnen] tijd tot niets an-

ders, dan om wat nieuws .te zeggen en

te hooren.)

22. En Paulus, staande in het mid-

den van de [jüaats, genaamd] Areopa-

gus, zeide: Gij mannen van Athene,

ik bemerk, dat gij alleszins gelijk als

Godsdienstiger zijt.

23. Want [de stad] doorgaande, en

aanschouwende uwe heiligdommen, heb

ik ook een altaar gevonden, op het-

welk een opschrift stond : DEN ONBE-
KENDEN GOD. Dezen dan, dien gu
niet kennende dient, verkondig ik ulie-

den.

24. «De God, die de wereld gemaakt
he ft en alles wat daarin is, deze,

^..lude een Heere des hemels en der

aarde, ^Avoontniet in tempelen, met han-

den gemaakt; a Gen. l:il. 2Kron. 6: 30.

rs. 33: 6; 124: S; 146: 6. Jes. 66: 1.

Hand. 14: 15. Openb. 14: 7. b Hand. 7: 48.

25. En wordt ook van menschenhan-
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den niet gediend, [a/s] iets behoevende,
«alzoo Hijzelf allen het leven, en den
adem, en alle dingen geeft.

a Gen. 2:7.

26. En heeft uit éénen bloede het

gansche geslacht der menschen ge-

maakt, om op den geheelen aardbo-

dem te wonen, «bescheiden hebbende
de tijden tevoren geordineerd, en de
bepalingen van hunne woning;

a Deut. 32: 8.

27. Opdat zij den Heere zouden zoe-

ken, of zij Hem immers tasten en vin-

den mochten; hoewel Hij niet verreis

van een iegelijk van ons.

28. Want in Hem leven wij, en be-

wegen ons, en zijn wij
;

gelijk ook
eenige van uwe dichters gezegd heb-

ben : Want wij zijn ook zijn geslachte.

29. «Wij dan, zijnde Gods geslachte,

moeten niet meenen, dat de Godheid
goud, of zilver, of steen gelijk zij, wel-

ke door 's menschen kunst en *verzin-

ning gesneden zijn. o Jes. 40: is.

30. God dan, de tijden der onwetend-
heid overgezien hebbende^ «verkondigt
nu allen menschen alom, dat zij zich

bekeeren
;

> a Luc 24: 47.

31. Daarom dat Hij eenen dag ge-

steld heeft, op welken Hij den aard
bodem rechtvaardiglijk zal oordeelen,
door eenen man, «dien Hij [daartoe]

geordineerd heeft, vevzekenngldaarvan]
doende aan allen, dewijl Hij hem uit

de dooden opgewekt heeft, a Hand. 10 : 42.

32. Als zij nu van de opstanding der
dooden hoorden, spotten sommigen
[daarmede]; en sommigen zeiden: Wij
zullen u wederom hiervan hooren.

33. En alzoo is Paulus uit het mid-
den van hen weggegaan.

34. Doch sommige mannen hingen
hem aan, en geloofden ; onder welke
was ook Diony'sius, de A'reopagiet, en
eene vrouw, met name Damaris, en
anderen met hen.

HET XVIII KAPITTEL.

Jcjn na dezen scheidde Paulus van
Athene, en kwam te Córinthe.

2. En hij vond eenen zekeren Jood,
met name «A'quila, van geboorte uit

* Stat.-overz.: bedenking. Thans beteeke-
uende een bezwaar.

Póntus, die onlangs van Italië geko-
men was, en Prisci'lla zijne vrouvro
(omdat Claudius bevolen had, dat alle de
Joden uit Rome vertrekken zouden),
en hij ging tot hen; a Rom. 16: 3.

1 Cor. 16: 19. 2 Tim. 4: ]9.

3. En omdat hij van hetzelfde hand-
werk was, bleef hij bij hen, en «arbeid-
de; w\ant zij waren tentenmakers van
handwerk . o Hand. 20 : 34. 1 Cor. 4: 12.

2 Cor. 11: 9; 12: 13. 1 Thess.2 : 9. 2Thess.3: 8.

4. En hij handelde op eiken Sabbath in
de synagoge, en bewoog [tot het geloof]
Joden en Grieken.

5. En als Si'Ias en Timótheüs «van
Macedonië afgekomen waren, werd
Paulus door den Geest gedrongen, betui-

gende den Joden, dat Jezus is de Chris-
tus, a Hand. 17; 15.

6. Maar als zij wederstonden en las-

terden, schudde hij «[zijne] kleederen
af, en zeide tot hen : Uw bloed [zij]

op uw hoofd ; ik ben rein
;

[en] van
nu voortaan zal ik tot de heidenen henen-
gaan, a Matth. 10: 14. Hand. 13: 51.

7. En van daar gegaan zijnde, kwam
hij in het huis van eenen [inan], met
name Justus, die God diende, wiens
huis paalde aan de synagoge.

8. «En Cri'spus, de overste der syna-
goge, geloofde aan den Heere met ge-
heel zijn huis ; en velen van de Co-
rinthiërs, [hem] hoerende, geloofden,
en werden gedoopt. a i Cor. i: 14.

9. «En de Heere zeide tot Paulus
door een gezicht in den nacht: Wees
niet bevreesd, maar spreek, en zwijg
niet

; a Hand. 23 : 11.

10. Want ik ben met u, en niemand
zal [de hand] aan u leggen, om u kwaad
te doen ; want ik heb veel volks in

deze stad.

11. En hij onthield zich [aZdaarj een
jaar en zes maanden, loerende onder
hen het woord Gods.

12. Maar als Gallio stadhouder van
Achaje was, stonden do Joden een
drachtelijk tegen Paulus op, en- brach-
ten hem voor den rechterstoel,

13. Zeggende: Deze raadt den men-
schen aan, dat zij God zouden dienen
tegen de wet.

14. En als Paulus [zijnen] mond zou-
de opendoen, zeide Galho tot de Joden:
«Zoo er eenig ongelijk of kwaad stuk
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[begaan] ware, o Joden, zoo zoude ik

met reden ulieden verdragen
;

a Hand. 25: 11.

15. Maar indien er geschil is over
een woord, en namen, en [over] de
wet die onder u is, zoo zult gijzel ven
toezien ; want ik wil over deze dingen
geen rechter zijn.

16. En hij dreef ze weg van den
rechterstoel.

17. Maar alle de Grieken namen
Sósthenes, den overste der synagoge,
en sloegen [hem] voor den rechter-

stoel ; en Gallio trok zich geen van
deze dingen aan.

18. En als Paul us daar nog vele

dagen gebleven was, nam hij afscheid
van de broederen, en voer van daar
weg naar Sy'rië, en Priscilla enA'qui-
la met hem, [zijn] hoofd te Kenchréën
«geschoren hebbende ; want hij had
eene gelofte [gedaan].

a Num. 6: 18. Hand. 21: 23.

19. En hij kwam te Épheze aan, en
liet hen aldaar; maar hij ging in de
synagoge, en handelde met de Joden.

20. En als zij baden, dat hij langer
bij hen blijven zoude, bewilligde hij

het niet;

21. Maar hij nam afscheid van hen,
zeggende: Ik moet ganschelijk het toe-

komende feest te Jeruzalem houden;
doch ik zal tot u wederkeeren, «zoo
God wil. En hij voer weg van Épheze.

a 1 Cor. 4: 19. Hebr. 6: 3. Jac. 4: 15.

22. En als hij te Cesaréa was geko-
men, ging hij op [naar Jeruzalem], en
de gemeente gegroet hebbende, ging
hij af naar Antiochië.

23. En als hij [aldaar] eenigen tijd

geweest was, ging hij weg, en doorreis-

de vervolgens het land van Galatiëen
Phry'gie, versterkende alle de discipe-

len.

24. En een zeker Jood, met name
«Apóllos, van geboorte een Alexandrijn,
een welsprekend man, kwam te Éphe-
ze, machtig zijnde in de Schriften.

a 1 Cor. 1: 12.

25. Deze was in den weg des Heeren
onderwezen ; en vurig zijnde van geest,
sprak hij en leerde naarstig] ijk de za-

ken des Heeren, wetende alleenlijk den
doop van Johannes.

26. En deze begon vrijmoediglijk te

spreken in de synagoge. En als hem

j
A'quila en Priscilla gehoord hadden,
namen zij hem tot zich, en leiden hem
den weg Gods 'onderscheidenlijkcr uit.

27. En als hij wilde naar Achaje
reizen, de broeders, [hem] vermaand
hebbende, schreven aan de discipelen,

dat zij hem ontvangen zouden ; welke,
daar gekomen zijnde, "^heeft veel toe-

gebracht aan degenen die geloofden
door de genade. a i Cor. 3: 6.

28. Want hij overtuigde de Joden
met groeten ernst in het openbatir, be-

wijzende door de Schriften, dat Jezus
de Christus was.

HET XIX KAPITTEL.

Jrjn het geschiedde, terwijl «Apóllos te

Córinthe was, dat Paulus, de bovenste
deelen [des lands] doorreisd hebbende,
te Épheze kwam ; en eenige discipelen

[aldaar] vindende, a i Cor. i : 12.

2. Zeide hij tot hen: Hebt gij den
Heiligen Geest ontvangen, als gij ge-

loofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij
hebben zelfs niet gehoord, of er een
Heilige Geest is.

8. En hij zeide tot hen: Waarin zijt

gij dan gedoopt? En zij zeiden: Inden
doop van Johannes.

4. Maar Paulus zeide: Johannes heeft

wel gedoopt «den doop der bekeering,

zeggende tot het volk, dat zij gelooven
zouden in dengene die na hem kwam,
dat is in Christus Jezus; aMattb.3:i].

Mare. 1 : 4. Luc. 3 : 16.

Joh. 1: 26. Hand. 1: 5; 11 : 16.

5. En die [hem] hoorden, werden ge-

doopt in den naam van den Heere
Jezus.

6. «En als Paulus hun de handen
opgelegd had, kwam de Heilige Geest

op hen; en zij spraken met [vreemde]

talen, en profeteerden.
a Hand. S: 17; 11: 15.

7. En alle deze waren omtrent twaalf
mannen,

8. En hij ging in de synagoge, en

sprak vrijmoediglijk, drie maanden lahg

[met hen] handelende, en [him] aanra-

dende de zaken van het koninkrijk

Gods.
9. «Maar als sommigen verhard wer-

* Stat.-overz. : bescheidenlijker. Tlians

beteekent bescheidenlijk nederifjOotmoedig.

Bedoeld is naiaw keurig.
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den, en ongehoorzaam waren, kwaad
sprekende van den weg [des Heeren]
voor de menigte, week hij van hen,

en scheidde de discipelen af, dagelijks

handelende in de school van zekeren
Tyriinnus. a 2 Tim, l : 15.

10. En dit geschiedde twee jaren
lang, alzoo dat allen die in Azië woon-
den het woord van den Heere Jezus
hoorden, beide Joden en Grieken.

11. «En God deed ongewone krach-
ten door de handen van Paulus;

a Marc. 16: 20. Hand. 14: 3.

12. Alzoo dat ook van zijn lijf op de
kranken gedragen werden de zweet-
doeken of gordeldoeken, en dat de
ziekten van hen weken, en de booze
geesten van hen uitvoeren,

13. En sommige van de omzv/evende
Joden, zijnde [duivel]hezweei'dei-s, heb-

ben zich onderwonden den naam van
den Heere Jezus te noemen over dege-

nen die booze geesten hadden, zeggen-
de: Wij bezweren u bij Jezus, dien
Paulus predikt.

14. [Deze] nu waren zekere zeven
zonen van Scéva, een Joodschen over-

priester, die dit deden.
15. Maar de booze geest, antwoor-

dende, zeide: .Jezus ken ik, en Paulus
weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?

16. En de mensch, in welken de
booze geest was, sprong op hen, en
hen meester geworden zijnde, kreeg
de overhand tegen hen, alzoo dat zij

naakt en gewond uit dat huis ontvlo-
den.

17. En dit werd allen bekend, beiden
Joden en Grieken, die te Épheze woon-
den; en er viel eene vreeze over hen
allen, en de naam van den Heere Je-

zus werd groot gemaakt.
18. «-En velen dergenen die geloofden

kwamen, belijdende en verkondigende
hunne daden. a Matth. 3: 6.

19. Velen ook dergenen, die ijdele

[kunsten] gepleegd hadden, brachten de
boeken bijeen, en verbrandden ze in

aller tegenwoordigheid
; en berekenden

de waarde ervan, en bevonden vijftig

duizend zilveren [penningen].

20. «Alzoo v/ies het woord des Hee-
ren met macht, en nam de overhand.

a Jes, 55: 11.

21. (^En als deze dingen volbracht
waren, nam Paulus voor in den geest,

Macedonië en Achaje doorgegaan heb-
bende, naar Jeruzalem te reizen ; zeg-

gende : Nadat ik aldaar zal geweest zijn,

moet ik ook Eome zien.
a Rom. 15: 25. Gal. 2: 1.

22. En als hij naar Macedonië ge-

zonden had twee van degenen die hem
dienden, [namelijk] Timótheüs en Eras-
tus, bleef hijzelf eenen tijd [lang] in

Azië.

23. «Maar op dienzelven tijd ontstond
er geene kleine beroerte, vanwege den
weg [des Heeren]. a 2 Cor. i: s.

24. Want een, met name Demétrins,
een zilversmid, die [kleine] zilveren tem-
pelen van Diana maakte, «bracht dien
van die kunst geen klein gewin toe;

a Hand. 16: 16.

25. Welke samenvergaderd hebbende,
met de handwerkers van dergelijke
dingen, zeide hij: Mannen, gij weet,
dat wij uit dit gewin onze welvaart
hebben ;

26. En gij ziet en hoort, dat deze
Paulus veel volk, niet alleen van Éphe-
ze, maar ook bijna van geheel Azië,
overreed en afgekeerd heeft, zeggende,
dat het geene Goden zijn, die met han-
den «gemaakt worden.

a Ps. 115 : 4. Jer. 10 : 3.

27. En wij zijn niet alleen in gevaar,
dat dit depl in verachting kome, maar
dat ook de tempel van de groote godin
Diana als niets geacht zal worden, en
dat ook hare majesteit zal ten onder-
gaan, aan welke gansch Azië, en de
[geheele] wereld godsdienst bewijst.

28. Als zij nu [dit] hoorden, werden
zij vol van toornigheid, en riepen, zeg-

gende: Groot is de Diana der Ephéze-
ren.

29. En de geheele stad werd vol ver-

warring; en zij liepen met een ge-

druisch eendrachtelijk naar de schouw-
plaats, met zich trekkende «Gajus en
Aristarchus, Macedóniërs, metgezellen
van Paulus op de reis.

a Hand. 20: 4; 27: 2. Col. 4: 10.

30. En als Paulus tot het volk wildo
ingaan, lieten het hem de discipelen

niet toe,

31. En sommige ook der oversten
van Azië, die hem vrienden waren,
zonden tot hem, en baden dat hij zich-

zelven op de schouwpbats niet zoude
begeven.
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32. Zij riepen dan [de een dit], de an-

der wat anders; want de vergadering
was verward, en het meerder [deel]

wist niet, om wat oorzaak zij samen-
gekomen waren.

80. En zij deden Alexander nit de
schare voorkomen, alzoo hem de Joden
voortsiieten. En Alexander, gewenkt
hebbende met de hand, wilde bij het
volk verantwoording doen.

34. Maar als zy verstonden, dat hij

een Jood was, werd er ééne stemme
van allen, roepende omtrent twee uren
lang: Groot is de Diana der Ephézeren.

35. En als de [s^adsjschrij ver de scha-

re gestild had, zeide hij : Gij mannen
van Ephéze, wat mensch is er toch, die

niet weet, dat de stad der Ephézeren
de 'tempelbewaarster is van de groote
godin Diana, en van [het beeld], dat uit

den hemel gevallen is?

36. Dewijl dan deze dingen onweder-
sprekelijk zijn, zoo is het behoorlijk,

dat gij stille zijt, en niets onbedacïits
doet.

37. Want gij hebt deze mannen [Mei-]

gebracht, die noch *tempelroovers zijn,

noch uwe godin lasteren.

38. Indien dan nu Demetrius, en die

met hem van de kunst zijn, tegen
iemand eenige zaak hebben, derechtsda-
gen worden gehouden, en er zijn stad-

houders; laat ze malkanderen verkla-

gen.

39. En indien gij iets van andere
dingen verzoekt, dat zal in eene wette-
lijke vergadering beslecht worden.

40. Want wij staan in gevaar, dat
wij. van oproer zullen verklaagd wor-
den om [den dag] van heden, alzoo er

geene oorzaak is, waardoor wij reden
zullen kunnen geven van dezen oploop.
En dit gezegd hebbende, liet hij de ver-

gadering gaan.

.HET XX KAPITTEL.

jVadat nu het oproer gestild was, Pau-
lus, de discipelen tot zich geroepen en
gegroet hebbende, «ging uit om naar
Macedonië te reizen. a 1 Tim. i: 3.

2. En als hij die deelen doorreisd,

* Stat. overz.: kerkbewaarster, en kerk-
700 vers. Van een beidenschen tempel kan
^let woord kerk niet meer gebruilit worden.

en hen met vele redenen vermaand
had, kwam hij in Griekenland.

3. En als hij [aldaar] drie maanden
overgebracht had, en hem van de Jo-

den lagen gelegd werden, als hij naar
Syrië zoude varen, zoo werd hij des
zins weder te keeren door Macedonië.

4. En hem vergezelschapte tot in Azië
Sópater van Beréa; en van de Thessa-
lonicénsen «Aristarchus en Secundus;
en ^Gajus van Dérbe, en cTimótheüs;
en van die van Azië «^Ty'chicus en
eTrÓphimUS. a Hand. 19: 29; 27: 2.

Col. 4: 10. l> Hand. 19: 29.

1 Cor. 1: 14. c H.ind. 16: 1.

d Epb. 6: 21. Col. 4: 7. 2 Tim. 4: 12.

Tit. 3: 12. e Hand. 21: 29. 2 Tim. 4: 20.

5. Deze, vooraf henengegaan zijnde,

wachtten ons te Tróas.

6. Wij nu scheepten af van Philippi

na de dagen der ongehevelde [bi'ooden],

en kwamen in vijf dagen bij hen te

Tróas, alwaar wij ons zeven dagen ont-

hielden.

7. En op den eersten [dag] der week,
als de discipelen bijeengekomen waren
om brood te breken, handelde Paulus
met hen, zullende des anderen daags
verreizen; en hij strekte [s?}'we] rede uit

tot d.en middernacht.

8. En er waren vele lichten in de

opperzaal, waar zij vergaderd waren.

9. En een zeker jongeling, met name
Eütychus, zat in het venster, en met
eenen diepen slaap overvallen zijnde,

alzoo Paulus lang [tot hen] sprak, door

den slaap nederstortende, viel van de

derde zoldering nederwaarts, en werd
dood opgenomen.

10. Doch Paulus, afgekomen zijnde,

«viel op hem, en [hem] omvangende,
zeide hij : Weest niet beroerd, want
zijne ziele is in hem. a i Kon. 17: 21.

2 Kon. 4: 34.

11. En als hij [weder] boven gegaan
was, en brood gebroken en [ivat] gege-

ten had, en lang, tot den dageraad toe,

met hen gesproken had, vertrok hij al-

zoo.

12. En zij brachten den knecht leven-

de, en waren boven mate vertroost.

13. Maar wij, vooruit naar het schip

gegaan zijnde, voeren af naar A'ssus,

waar wij Paulus zouden innemen ; want
hij had "het alzoo bevolen, en hijzelf

zoude te voet gaan.
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14. En als hij zich te A'ssus bij ons
gevoegd had, namen wij hem in, en
kwamen te Mityléne.

15. En van daar weggevaren zijnde,

kwamen wij den volgenden [dag] tegen

Chios over, en des anderen [daags] lei-

den wij aan te Samos, en bleven te

Trogy'llion, en den [dag] daaraan kwa-
men wij te Miléte.

^ 16. Want Paulus had voorgenomen
Épheze voorbij te varen, opdat hij niet

den tijd in Azië zoude verslijten; «want
hij spoedde zich, om (zoo het hem mo-
gelijk ware) op den Pinksterdag te Je-

ruzalem te zijn. a Hand. 21: 4, 12.

17. Maar hij zond van Miléte naar
Épheze, en hij ontbood de ouderlingen

der gemeente.
18. En als zij tot hem gekomen wa-

ren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet,

"van den eersten dag af dat ik in Azië

ben aangekomen, hoe ik bij u den gan-

schen tijd geweest ben;
a Hand. 19: 10.

19. Dienende den Heere met alle oot-

moedigheid, en vele tranen, en verzoe-

kingen, die mij overkomen zijn door de
lagen der Joden;

20. Hoe ik niets achtergehouden heb
van hetgene nuttig was, dat ik u niet

zoude verkondigd en u geleerd hebben,

in het openbaar en bij de huizen;

21. Betuigende beiden Joden en Grie-

ken «de bekeering tot God en het ge-

loof in onzen Heere Jezus Christus.
a Matth. 3: 2. Mare. 1: 15. Luc. 24: 47.

22. En nu ziet, ik, gebonden zijnde

door den Geest, reis naar Jeruzalem,

niet wetende wat mij daar ontmoeten
zal:

23. Dan dat de Heilige Geest van stad

tot stad betuigt, zeggende dat mij ban-

den en verdrukkingen aanstaande zijn.

24. «Maar ik acht op geen ding, noch
houd mijn leven dierbaar voor mijzel-

ven, opdat ik mijnen loop met blijd-

schap moge volbrengen, en den dienst,

welken ik ^van den Heere Jezus ont-

vangen heb, om te betuigen het Evan-
gelie der genade Gods.

a Hand. 21: 13. b Gal. 1:1. Tit. 1: 3.

25. En nu ziet, ik weet, dat gij allen,

waar ik doorgegaan ben predikende het

koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet

meer zien zult.

26. Daarom betuig ik ulieden op de-

zen huldigen dag, dat ik rein ben van
het bloed van [u] allen;

27. Want ik heb niet achtergehou-
den, dat ik u niet zoude verkondigd
hebben al den raad Gods.

28. "Zoo hebt dan acht op uzelven,

en op de geheele kudde, over dewelke
u de Heilige Geest tot opzieners gesteld

heeft, om de gemeente Gods te weiden,
welke Hij ^verkregen heeft door zijn

eigen bloed. « l Petr. 6: 2. h Eph. 1: 7.

Col. 1: 14. 1 Petr. 1: 19. Openb. 5: 9.

29. Want dit weet ik, dat na mijn
vertrek «zware wolven tot u inkomen
zullen, die de kudde niet sparen;

a 2 Petr. 2: 1.

30. «En uit uzelven zullen mannen
opstaan, sprekende verkeerde dingen,

om de discipelen af te trekken achter
zich. a Ps. 41: 10.

Matth. 26: 21. Hand. 1: 17. 1 Joh. 2: 19.

31. Daarom waakt, en gedenkt, dat
ik drie jaren [lang] nacht en dag niet

opgehouden heb een iegelijk met tranen
te vermanen.

32. En nu, broeders, ik beveel u Gode,
en den woorde zijner genade, die mach-
tig is [u] op te bouwen, en u een erf-

deel te geven onder alle de geheilig-

den.

38. «Ik heb niemands zilver, of goud,

of kleeding begeerd. a i Cor. 9: 12.

2 Cor. 11: 9; 12: 13.

34. En gijzelven weet, dat «deze han-

den tot mijne nooddruft, en voor de-

genen die met mij waren, gediend heb-

ben, a Hand. 18: 3. 1 Cor. 4: 12.

1 Thess. 2: 9. 2 Thess. 3: 8.

35. Ik heb u in alles getoond, dat

men, alzoo arbeidende, de zwakken
moet opnemen, en gedenken aan de

woorden van den Heere Jezus, dat hij

gezegd heeft: . Het is zaliger te geven,

dan te ontvangen.

36. En als hij dit gezegd had, heeft

hij «nederknielende met hen allen ge-

beden, o Hand. 21: 5.

37. En er werd een groot geween
van [hen] allen; en zij, vallende om den
hals van Paulus, kusten hem;

38. Zeer bedroefd zijnde, allermeest

over het woord dat hij gezegd had, dat

zij zijn aangezicht niet meer zien zou-

den.
' En zij geleidden hem naar hei

schip.
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HET XXI KAPITTEL.

ijjn als het geschiedde, dat wij van
hen gescheiden en afgevaren waren,
zoo liepen wij recht uit en kwamen te

Cós, en den [dag] daaraan te Rhódas,
en van daar te Patara.

2. En een schip gevonden hebbende,
dat naar Phenïcië overvoer, gingen wij

er in, en vo.eren af.

3. En als wij Cy'prus In het gezicht
gekregen, en dat aan de \mker[hand]
gelaten hadden, voeren wij naar Syrië,

en kwamen aan te Ty'rus; want het
schip zoude aldaar den last ontladen.

4. En de discipelen gevonden heb-
bende, bleven wij daar zeven dagen;
dewelke tot Paulus zeiden door den
Geest, «dat hij niet zoude opgaan naar
Jeruzalem. a Hand. 20 : 23; 21: 12.

5. Toen het nu geschiedde, dat wij

deze dagen overgebracht hadden, gin-

gen wij uit, en reisden [voort]; en zij

geleidden ons allen met vrouwen en
kinderen tot buiten de stad; en aan
den oever nederknielende, hebben wij

gebeden.
6. En als wij malkanderen gegroet

hadden, gingen wij in het schip; maar
zijlieden beerden wederom, [elk] naar
het zijne.

7. Wij nu, de scheepvaart volbracht
hebbende van Ty'rus, kwamen aan te

Ptolemaïs, en de broeders gegroet heb-
bende, bleven éénen dag bij hen.

8. En des anderen [daa^/slPaulus, en
wij die met hem waren, gingen van
daar en kwamen te Cesaréa; en gegaan
zijnde in het huis van «Philippus, den
evangeli-st (die [één] was van de zeven),
Dieven wij bij hem. « Hand. 6: 5; 8:29.

9. Deze nu had vier dochters, [nog]

maagden, «die profeteerden.
a Joël 2 : 28. Hand. 2 : 17.

10. En als wij [daar] vele dagen ge-

bleven waren, kwam er een zeker pro-

feet afvanJudéa, met name «A'gabus;
a Hand. 11 : 28.

11. En hij kwam tot ons, en nam
den gordel van Paulus, en zijns zelfs

handen en voeten gebonden hebbende,
zeide: Dit zegt de Heilige Geest: «Den
man, wiens deze gordel is, zullen de
Joden alzoo te Jeruzalem binden, en
overleveren in de handen der heidenen.

a Hand. 20: 23; 21: 33.

12. Als wij nu dit hoorden, baden
beiden wij en die van die plaats waren,
dat hij niet zoude opgaan naar Jeru-

zalem.
13. Maar Paulus antwoordde: «Wat

doet gij, dat gij weent, en mijn hart
week maakt ? Want ik ben bereid, niet

alleen gebonden te worden, maar ook
te sterven te Jeruzalem voor den naam
van den Heere Jezus, a Hand. 20 : 24.

14. En als hij zich niet liet afraden,
hielden wij ons tevreden, zeggende: «De
wil des Heeren geschiede.

a Matth. 6 : 10. Luc. 11 : 2 ; 22 : 42.

15. En . na die dagen maakten wij

ons gereed, en gingen op naar Jeruza-

lem.

16. En met ons gingen ook [sommige]
der discipelen van Cesaréa, leidende

[met cich] eenen zekeren Mnason, van
Cy'prus, een ouden discipel, bij denwel-
ken wij zouden tehuis liggen.

17 En als wij te Jeruzalem gekomen
v/aren, ontvingen ons de broeders blij-

delij k.

18. En den volgenden [dag] ging
Paulus met ons in tot Jacobus; en alle

de ouderlingen waren daar gekomen.
19. En als hij ze gegroet had, ver-

haalde hij van stuk tot stuk, wat God
onder de- heidenen door zijnen dienst

gedaan had.

20. En zij, dat] gehoord hebbende,
loofden den Heere; en zeiden tot hem:
Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van
Joden er zijn, die gelooven; en zij zijn

allen ijveraars van de wet.

, 21. En zij zijn aangaande u bericht,

dat gij alle de Joden, die onder de
heidenen zijn, leert van Mozes afval-

len, zeggende, dat zij de kinderen niet

zouden besnijden, noch naar de wijze

[der wet] wandelen.
22. Wat is er dan [te doen]? Het is

gansch nóodig, dat de menigte samen-
kome; want zij zullen hoeren, dat gij

gekomen zijt,

23. Doe. dan hetgene wij u zeggen.

Wij hebben vier mannen, die eene g
lofte gedaan hebben.

24. Neem deze tot u, en heilig u met
hen, en doe de onkosten nevens her
opdat zij het hoofd bescheren mogei:
en allen mogen weten, dat er nlei.-

waar is van hetgene waarvan zij, aan-

gaande u, bericht zijn, maar [dat] gij
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^alzoo] wandelt, dat gij ook zelf de wet
onderhoudt.

25. Doch van de heidenen, die geloo-
ven, «hebben wij geschreven en goed
gevonden, dat zij niets dergelijks zon-
den onderhouden, &dan dat zij zich
wachten van hetgene den afgoden ge-

offerd is, en cyan bloed, en van het ver-
stikte, en van hoererij, a Hand. 15: 23.

b Ex. 20: 3. 1 Cor.S: 1. c Gen. 9: 4.

2ö. «Toen nam Paulus de mannen
met zich, en den dag daaraan met hen
geheiligd zijnde, ging hij in den Tem-
pel, en verkondigde dat de dagen der
heiliging vervuld waren, [blijvende daa?-]

totdat voor een iegelijk van hen de
offerande opgeofferd was. «iiand. 24:6.

27. Als nu de zeven dagen zouden
voleindigd worden, zagen hem de Joden
van Azië in den Tempel, en beroerden
;il het volk, en sloegen de handen aan
hem,

28. Eoepende: Gij Israëhetische man-
nen, komt te hulp. Deze is de mensch,
die tegen het volk, en de wet, en deze
plaats alle [menschen] overal leert; en
bovendien heeft hij ook Grieken in den
Tempel gebracht, en heeft deze heilige

plaats ontheiligd.

29. Want zij hadden tevoren «Tró-

phimus, den Ephéziêr, met hem in de
stad gezien, welken zij meenden dat
Paulus in den Tempel gebracht had.

a Hand. 20: 4. 2 Tim. 4: 20.

30. En de geheele stad kwam in roer,

en het volk liep samen ; en zij grepen
Paulus, en trokken hem buiten den
Tempel; en terstond werden de deuren
gesloten.

31. En als zij hem zochten te dooden,
kwam het gerucht tot den overste der

bende, dat geheel Jeruzalem in verwar-

ring was;
32. Welke terstond krijgsknechten en

hoofdmannen over honderd tot zich

nam, en liep af naar hen toe. Zij nu,

den overste en de krijgsknechten zien-

de, hielden op van Paulus te slaan.

38. «Toen naderde de overste, en greep

hem, en beval dat men [hem] met twee
ketenen zoude binden ; en vraagde, wie

y

hü was, en wat hij gedaan had.
a Hand. 21 : 11.

34. En onder de schare riep [de een dit],

de ander wat anders. Doch als hij de

zekerheid niet kon weten vanwege de

beroerte, beval hij, dat men hem in de
legerplaats zoude brengen.

35. En als hij aan de trappen geko-
men was, gebeurde het, dat hij van de
krijgsknechten gedragen werd, vanwe-
ge het geweld der schare;

36. Want de menigte des volks volg-
de, al roepende: «Weg met hem.

a Luc. 23: 18. Joh. 19: 15. Hand. 22: 22.

37. En als Paulus [7iu] in de leger-
•plaats zoude geleid worden, zeide hij
tot den overste; Is het mij geoorloofd
tot u wat te spreken? En hij zeide;
Kent gij Grieksch?

38. Zijt gij dan niet de Egyptenaar,
die vóór deze dagen oproer verwekte,
en de vier duizend moordenaars naai-
de woestijn uitleidde?

39. Maar Paulus zeide: Ik ben een
Joodsch man «V9,n Tarsen, een burger
van geene onvermaarde' stad in Cilïcië

;

en ik bid u, laat mij toe tot het volk
te spreken. « Hand. 9: ii, so.

40. En als hij het toegelaten had,
Paulus, staande op de trappen, wenkte
met de hand tot het volk; en als er
groote stilte geworden was, sprak hi]

Z8 aan in de Hebreeuws»he taal, zeg-

gende ;

HET XXII KAPITTEL.

M=annen broeders en vaders, hoort mij-
ne verantwoording, die ik tegenwoor-
digiijk tot u [doen zal].

2. (Als zij nu hoorden, dat hij in de
Hebreeuwsche taal hen aansprak, hiel-

den zij zich te meer stil. En hij zeide:)

3. «Ik ben een Joodsch man, en te

Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in
deze stad, aan de voeten van &Gama-
liël, onderwezen naar de *onderschei-

denste wijze der vaderlijke wet, zijnde

een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen

heden zijt; a.Hand. 9: 11; 21 : 39.

2 Cor. 11: 22. b Hand. 5: 34,

4. «Die dezen weg vervolgd heb lot

den dood, bindende en in de gevange-
nissen overleverende beiden mannen en
vrouwen

; a Hand. 8 : 3; 9: 1; 26 : 9.

1 Cor. 15: 9. Gal. 1 : 13. 1 Tim. 1: 13

5. Gelijk mij ook de h oogepriester

getuige is, en de geheele Raad der ouder-

lingen; van dewelke ik ook brieveij

» Zie de noot op Hand. XVIH : 26.
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genomen hebbende tot de broeders, ben
naar Damascus gereisd, om ook dege-

nen, die daar waren, gebonden te bren-

gen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft

zouden worden.
6. «Maar het geschiedde mij, als ik

reisde, en Damascus genaakte, omtrent
den middag, dat ^'snellijk uit den hemel
een groot licht mij rondom omscheen.

a Hand. 9 : 3. 6 1 Cor. 15 : 8. 2 Cor. 12 : 2.

7. En ik viel ter aarde, en ik hoorde
eene stemme, tot mij zeggende; Saul,

Saul, wat vervolgt gij mij ?

8. En ik antwoordde: Wie zijt gij,

Heere? En hij zeide tot mij: Ik ben
Jezus de Nazaréner, welken gij ver-

volgt.

9. En die met mij waren, zagen wel
het licht, «en werden zeer bevreesd;
maar de stemme desgenen, die tot mij

sprak, hoorden zij niet. a Dan. lO: i.

10. En ik zeide: Heere, wat zal ik

doen? En de Heere zeide tot mij: Sta
op en ga henen naar Damascus; en
aldaar zal met u gesproken worden,
van al hetgene dat u geordineerd is te

doen.

11. En als ik vanwege de heerlijkheid

van dat hcht niet zag, zoo werd ik bij

de hand geleid van degenen die met
mij waren, en kwam te Damascus.

12. «En een zekere Ananias, een God-
vruchtig man naar de wet, [goede] ge-

tuigenis hebbende van alle de Joden
die [daar] woonden, « Hand. 9: 17.

13. Kwam tot mij, en bij [my] staan-

de, zeide tot mij: Saul, broeder, word
weder ziende. En ter zelfder ure werd
ik ziende op hem.

14. En hij zeide: De Gou onzer va-

deren heeft u tevoren verordineerd, om
zijnen wil te kennen, en den Recht-
vaardige te zien, en de stem uit zijnen

mond te hooren.
15. Want gij zult hem getuige zijn

bij alle menschen, van hetgene gij ge-

zien en gehoord hebt.

16. En nu, wat vertoeft gij ? Sta op,

en laat u doopen, en uwe zonden af-

wasschen, aanroepende den naam des
Heeren.

17. «En het gebeurde mij, als ik te

Jeruzalem wedergekeerd was, en in den
Tempel bad. dat ik in eene vertrek-
king van zinnen was; a Hand. 9; 28.

18. En dat ik hem zag, en hij tot

mij zeido : «Spoed u, en ga in der haast

uit Jeruzalem ; want zü zullen uw ge-

tuigenis van mij niet aannemen.
a Matth. IG : U.

19. En ik zeide: Heere, zij weten,
''dat ik in de gevangenis wierp, en in

de synagogen geeselde, die in u geloof-

den
; a Hand. 22 : 4.

20. «En toen het bloed van Stépha-
nus, uwen getuige, vergoten werd, [dat]

ik daar ook bijstond, en mede een wel-

behagen had in zijnendood, en de klee-

deren bewaarde dergenen die hem dood-

den, a Hand. 7: 58; 8: 1.

21. En hij zeide tot mij: Ga henen;
awant ik zal u verre tot de heidenen
afzenden, a Hand. 9: 15; 13: 2. Gal. 1: 15;

2: 8. Eph. 3: 8. 1 Tim. 2: 7. 2 Tina. 1: 11.

22. Zij hoorden hem nu tot dit woord
toe; en zij verhieven hunne stem, zeg-

gende: «Weg van de aarde met zulk
eenen; want het is niet behoorlijk, dat
hij leve. o Hand. 21: 30.

23. En als zij riepen, en de kleede-

ren van zich smeten, en stof in de
lucht wierpen,

24. Zoo beval de overste dat men
hem in de legerplaats zoude breng-en,

en zeide dat men hem met geesalen
onderzoeken zoude, opdat hij verstaan
mocht om wat oorzaak zij alzoo over
hem riepen.

25. En alzoo z;j hem met de riemen
uitrekten, zeide Paulus tot den hoofd-

man over honderd, die daar stond: Is

het ulieden geoorloofd eenen Romein-
schen mensch, en [dien] onveroordeeld,

te geeselen?
26. Ais nu de hoofdman over hon-

derd [dat] hoorde, ging hij toe en bood-

schapte het den overste, zeggende: Zie,

wat gij te doen hebt; want deze mensch
is een Romein.

27. En de overste kwam toe, en zei-

de tot hem; Zeg mij, zijt gij een Ro-
mein? En hij zeide: Ja.

28. En de overste antwoordde: Ik

heb dit burgerrecht voor eene groote

somme [gelds] verkregen. En Paulus
zeide: Maar ik ben ook leen burger]

geboren.
29. Terstond dan lieten zij van hem

af, die hem zouden onderzocht hebben
En de overste werd ook bevreesd; toen

hij verttond dat hij een Ronieiu was,

en dat hij hem had geb:)ndcn.
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30. En des anderen [daa(/s], willende
de zekerheid weten, waarom hij van
de Joden beschuldigd werd, maakte hij

hem los van de banden, en beval, dat
de overpriesters en • hun geheele Raad
zouden komen; en Paulus afgebracht
hebbende, stelde hij [hem] voor hen,

HET XXIII KAPITTEL.

.Ejn Paulus, de oogen op den- Raad
houdende, zeide : Mannen broeders, «ik

heb met alle goede conscientie voor
God gewandeld tot op dezen dag.

a Hand. 24 : 16.

2. «Maar de hoogepriester Ananias
beval dengenen die bij hem stonden,
dat zij hem op den mond zouden slaan.

a 1 Kon. 22: 24. Jer. 20: 2. Joh. 18: 22.

3. Toen zeide Paulus tot hem: God
zal u slaan, gij gewitte wand. «Zit gij

ook om mij te oordeelen naar de wet,
en beveelt gij, tegen de wet, dat men
mij zal slaan? a Dent. 17: 9.

4. En die daarbij stonden, zeiden:
Scheldt gij den hoogepriester Gods?

5. En Paulus zeide: Ik wist niet,

broeders, dat het de hoogepriester was
;

want er is geschreven: «Den overste
uws volks zult gij niet vloeken.

a Ex. 22: 23.

G. En Paulus, wetende dat het ééne
deel was van de Sadduceën, en het
andere van de Pharizeën, riep in den
Raad: Mannen broeders, «ik ben een
Pharizeër, eens Pharizeërs zoon ; ik word
over de hope en opstanding der dooden
geoordeeld. a Hand. 24: 21;

'
26: 6. Philipp. 3: 5.

7. En als hij dit gesproken had, ont-
stond er tweedracht tusschen de Pha-
rizeën en de Sadduceën, en de menigte
werd verdeeld.

8. «Want de Sadduceën zeggen, dat
er geene opstanding is, noch engel,
noch geest; maar de Pharizeën belijden
het beide. « Matth. 22: 23.

Mare. 12: 18. Luc. 20: 27.

9. En er geschiedde een groot geroep
;

en de Schriftgeleerden van de zijde der
Pharizeën stonden op, en streden, zeg-

gende: «Wij vinden geen kwaad in de-

zen mensch; en indien een geest tot

hem gesproken heeft, of een engel, laat

ons tegen God niet strijden. 1

a Hand. 25: 25; 26: 31.

10. En als er groote tweedracht ont-
staan was, de overste, vreezende dat
Paulus van hen verscheurd mocht wor-
den, gebood, dat het krijgsvolk zoude
afkomen, en hem uit hét midden van
hen wegrukken, en in de legerplaats
brengen.

11. «En den volgenden nacht stond
de Heere bij hem, en zeide : Heb goe-
den moed, Paulus; want gelijk gij te
Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzoo
moet gij ook te Rome getuigen.

a Hand. 18: 9.

«En als het dag geworden was.
maakten sommige van de Joden eene
samenrotting, en vervloekten zichzel-
ven, zeggende, dat zij noch eten noch
drinken zouden, totdat zij Paulus zou-
den gedood hebben.

a Hand. 23: 21, 29, 30.

18. En zij waren meer dan veertig,
die dezen eed te zamen gedaan hadden.

14. Dewelke gingen tot de overpries-
ters en de ouderhngen, en zeiden: Wij
hebben onszelven met vervloeking ver-
vloekt, niets te zullen nuttigen, totdat
wij Paulus zullen gedood hebben.

15. Gij dan nu, laat den overste we-
ten, met den Raad, dat hij hem mor-
gen tot u af brenge, alsof §ij nadere
kennis zoudt nemen van zijne zaken;
en wij zijn bereid hem om te brengen,
eer hij bij [ii] komt.

16. En als de zoon van Paulus' zus-
ter deze lage gehoord had, kwam hij

daar, en ging in de legerplaats, en
boodschapte het Paulus.

17. En Paulus riep toe zich een van
de hoofdmannen over honderd, en zei-

de: Leid dezen jongeling henen tot den
overste; want hij heeft hem wat te
boodschappen.

18. Deze dan nam hem en bracht
[hem] tot den overste, en zeide: Pau-
lus, de gevangene, heeft mij tot zich
geroepen, en begeerd dat ik dezen jon-
geling tot u zoude brengen, die u wat
heeft te zeggen.

19. De overste nu nam hem bij de
hand, en bezijden gegaan zijnde, vraag-
de hij : Wat is het, dat gij mij hebt te

boodschappen ?

20. En hij zeide : De Joden zijn «over-
eengekomen, om van u te begeeren,
dat gij Paulus morgen in den Raad
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zoudt afbrengen, alsof zij iets van hem
nader zouden onderzoeken.

a Hand. 23: 12.

21. Doch geloof hen niet; want meer
dan veertig mannen uit hen leggen
hem lagen, welke zichzelven met eene
vervloeking verbonden hebben noch te

eten noch te drinken, totdat zij hem
zullen omgebracht hebben; en zij zijn

nu gereed, verwachtende de toezegging
van u.

22. De overste dan liet den jonge-

ling gaan, [hem] gebiedende: Zeg nie-

mand voort, dat gij mij zulks geopen-
baard hebt.

23. En zekere twee van de hoofd-

mannen over honderd tot zich geroe-

pen hebbende, zeide hij: Maakt twee
honderd krijgsknechten gereed, opdat
zij naar Cesaréa trekken, en zeventig
ruiters, en twee honderd schutters, te-

gen de derde ure des nachts;

24. En laat ze [sadeZ]beesten bestellen,

opdat zij Paulus daarop zetten, en be-

houden overbrengen tot den stadhouder
Félix.

25. En hij schreef eenen brief, heb-

bende dezen inhoud:
26. Claudius Ly'sias aan den mach-

tigsten stadhouder Félix groetenis.

27. «Alzoo deze man van de Joden
gegrepen was, en van hen omgebracht
zoude geworden zijn, ben ik daarover
gekomen met het krijgsvolk, en heb
hem [hun] ontnomen, bericht zijnde dat

hij een Komein is. « Hand. 21 : 33.

28. En willende de zaak weten, waar-
over zij hem beschuldigden, bracht ik

hem af in hunnen Kaad;

29. Welken ik bevond beschuldigd te

worden over vragen hunner wet; maar
geene beschulding tegen hem te zijn,

die des doods of der banden waar-
dig is.

30. En als mij te kennen gegeven
was, dat van de Joden eene lage tegen
dezen man [gelegd] zoude worden, zoo

heb ik [hem] terstond aan u gezonden
;

gebiedende ook den beschuldigers, voor
11 te zeggen hetgene zij tegen hem had-
den. "Vaarwel.

31. De krijgsknechten dan, gelijk hun
bevolen was, namen Paulus en brach-
ten hem des nachts tot Antïpatris;

32. En des anderen daags, latende

de ruiters met hem trekken, keerden
zij wederom naar de legerplaats.

33. Dewelke, als zij te Cesaréa geko-
men waren, en den brief den stadhou-
der overgeleverd hadden, hebben zij ook
Paulus voor hem gesteld.

34. En de stadhouder, [den öne/"] ge-

lezen hebbende, vraagde, uit wat provin-
cie hij was; en verstaande, dat hij van
Cili'cië was,

35. Zeide hij : Ik zal u hooren, als

ook uwe beschuldigers hier zullen ge-

komen zijn. En hij beval, dat hij in het
rechthuis van Heródes zoude bewaard
worden.

HET XXIV KAPITTEL.

En vijf dagen daarna kwam «de hoo-

gepriester Ananias af, met de ouderlin-

gen, en een zekeren voorspraak, [ge-

naamd] Tertüllus. dewelke verschenen
voor den stadhouder tegen Paulus.

a Hand. 23: 2.

2. En als hij geroepen was, begon
Tertüllus [hem] te beschuldigen, zeg-

gende:
3. Dat wij groeten vrede door u be-

komen, en dat [vele] loffelijke diensten

dezen volke geschieden door uwe voor-

zichtigheid, machtigste Félix, nemen
wij ganschelijk en overal met alle dank-
baarheid aan.

4. Maar opdat ik u niet lang ophoude,
ik bid [u], dat gij ons, naar uwe *goed-

willigheid, kortelijk hoort.

5. Want wij hebben dezen man bevon-

den te zijneene pest, en eenen die oproer

verwekt onder alle de Joden door de*

[gansche] wereld, en eenen oppersten

voorstander van de sekte der Naza-

rénen
;

6. «Die ook gepoogd heeft den Tem-
pel te ontheiligen; welken wij ook ge-

grepen hebben, en naar onze wet heb-

ben willen oordeelen, « Hand. 21 : 28.

7. Maar Ly'sias, de overste, daarover

komende, heeft [hem] met groot geweld
uit onze handen weggebracht,

8. Gebiedende zijne beschuldigers tot

u te komen; van denwelken gyzelf,

[hem] onderzocht hebbende, zult kunnen

stat. overz.: bescheidenheid. Dit kan
thans niet van een meerdere ten aanzien van
zijn mindere gezegd worden.
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verstaan al hetgene waarvan wij hem
beschuldigen.

9. En ook de Joden stemden het toe,

zeggende dat deze dingen alzoo waren.
10. Maar Paiilus, als hem de stad-

houder gewen-kt had dat hij zoude spre-

ken, antwoordde: Dewijl ik weet, dat
gij nu vele jaren over dit volk rechter

geweest zijt, zoo verantwoord ik mij-

zelven met [des] te beteren moed;
11. Alzoo gij kunt weten, dat het niet

meer dan twaalf dagen zijn, van dat

ik ben opgekomen om te aanbidden te

Jeruzalem;
12. «En zij hebben mij noch in den

Tempel gevonden tot iemand sprekende,
of [eenige] saraenrotting des volks ma-
kende, noch in de synagogen, noch in

de stad; a Hand. 25: 8; 28: 17.

13. En zij kunnen niet bewijzen,

waarvan zij mij nu beschuldigen.

14. Maar dit beken ik u, dat ik naar
dien weg, welken zij sekte noemen, den
God der vaderen alzoo diene,geloovende
alles wat in de wet en in de profeten
geschreven is;

15. Hebbende hoop op God, welke deze
ook zelven verwachten, dat er eene
opstanding der dooden wezen zal, beide

der rechtvaardigen en der onrechtvaar-
digen.

16. «En hierin oefen ' ik mijzelven,

om altijd eene onergerlijke consciëntie

te hebben bij God en de menschen.
a Hand. 23 : 1.

17. Doch na vele jaren ben ik geko-

men «om aalmoezen te doen aan mijn
volk; en offeranden;

a Hand. 11 : 29. Rom. 15 : 25.

18. «Waarover mij gevonden hebben,
geheiligd zijnde in den Tempel, niet met
volk noch met beroerte, eenige Joden
uit Azië

; a Hand. 21 : 27.

19. Welke behoorden [hier] voor u
tegenwoordig te zijn, en [mij] te be-

schuldigen, indien zij iets hadden te-

gen mij.

20. Of dat deze zelven zeggen, of zij-

eenig onrecht in mij gevonden hebben,
als ik voor den Eaad stond;

21. Dan van dit eenige woord, het-

welk ik riep, staande onder hen : «Over
de opstanding der dooden word ik he-

den van ulieden geoordeeld.
a Hand. 23: 6; 28: 20.

22. Toen nu Félix dit gehoord had,

stelde hij ze itit, zeggende: Als ik na-
der wetenschap \l*a dezen weg zal
hebben, wanneer Ly'sias, de overste,
zal afgekomen zijn, zoo zal. ik volle
kennis nemen van uwe zaken.

23. En hij beval den hoofdman over
honderd, dat Paulus zoude bewaard
worden, en verlichting hebben, «en dat
hij niemand van de zijnen zoude be-
letten [hem] te dienen, of tot hem te
komen. a Hand. 27: 3; 28: 16.

24. En na sommige dagen, Félix, daar
gekomen zijnde met Drusilla, 'zijne
vrouwe, die eene Jodin was, ontbood
Paulus, en hoorde hem van het geloof
in Christus.

25. En als hij handelde van rechtvaar-
digheid, en matigheid, en [yan] het toe-

komende oordeel, Félix, zeer bevreesd
geworden zijnde, antwoordde: Voor dit-

maal ga henen; en als ik gelegenen tijd

zal hebben bekomen, zoo zal ik u tot
mij roepen.

26. En tegelijk ook hopende, dat hem
van Paulus geld gegeven zoude wor-
den, opdat hij hem losliet; waarom hij

hem ook dikwijls ontbood, en met hem
sprak.

27. Maar als twee jaren vervuld wa-
ren, kreeg Félix Pórcius Féstus in ziine

plaats; en Félix, «willende den Joden
gunst bewijzen, liet Paulus gevangen.

o Hand. 25 : 14.

HET XXV KAPITTEL.

réstus dan, in de provincie gekomen
zijnde, ging na drie dagen van Cesa-
réa op naar Jeruzalem.

2. En de hoogepriester, en de voor-

naamsten der Joden, verschenen voor
hem tegen Paulus, en baden hem,

3. Begeerende gunst tegen hem, op-

dat hij hem zoude doen komen te Je-

ruzalem; [en] leggende eene lage, om
hem op den weg om te brengen.

4. Doch Féstus antwoordde, dat Pau-
lus te Cesaréa bewaard werd, en dat

hijzelf haast [derwaarts] zoude verrei-

zen.

5. Die dan, zeide hij, onder u kunnen,
dat zij mede afreizen, en zoo er iets

onbehoorlijks in dezen man is, dat zij

hem beschuldigen.

6. En als hij onder hen niet meer
dan tien dagen overgebracht had, kwam
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hij af naar Cesaréa; en des anderen
daags op den rechterstoel gezeten
zijnde, beva-1 liij dat Paulus zoude [voor-]

gebracht worden.

7. En als hij daar gekomen was,
stonden de Joden, die van Jeruzalem
afgekomen waren, rondom [hem], vele
en zware beschuldigingen tegen Paulus
voorbrengende, die zij niet konden be-

wijzen;

8. Dewijl hij, verantwoordende, zeide :

alk heb noch tegen de wet der Joden,
noch tegen den Tempel, noch tegen
den keizer iets gezondigd.

a Hand. 24 : 12 ; 28 : 17.

9. Maar Féstus, willende den Joden
gunst bewijzen, antwoordde Paulus, en
zeide: Wilt gij naar Jeruzalem opgaan,
en aldaar voor mij over deze dingen
geoordeeld worden ?

10. En Paulus zeide : Ik sta voor den
rechterstoel des keizers, waar ik geoor-
deeld moet worden; den Joden heb ik

geen onrecht gedaan, gelijk gij ook zeer
wel weet.

11. «Want indien ik onrecht doe, en
iets des doods waardig gedaan heb, ik

weiger niet te sterven ; maar indien er
niets waar is van hetgene waarvan deze
mij beschuldigen, zoo kan niemand mij
hun uit gunst overgeven. Ik beroep mij
op den keizer. a Hand. is: i4.

12. Toen antwoordde Féstus, als hij

met den Paad gesproken had : Hebt gij

u op den keizer beroepen, gij zult tot

den keizer gaan.

13. En als eenige dagen voorbijge-

gaan waren, kwamen de koning Agrip-
pa en Bernïce te Cesaréa, om Féstus
te begroeten.

14. En toen zij aldaar vele dagen
overgebracht hadden, heeft Féstus de
zaken van Paulus aan den koning ver-

haald, zeggende: ^[Hier] is een zeker
man van Félix gevangen gelaten;

a Hand. 24: 27.

15. Om wiens wille, als ik te Jeru-
zalem was, de overpriesters en de ou-

derlingen der Joden verschenen, be-

geerende vonnis tegen hem.
IG. Aan dewelke ik antwoordde, dat

de Romeinen de gewoonte niet hebben,
«eenigen mensch uit gunst ter dood
over te geven, eer de beschuldigde de
beschuldigers tegenwoordig heeft, en

plaats van verantwoording gekregen
heeft over de beschuldiging.

a üeut. 17 : 4.

17. Als zij dan gezamenlijk alhier
gekomen waren, zoo ben ik, geen uit-

stel nemende, des [daags] daaraan op
den rechterstoel gaan zitten, en beval
dat de man zoude [yoorjgebracht wor-
den.

18. Over welken de beschuldigers,
[hier] staande, geene zaak hebben voor-
gebracht, waarvan ik vermoedde;

19. Maar hadden tegen hem eenige
vragen van hunnen Godsdienst, en van
zekeren Jezus die gestorven was, wel-
ken Paulus zeide te leven.

20. En als ik over de onderzoeking
van deze zaak in twijfeling was, zeide

ik, of hij wilde gaan naar Jeruzalem,
en aldaar over deze dingen geoordeeld
worden.

21. En als Paulus zich beriep, dat
men hem tot de kennisse des keizers

bewaren zoude, zoo heb ik bevolen,
dat hij bewaard zoude worden ter tijd

toe, dat ik hem tot den keizer zenden
zoude.

22. En Agrïppa zeide tot Féstus: Ik
wilde ook zelf dien mensch [wel] hoo-

ren. En hij zeide: Morgen zult gij hem
hoeren.

23. Des anderen daags dan. als

Agrïppa gekomen was, en Bernïce, •

met groote pracht, en als zij ingegaan
waren in het rechthuis, met de over-

sten over duizend, en de mannen die

de voornaarasten der stad waren, werd
Paulus op bevel van Féstus [voor]ge-

bracht.

24. En Féstus zeide: Koning Agrïp-

pa, en gij mannen alle, die met ons
[hie?'] tegenwoordig zijt, gij ziet dezen,

van welken mij de gansche menigte
der Joden heeft aangesproken, beide

te Jeruzalem en hier, roepende dat hij

niet meer behoort te leven.

25. Maar ik, bevonden hebbende «dat

hij niets des doods waardig gedaan
had, en dewijl hij ook zelf zich op den
keizer beroepen heeft, heb besloten hem
te zenden. « Hand 23; 9; 2G: 31,

26. Van welken, ik niets zekers heb
aan den heere te schrijven; daarom
heb ik hem voor ulieden voorgebracht,

en meest voor u, koning Agnppa, op-
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dat ik, na gedane onderzoeking, wat
hebbe te schrijven.

27. Want het dunkt mij tegen rede,

oenen gevangene te zenden, [en] niet

ook de beschuldigingen, die tegen hem.
zijn, te kennen te geven.

HET XXVI KAPITTEL.

£j\i Agrippa zeide tot Paulus: Het is

u geoorloofd voor uzelven te spreken.

Toen strekte Paulus de hand uit, en
verantwoordde zich [aldus] :

2. Ik acht mijzelven gelukkig, o ko-

ning Agrippa, dat ik mij heden voor
u zal verantwoorden, van alles waar-
over ik van de Joden beschuldigd word

;

3. Allermeest, dewijl ik weet, dat-gij

kennis hebt van alle gewoonten en
vragen, die onder de Joden zijn. Daar-

om bid ik u, dat gij mij lankmoediglijk
hoort.

4. Mijn leven dan van der jonkheid
aan, hetwelk van den beginne onder
mijn volk te Jeruzalem geweest is,

weten alle de Joden;
5. Als die van over lang mij tevoren

gekend hebben (indien zij het wilden
getuigen), dat ik naar de ''"onderschei-

denste sekte van onzen Godsdienst,
[als] een Pharizeër geleefd heb.

6. En nu sta ik en word geoordeeld
over «de hope der belofte, die van God
tot de vaderen geschied is;

a Gen. 3: 15; 22: 18; 26: 4;
49 : 10. Deut. 18 : 15. 2 Sam. 7 : 12.

Ps. 132: 11. Jes. 4: 2; 7: 14; 9: 5;
40: 10. Jer. 23: 5; 33: 14. Ezech. 34: 23;

37: 24. Dan. 9: 24. Micha 7: 20.

7. Tot dewelke onze twaalf geslach-

ten, geduriglijk nacht en dag [God]
dienende, verhopen te komen; over
welke hope ik, o koning Apn'ppa, van-

de Joden word beschuldigd.

8. Wat? Wordt het by ulieden onge-

loofelijk geoordeeld, dat God de doe-

den opwekt?
9. «Ik meende waarlijk bij mijzelven,

dat ik tegen den naam van Jezus van
Nazareth vele wederpartijdige dingen
moest doen. a Hand. 8: 3; 9: 1; 22: 4.

1 Cor. 15: 9. Gal. 1 : 13. 1 Tim. |1: 13.

10. Hetwelk ik ook gedaan heb te

Jeruzalem ; en ik heb velen van de hei-

* Stat.-overz. : bescheidenste. Zie de noot

bii Kap. XVIII : 26.

ligen in de gevangenissen gesloten, de
macht van de overpriesters ontvangen
'hebbende; en als zij omgebracht wer-
den, stemde ik het toe;

11. En door alle de synagogen heb
ik ze dikmaals gestraft, en gedwongen
te lasteren ; en boven mate tegen hen
woedende, heb ik ze vervolgd ook tot

in de hmten[landscJ2e] steden.
12. Waarover ook als ik naar Da-

mascus reisde, met macht en last, wel-
,-ke [ik] van de overpriesters [had],

13. Zag ik, o koning, in het midden
van den dag op den weg «een licht,

boven den glans der zon, van den he-

,mel mij, en degenen die met mij reis-

den, omSChijnende. a Hand. 9: 3.

14. En als wij-,' allen ter aarde neder-
gevallen waren, ho"orde ik eene stem-
me, tot mij sprekende, en zeggende in
de Hebreeuwschetaal: Saul, Saul, wat
vervolgt gij mü ? Het is u hard, tegen
de prikkels de verzenen te slaan.

15. En ik zeide : Wie zijt gij, Heere?
En hij zeide: Ik ben Jezus, dien gij

vervolgt.

16. Maar richt u op, en sta op uwe
voeten; want hiertoe ben ik u versche-
nen, om u te stellen tot een dienaar
en getuige der dingen, beide die gij

gezien hebt en in welke ik u [nog] zal

verschijnen;

17. Verlossende u van dit volk, en
[van] de heidenen, tot dewelke ik u nu
zende,

18. «Om hunne oogen te openen, en
[ze] te bekeeren van de duisternis tot

het licht, en [van] de macht des satans
tot God; opdat zij vergeving der zon-

den ontvangen, en een erfdeel onder
de geheiligden, door het geloof in mij.

a Jes. 60: 1.

19. Daarom, o koning Agrippa, ben
ik dat hemelsch gezicht niet ongehoor-
zaam geweest;

20. «Maar heb eerst dengenen die te

Damascus waren, en te Jeruzalem, en
in het geheele land van Judea, en den
heidenen verkondigd, dat zij zich zou-

den beteren, en tot God bekeeren, wer-
ken doende der bekeering waardig.

a Hand. 9: 19, 28; 22: 17^ 21.

21. Om dezer zaken wille hebben mij

de Joden «in den Tempel gegrepen, en
gepoogd om te brengen.

a Hand. 21 : 30.
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22. Dan, hulpe van God verkregen

hebbende, sta ik tot op dezen dag, be-

tuigende beiden klein en groot; niets

zeggende buiten hetgene de profeten

en Mozes gesproken hebben dat gesciiie-

den zoude
;

23. [Namelijk,] dat de Cliristus lij-

den moest, en dat hij, de eerste uit

de opstanding der dooden zijnde, een
licht zoude verkondigen dezen volke,

en den heidenen.
24. En als hij deze dingen tot ver-

antwoording sprak, zeide Féstus met
groote stemme : Gy raast, Paulus ; de
groote geleerdheid brengt u tot razernij.

25. Maar hij zeide: Ik raas niet, mach-
tigste Féstus,. maar ik spreek woorden
van waarheid en van een gezond ver-

stand.

26. Want de koning weet van deze

dingen, tot welken ik ook vrijmoedig-

heid gebruikende spreek; want ik geloof

niet, dat hem iets van deze dingen
verborgen is, «want dit is in geen hoek
geschied. a Job. 18: 20.

27. Gelooft gij, o koning Agrippa, de

profeten? Ik weet, dat gij ze gelooft.

28. En Agrippa zeide tot Paukis : Gij

beweegt mij bijna een Christen te wor-
den.

29. En Paulus zeide: «Ik wenschte
wel van God, dat, èn bijna èn geheel-

lijk, niet alleen gij, maar ook allen die

mij heden hooren, zoodanigen wierden
gelijk als ik ben, uitgenomen deze ban-

den, a 1 Cor. 7: 7.

30. En als hij dit gezegd had, stond
de koning op, en de stadhouder, en
Bernice, en die met hen gezeten waren

;

31. En aan eene zijde gegaan zijn-

de, spraken zij tot malkanderen, zeg-

gende: «Deze mensch doet niets des

doods of der banden waardig.
a Hand. 23 : 9 ; 25 : 25.

32. En Agrippa zeide tot Féstus : Deze
mensch kon losgelaten worden, indien

hij zich op den keizer niet had beroe-

pen.

HET XXVII KAPITTEL.

JDjU als het besloten was, dat wij naar
Italië zouden afvaren, leverden zij Pau-
lus, en eenige andere gevangenen, over
aan eenen hoofdman over honderd, met
name Julius, van de keizerlijke bende.

2. «En in een Adramytténisch schip

gegaan zijnde, alzoo wij de plaatsen

langs Azië bevaren zouden, voeren wij

af; en Aristilrchus, de Macedoniër, van
Thessalonica, was met ons.

a 2 Cor. 11: 25.

3. En des anderen [daags] kwamen
wij aan te Sidon. En Julius, «vriende-

lijk met Paulus handelende, liet [hem]
toe, tot de vrienden te gaan, om [van

hen] bezorgd te worden.
a Hand. 24: 23; 28: 16.

4. En van daar afgevaren zijnde,

voeren wij onder Cy'prus henen, omdat
de winden [ons] tegen waren.

5. En de zee, die langs Cilicië en
Pamphy'lië is, doorgevaren zijnde, kwa-
men wij aan te My'ra in Ly'cië.

6. En de hoofdman, aldaar een schip

gevonden hebbende van Alexandrië, dat
naar Italië voer, deed ons daarin over-

gaan.

7. En als wij vele dagen langzaam
voortvoeren, en nauwelijks tegenover
Cm'dus gekomen waren, overmits het

ons de wind niet toeliet, zoo voeren
wij onder Créta henen, tegenover Sal-

móne
;

8. En dit ternauwernood voorbijzei-

lende, kwamen wij in eene zekere plaats,

genaamd Schoonehavens, waar de stad

Laséa nabij was,

9. En als veel tijd verloopen, en de

vaart nu zorgelijk was, omdat ook de

vasten nu voorbij was, vermaande ze

Paulus,

10. En zeide tot hen : Mannen, ik zie,

dat de vaart zal geschieden met hin-

der en groote schade, niet alleen van
de lading en van het schip, maar ook
van ons leven.

11. Doch de hoofdman geloofde meer
den stuurman en den schipper, dan het-

gene van Paulus gezegd werd.

12. En alzoo de haven ongelegen

was om te overwinteren, vond het meer-

der [deel] geraden ook van daar te va-

ren, of zij eenigszins te Phénix konden
aankomen om te overwinteren, zijnde

eene haven in Créta, strekkende tegen

het zuidwesten en tegen het noordwes-

ten.

13. En alzoo de zuidenwind zachte-'

lijk waaide, meenden zij hun voorne-

men verkregen te hebben, en afgevaren



HANDELINGEN XXVII. 191

zijnde, zeilden zij diclit voorbij Créta
henen.

14. Maar niet lang daarna sloeg daar-

tegen een stormwind, genaamd Euro-
cly'don.

15. En als het schip daarmede weg-
gerukt werd. en niet kon tegen den
wind opzeilen, gaven wij het op, en
dreven henen.

16. En loopende onder een zeker
eilandje, genaamd Claüda, konden wij

nauwelijks de boot machtig worden;
17. Dewelke opgehaald hebbende, ge-

bruikten zij [alle] behulpselen, het schip
ondergordende. En alzoo zij vreesden,
dat zij op de [droogte] Sy'rtis vervallen
zouden, streken zij het zeil, en dreven
alzoo henen.

18. En alzoo wij van het onweder
geweldiglijk geslingerd werden, de-

den zij den volgenden [dag] eenen uit-

worp;
19. En den derden [dag] wierpen wij

met onze eigene handen het scheepsge-
reedschap uit.

20. En als noch zon noch gesternten
verschenen in vele dagen, en geen klein

onweder [ons] drukte, zoo werd [ons]

voorts alle hope van behouden te wor-
den benomen.

21. En als men langen tijd zonder
eten geweest was, toen stond Paulus
[0})] in het midden van hen, enzeide:
O mannen, men behoorde mij wel ge-

hoor gegeven te hebben, en van Créta
niet afgevaren te zijn, en dezen hinder
en deze schade verhoed te hebben.

22. Doch alsnu vermaan ik ulieden
goedsmoeds te zijn; want er zal geen
verlies geschieden van [iemands] leven
onder u, maar alleen van het schip.

23. Want dezen zelfden nacht heeft
bij mij gestaan een engel van God,
wiens ik ben, welken ik ook dien,

24. Zeggende: Vrees niet, Paulus;
gy moet voor den keizer gesteld wor-
den; en zie. God heeft u geschonken
allen die met u varen.

25. Daarom zijt goedsmoeds, man-
nen; want ik geloof Gode, dat het al-

zoo zijn zal, gelijkerwijs het mij ge-

zegd is.

26. Doch wij moeten op een zeker
«eiland vervallen, « Hand. 28: i.

27. Als nu de veertiende nacht geko-

men was, alzoo wij in de Adriatische]

Zee herwaarts en derwaarts gedreven
werden, omtrent het midden des nachts,
vermoedden de scheepslieden, dat hun
eenig land naderde.

28. En het dieplood uitgeworpen heb-
bende, vonden zij twintig vademen; en
een weinig voortgevaren zijnde, wier-
pen zij wederom het dieplood uit, en
vonden vijftien vademen.

29. En vreezende dat zij ergens op
harde plaatsen vervallen mochten, wier-
pen zij vier ankers van het achter-
schip uit, en wenschten dat het dag
werd.

30. Maar als de scheepslieden zoch-
ten uit het schip te vlieden, en de boot
nederlieten in de zee, onder den schijn
alsof zij uit het voorschip de ankers
zouden uitbrengen,

31. Zeide Paulus tot den hoofdman
en tot de krijgsknechten: Indien deze
in het schip niet blijven, gij kunt niet
behouden worden.

32. Toen hieuwen de krijgsknechten
de touwen af van de boot, en lieten

haar afvallen.

33. En ondertusschen dat het dag
zoude worden, vermaande Paalus [hen]

allen, dat zij zouden spijze nemen, en
zeide : Het is heden de veertiende dag,
dat gij verwachtende blijft zonder eten,

en niets hebt genomen.
34. Daarom vermaan ik u spijze te

nemen, want dat dient tot uwe be-

houdmg; want niemand van u «zal

een haar van het hoofd vallen
a Matth. 10: 30.

35. En als hij dit gezegd en brood
genomen had, «dankte hij God in aller-

tegenwoordigheid; en [het] gebroken
hebbende, begon hij te eten.

a 1 Sam. 9: 13. Joh. 6: 11. 1 Tim. 4; 3.

86. En zij allen, goedsmoeds gewor-
den zijnde, namen ook zeiven spijze.

37. Wij waren nu in het schip in

alles twee honderd zes en zeventig zie-

len.

38. En als zij met spijze verzadigd
waren, lichtten zij het schip, en wierpen
het koren uit in de zee.

39. En toen het dag werd, kenden
zij het land niet; maar zij merkten
eenen zekeren inham, die eenen oever
had, tegen denwelken zij geraden von-
den, zoo zij konden, het schip aan te

zetten.
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40. En als zij de ankers opgehaald
hadden, gaven zij [het schij)] aan de
zee over, meteen de roerbanden losma-
kende; en het razeil naar den wind
opgehaald hebbende, hielden zij het
naar den oever toe.

41. «Maar vervallende op eene plaats,

die de zee aan beide zijden had, zetten
zij het schip daarop; en het voorschip,
vastzittende, bleef onbewegelijk, m.aar
het achterschip brak van het geweld
der baren. u 2 Cor. ii: 25.

42. De raadslag nu der krijgslieden was,
dat zij de gevangenen zouden doeden,
opdat niemand, ontzwommen zijnde,

zoude ontvlieden.
43. Maar de hoofdman, willende Pau-

lus behouden, belette hun dat voorne-
men, en beval, dat degenen, die zwem-
men konden, zich eerst zouden afwer-
pen, en te land komen;

44. En de anderen, sommigen op
planken, en sommigen op eenige [stuk-

ken] van het schip. En alzoo is het ge-

schied, dat zij allen behouden aan het
land gekomen zijn.

E
HET XXVIII KAPITTEL.

n als zij ontkomen waren, toen ver-

stonden zij, dat «het eiland Mélité
heette. « Hand. 27: 26.

2. En de barbaren bewezen ons geene
gemeene vriendelijkheid; want een groot
vuur ontstoken hebbende, namen zij

ons allen in, om den regen die over-
kwam, en om de koude.

3. En als Paulus eenen hoop rijzen

bijeengeraapt en op het vuur gelegd
had, kwam er eene adder uit door de
hitte, en vatte zijne hand.

4. En als de barbaren het beest za-

gen aan zijne hand hangen, zeiden zij

tot malkanderen: Deze mensch is ge-

wisselijk een doodslager, welken de
wrake met laat leven, daar hij uit de
zee ontkomen is.

5. Maar hij schudde het beest af in

het vuur, en «leed niets kwaads.
a Marc. 16 f 18. Luc. 10: 19.

6. En zij verwachtten, dat hij zoude
opzwellen, of terstond dood nederval-
len. Maar als zij lang verwacht hadden,
en zagen dat geen ongemak hem over-
kwam, werden zij veranderd, «en zei-

den dat hij een God was.
a Hand. 14: 11.

7. En hier, omtrent diezelve plaats,,

had de voornaamste van het eiland,

met name Püblius, [zijne] landhoeven,
die ons ontving, en drie dagen vrien-

delijk herbergde.

8. En het geschiedde, dat de vader
van Püblius, met "koortsen en den
rooden loop bevangen zijnde, te bed
lag; tot denwelken Paulus inging, en
als hij gebeden had, leide hij de handen
op hem, en maakte hem gezond.

a Matth. 8: 14.

9. Als dit dan geschied was, kwamen
ook tot hem anderen, die krankheden
hadden in het eiland, en werden ge-

nezen
;

10. Die ons ook eerden met vele eere,,

en als wij vertrekken zouden, bestel-

den zij [ons] hetgene van noode was.

11. En na drie maanden voeren wij

af in een schip van Alexandrïë, dat in

het eiland overwinterd had, hebbende
tot een teeken : Castor en Pollux.

12. En als wij te Syracuse aangeko-
men waren, bleven wij [aldaar] drie

dagen
;

13. Van waar wij omvoeren, en kwa-
men aan te Pthégium; en alzoo na
éénen dag de wind zuid werd, kwamen
wij den tweeden dag te Putéoli;

14. Alwaar wij broeders vonden, en
werden gebeden, zeven dagen bij hen
te blijven; en alzoo gingen wij naar
Rome.

15. En van daar kwamen de broeders,,

van onze zaken gehoord hebbende, ons
te gemoet tot A'ppiusmarkt, en de Drie
Tabernen ; welke Paulus ziende, dankte
hij God, en greep moed.

16. En toen wij te Rome gekomen
waren, gaf de hoofdman de gevangenen
over aan den overste des legers; «maar
aan Paulus werd toegelaten op zich-

zelven te wonen, met den krijgsknecht

die hem bewaarde, a Hand. 24: 23; 27: 3.

17. En het geschiedde na drie dagen,

dat Paulus samenriep degenen die de
voornaamsten der Joelen waren. En als

zij samengekomen waren, zeide hij tot

hen: Mannen broeders, «ik, die niets

gedaan heb tegen het volk of de va-

derlijke gewoonten, ben gebonden uit

Jeruzalem overgeleverd in de handen
der Romeinen; a Hand. 24: 12 ; 25: 8.

18. Dewelke, mij onderzocht hebben-
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de, wilden [mij] loslaten, omdat geene
schuld des doods in mij was.

19. Maar als de Joden [zulks] tegen-

spraken, werd ik genoodzaakt mij op
den keizer te beroepen; [doch] niet,

alsof ik iets liad, mijn volk te beschul-

digen.

20. Om deze oorzaak dan heb ik u
bij mij geroepen, om [n] te zien en aan
te spreken; «want vanwege de hope
Israels ben ik met deze keten omvan-
gen, a Hand. 2.3: 6; 24: 21.

21. Maar zij zeiden tot hem: Wij
hebben noch brieven u aangaande van
Judéa ontvangen; noch iemand van de
broederen, hier gekomen zijnde, heeft

van u iets kwaads geboodschapt of ge-

sproken.
22. Maar wij begeeren wel van u te

hooren, wat gij gevoelt ; want wat deze
sekte aangaat, ons is bekend, dat zij

overal tegengesproken wordt.
23. En als zij hem eenen dag gesteld

hadden, kwamen er velen in [zijne]

woonplaats ; denwelken hij het konink-
rijk Gods uitleide en betuigde, en poog-

de hen te bewegen tot liet geloof in

•Jezus, «beide uit de wet van Mozes en
de profeten, van des morgens vroeg
tot den avond toe. a Gen. 3: 15; 22: 18;

26. 4; 49: 10. Deut. 18: 15.

2 Sam. 7: 12. Ps. 132: 11. Jes. 4: 2;

7: 14; 9: 5; 40: 10. Jer. 23: 5; 33: 14.

Ezech. 34: 23; 37: 24. Dan. 9: 24. Mkha7:20.

24. «En sommigen geloofden wel het-

gene dat gezegd werd, maar sommigen
geloofden niet. a Hand. 17: 4.

25. En tegen malkanderen oneens
zijnde, scheidden zij; als Paulus [dit]

ééne woord gezegd had, [namelijk:]
Wel heeft de Heilige Geest gesproken
door Jesaja, den profeet, tot onze va-
deren,

26. Zeggende: «Ga henen tot dit volk,
en zog: Met het gehoorzult gij hooren,
en geenszins verstaan; en ziende zujt
gij zien, en geenszins bemerken;

a Jes. 6: 9. Ezech. 12: 2. Matth. 13: 14.

Mare. 4: 12. Luc. 8: 10. Joh. 12 : 40. Rom. 11: 8.

27. Want het hart dezes volks is dik
geworden, en met de ooren hebben zij

zwaaiiijk gehoord, en hunne oogen
hebben zij toegedaan ; opdat zij niet te

eeniger tijd met de oogen zouden zien,

en met de ooren hooren, en met het
hart verstaan, en zij zich bekeeren, en
Ik hen geneze.

28. Het zij u dan bekend, dat de
zaligheid Gods den heidenen gezonden
is, en deze zullen hooren.

29. En als hij dit gezegd had, gingen
de Joden weg, veel twisting hebbende
onder malkanderen.

30. En Paulus bleef twee geheele ja-

ren in zijne eigene gehuurde woning;
en ontving allen die tot hem kwamen ;

31. Predikende het koninkrijk Gods
en leerende van den Heere Jezus Chris-

tus met alle vrijmoedigheid, onverhin-
derd.

DE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS
AAN DE

E N.

HET I KAPITTEL,

aulus, een dienstknecht van Jezus

Christus, een geroepen apostel, «afge-

zonderd tot het Evangelie Gods.
a Hand. 9: 15; 13: 2. Gal. 1: 15.
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2. (Hetwelk Hij tevoren «beloofd had
door zijne profeten, in de Heilige Schrif-

ten), a Gen. 3: 15;

22: 18; 26: 4; 49: 10.

Deut. 18: 15. 2 Sam. 7: 12.

Ps. 132 : 11. Je.s. 4: 2; 7: 14;

9:5; 40 : 10. Jer. 23 : 5 ; 33 : 14.

Ezech. 34: 23; 37:24. Dan.9: 24. Miclia 7: 20.

3. Van zijnen Zoon (die geworden is

aiiit het zaad Davids, naar het vleesch
;

a Matth. 1: 1. Luc. 1: 32.

Hand. 2: 30; 13: 23. 2 Tim. 2: 8.

4. Die krachtiglijk bewezen is te zijn

«de Zone Gods, naar den Geest der

heiligmaking, uit de opstanding der

dooden), [namelijk] Jezus Christus, on-

zen Heere « Jes. 9: 5; 44: 6; 54: 5.

. Joh. 2: 19. Rom. 9: 5. IJoh. 5: 20.

5. (Door welken wij hebben ontvan-
gen genade en het apostelschap, tot

gehoorzaamheid des geloofs onder alle

de heidenen, voor zijnen naam;
6. Onder welke gij ook zijt, geroepe-

, nen van Jezus Christus),

7. Aan allen die te Rome zijt, gelief-

den Gods, [en] «geroepene heiligen, ge-

nade zij u en vrede van God, onzen
Vader, en den Heere Jezus Christus.

a 1 Cor. 1 : 2. Eph. 1 : 1.

8. Eerstelijk dank ik mijnen God
door J-ezus Christus over u allen, dat
uw geloof verkondigd wordt in de ge-

heele wereld.

9. Want «God is mijn getuige, ''wel-

ken ik dien in mijnen geest, in het
Evangeiie zijns Zoons, hoe ik zonder
nalaten uwer getlonk, a Rom. 9: i.

2 Cor. 1 : 23 ; 11 : 31. Gal. 1 : 20.

Ehilipp. 1 : S": J Thess. 2 : 5. & 2 Tim. 1 : 3.

IQ. «Allen tijd in mijne gebeden bid-

dende, of mogelijk mij nog te eeniger
tijd goede gelegenheid gegeven wierd
door den wille Gods, om tot ulieden te

komen. a Rom. 15 : 23, 32.

-ü. '«Want ik verlang om u te zien,

fcopdat ik u eenige geestelijke gave.

mocM mededeelen, teneinde gij ver-

^Cerkt zoudt worden;
a 1 Thess. 3: 10. b Rom. 15 : 29.

12. Dat is. om mede vertroost te

worden onder u, door het onderhng

geloof, zoo het uwe als het mi.ine.

13. Doch ik wil niet dat u onbekend

zij, broeders, «dat ik menigmaal voor-

genomen heb tot u te komen (en ben

tot nog toe verhinderd geweest), opdat

ik ook onder u eenige vrucht zoude

hebben, gelijk als ook onder de andere
heidenen. a l Thess. 2: 18.

11. «Beiden Grieken en barbaren,

beiden wijzen en onwijzen ben ik een
schuldenaar; a i Cor. 9: 16.

15. Alzoo hetgene in mij is, dat is

volvaardig, om ook u, die te Rome
zijt, het Evangelie te verkondigen.

16. «Want ik schaam mij des Evan-
gelies van Christus niet; ''want het is

eene kracht Gods tot zaligheid een
iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en
[ook] den Griek. a Ps. 40: lO.

2 Tim. 1: 8. h 1 Cor. 1: 18; 15: 2.

17. «Want de rechtvaardigheid Gods
wordt daarin geopenbaard uit geloof

tot geloof; gelijk geschreven is: ''Maar

de rechtvaardige zal uit het geloof

leven. a Rom. 3: 21.

Philipp. 3 : 9. ö Hab. 2 : 4.

Joh. 3: 36. Gal. 3: 11. Hebr. 10: 38.

18. Want de toorn Gods wordt ge-

openbaard van den hemel over alle

goddeloosheid en ongerechtigheid der

menschen, [als] die de waarheid in

ongerechtigheid ten onder houden:
19. «Overmits hetgene van God ken-

nelijk is, in hen openbaar is; want
God heeft het hun geopenbaard.

a Hand. 14 : 17.

20. «Want zijne onzienlijke dingen
worden, van de schepping der wereld

aan, uit de schepselen verstaan en
doorzien, beide zijne eeuwige krachten
Goddelijkheid, opdat zij niet te ver-

ontschuldigen zouden zijn; « Ps. 19 : 2.

21. Omdat zij, God kennende, [Jïïé^m]

als God niet hebben verheerlijkt of ge-

dankt; «maar zijn verijdeld geworden
in hunne overleggingen, en hun on-

verstandig hart is verduisterd gewor-

den. . a Deut. 28: 28.

22. Zich uitgevende voor wijzen, zijn

zij dwaas geworden
;

23. «En hebben de heerlijkheid des

onverderfelijken Gods veranderd in do

gelijkenis eens beelds van een verder-

felijk mensch, en van gevogelte, en van
viervoetige, en kruipende [gedierten].

a 2 Kon. 17: 29.

24. Daarom heeft ze God ook over-

gegeven in de begeerlijkheden hunner
harten tot onreinigheid, om hunne
lichamen onder malkandcren te ont-

eeren
;

25. [Als] die de waarheid Gods ver-
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ïinderd hebben in de leugen, en het
schepsel geëerd en gediend hebben bo-

ven den Schepper, die te prijzen is in

der eeuwigheid, Amen.
26. Daarom heeft ze God overgege-

ven «tot onteerende bewegingen ; want
ook hunne vrouwen hebben het na-

tuurlijk gebruik veranderd in het [ge-

bruik] tegen nature ; « Lev. 18 : 22, 23.

27. En insgelijks ook de mannen,
nalatende het natuurlijk gebruik der
vrouw, zijn verhit geworden in hunnen
lust tegen malkanderen, mannen met
mannen schandelijkheid bedrijvende, en
de vergelding hunner dwaling, die

[daartoe] behoorde, in zichzelven ont-

vangende.

28. En gelijk het hun niet goed ge-

dacht heeft. God in erkentenis te hou-
den, zoo heeft God ze overgegeven in

eenen verkeerden zin, om te doen din-

gen, die niet betamen;
29. Vervuld zijnde met alle onge-

rechtigheid, hoererij, boosheid, gierig-

heid, kwaadheid ; vol van nijdigheid,

moord, twist, bedrog, kwaadaardig-
heid

;

30. Oorblazers, achterklappers, haters
Gods, smaders, hoovaardigen, laatdun-
kenden, vinders van kwade dingen,

den ouderen ongehoorzaam,
31. Onverstandigen, verbondbrekers,

zonder natuurlijke liefde, onverzoenlij-

ken, onbarmhartigen;

32. Dewelke, ofschoon zij het recht

Gods weten, {[namelijk,] dat degenen
die zulke dingen doen, des doods waar-
dig zijn) niet alleen ze doen, «maar
ook mede een welgevallen hebben in

degenen die ze doen. « Hos. 7: 3.

HET II KAPITTEL.

iJaarom zijt gij niet te verontschuldi-

gen, o mensch, wie gij zijt, die [ande-

ren] oordeelt; «want waarin gij eenen
anderen oordeelt, veroordeelt gij uzel-

ven; want gij die [anderen] oorde'elt,

doet dezelfde dingen. « 2 Sara. 12 : 5.

Matth. 7:1.1 Cor. 4 : 5.

2. En wij weten, dat het oordeel
G-ods naar waarheid is, over degenen,
die zulke dingen doen.

3. En denkt gij dit, o mensch, die

oordeelt- degenen die zulke dingen

doen, en ze doet, dat gij het oordeel
Gods zult ontvlieden?

4. Of veracht gij den rijkdom zijner

goedertierenheid, en verdraagzaamheid,
en «lankmoedigheid, '''niet wetende, dat
de goedertierenheid Gods u tot bekee-
ring leidt? o 2 Petr. 3: 15. ft Jes. 30: 18.

5. Maar naar uwe hardigheid en on-
bekeerlijk hart «vergadert gij uzelven
toorn als eenen schat, in den dag des
toorns en der openbaring van het
rechtvaardig oordeel Gods.;» Rom.9:22.

6. «Welke een iegelijk vergelden zal

naar zijne werken: a Ps. 62: 13.

Jer. 17 : 10 ; 32 : 19.

Matth. 16: 27. Rom. 14 : 12. 1 Cor. 3: 8.

2Cür. 5:10. Gal. 6:5. Openb. 2:23; 22:12.

7. Dengenen wel, die met volharding
in goeddoen, heerlijkheid, en eere, en
onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige
leven

;

8. «Maar dengenen, die twistgierig
zijn, en die der waarheid ongehoor-
zaam, doch der ongerechtigheid gehoor-
zaam zijn, [zal] verbolgenheid en toorn
[vergolden ivorden] : a 2 Thess. i : 8.

9. Verdrukking en benauwdheid over
alle ziele des menschen die het kwade
werkt, eerst van den Jood, en [ook] van
den Griek;

10. Maar heerlijkheid, en eere, en
vrede een iegelijk die het goede werkt,
eerst den Jood, en [ook] den Griek.

11. «Want er is geene aanneming des
persoons bij God.

a ])eut. 10: 17. 2 Kron. 19: 7.

Job 34 : 19. Hand. 10 : 34. Gal. 2 : 6.

Eph. 6 : 9. Col. 3 : 25. 1 Petr. 1 : 17.

12. Want zoovelen als er zonder wet
gezondigd hebben, zullen ook zonder
wet verloren gaan; en zoovelen als er

onder de wet gezondigd hebben, zullen

door de wet geoordeeld worden
13. («Want de hoorders der wet zijn

niet rechtvaardig voor God, maar de
"daders der wet zullen gerechtvaardigd
worden

;
« Matth. 7 : 21.

Jac. 1 : 22. 1 Joh. 3 : 7.

14. Want wanneer de heidenen, die

de wet niet hebben, van nature de
dingen doen die der wet zi.in, deze, de
wet niet hebbende, zijn zichzelven eene
wet;

15. [Als] die betoonen het werk der

wet, geschreven in hunne harten,

hunne consciëntie medegetuigende, en
de gedachten onder malkanderen ïhen'^



196 EOMEINEN IT, III.

beschuldigende, of ook ontschuldigen-

dej;

16. «In den dag, wanneer God de
verborgene dingen der menschen zal

oordeelen door Jezus Christus, naar
mijn Evangeüe. « Matth. 25: 3i.

17. Zie, gy wordt een Jood genaamd,
aen rust op de wet, en roemt op God,

a Rom. 9: 4:

18. En gy weet [zijnen] wil, en be-

proeft de dingen die [daarvan] ver-

schillen, zijnde onderwezen uit de
wet;

19. En gij betrouwt uzelven te zijn

een leidsman der bhnden, een licht der-

genen die in duisternis zijn,

20. Een onderrichter der onwijzen,

[en] een leermeester der onwetenden^
hebbende de gedaante der kennis en
der waarheid in de wet.

21. "Die dan eenen anderen leert,

leert gtj uzelven niet? Die predikt, dat

men niet stelen zal, steelt gij?

22. Die zegt, dat men geen overspel

doen zal, doet gij overspel? Die van de
afgoden een gruwel hebt, berooft gij

het heilige?

23. Die op de wet roemt, onteert gij

God door de overtreding der wet?
24. Want de naam van God wordt

om uwentwille gelasterd onder de hei-

denen; «gelijk geschreven is,

a Jes. 52: 5. Ezech. 36: 23.

25. Want de besnijdenis is wel nut,

indien gij de wet doet; maar indien gij

een overtreder der wet zijt, zoo is uwe
besnijdenis voorhuid geworden.

26. Indien dan de voorhuid de rech-

ten der wet bewaart, zal niet zijne voor-

huid tot eene besnijdenis gerekend
worden ?

27. En zal de voorhuid die uit de na-

tuur is, als zij de wet volbrengt, u
[niet] oordeelen, die door de letter en
besnijdenis een overtreder der wet
zijt?

28. «Want die is niet een Jood, die

het in het openbaar is; noch die is de

besnijdenis, die het in het openbaar in

het vleesch is; a Joh. 8: 39. Rom. 9: 7.

29. Maar die is een Jood, die het in

het verborgen is, en «de besnijdenis

des harten, in den geest, niet [in *de]

letter, [is de besnijdenis ;] wiens lof niet

is uit de menschen, maar uit God.
« Dout. 10: IG. Jer. '\

: 4. Philipp. 3: 2, 3. Col. 2: 11.

HET III KAPITTEL.

VV elk is dan het voordeel van den
Jood? Of welke is de nuttigheid der
besnijdenis?

2. Veel in alle manier. «Want [dit

is] wel het eerste, dat hun de woor-
den Gods zijn toebetrouwd.

a Ps. 147: 19. Rom. 9: 4.

3. Want wat is het, al zijn sommi-
gen ongeloovig geweest? Zal «hunne
ongeloovigheid het geloove Gods te

niete doen ? a Num. 23: 19.

Rom. 9: 6. 2 Tim. 2: 13.

4. Dat zij verre; «doch God zij waar-
achtig, ^maar alle mensch leugenach-
tig; gelijk als geschreven is: cOpdat
Gij gerechtvaardigd wordt in uwe woor-
den, en overwint, wanneer Gij oordeelt.

o. Joh. 3: 33. b Ps. 116: 11. c Ps. 51: 6.

5. Indien nu onze ongerechtigheid
Gods gerechtigheid bevestigt, wat zul-

len wij zeggen ? Is God onrechtvaar-

dig, als Hij toorn over [ons] brengt?
(Ik spreek naar den monsch.)

6. Dat zij verre; anderszins hoe zal

God de wereld oordeelen?
7. Want indien de waarheid Gods

door mijne leugen overvloediger is ge-

worden, tot zijne heerlijkheid, wat word
ik oo-k nog als een zondaar geoordeeld?

8. En [zeggen wij] niet [liever] (ge-

lijk wij gelasterd worden, en gelijk

sommigen zeggen, dat wij zeggen) :

Laat ons het kwade doen. opdat het
goede [daaruit] kome ? Welker verdoe-
menis rechtvaardig is.

9. Wat dan ? Zijn wij uitnemender ?

Ganschelijk niet; want wij hebben
tevoren beschuldigd beiden Joden en
Grieken, «dat zij allen onder de zonde
zijn; a Gal. 3: 22.

10. Gelijk geschreven is : «Er is nie-

mand rechtvaardig, ook niet één
;

a Rs. 14: 3; 53: 4,

11. Er is niemand die verstandig is,

er is niemand die God zoe.kt
;

12. Allen zijn zij afgeweken, te za-

men zijn zij onnut geworden; er is

niemand die goed doet, er is [ooA;] niet

tot één toe.

13. «Hunne keel is een geopend graf;

met hunne tongen plegen zij bedrog,

6slangenvenijn is onder hunne lippen.
« Ps. 5: 10. h Ps. 140: 4.

14. rtWelker mond vol is van ver-

vloekinc en bitterheid. « pp. lO: i.
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15. «Hunne voeten zijn snel om bloed

te vergieten; a Spr. l: 16. Jes. 59: 7.

16. Vernieling en ellendigheid is in

hunne wegen
;

17. En den weg des vredes hebben
zy niet gekend.

18. «Er is geene vreeze Gods voor
hunne oogen. a Ps. 36.- 2.

19. Wij weten nu, dat al wat de
wet zegt, zij dat spreekt lot degenen
die onder de wet zijn; opdat alle mond
gestopt worde, en de geheele wereld
Ivoor] God verdoemelijk zij.

20. «Daarom zal uit de werken der
wet geen vleesch gerechtvaardigd wor-
den voor Hem ; ^want door de wet is

de kennis der zonde. a Gal. 2: 16.

b Rom. 7: 7. Hebr. 7: 18.

21. Maar nu is «de rechtvaardigheid
Gods geopenbaard geworden zonder de
wet, hebbende getuigenis van de wet
en de profeten; « Rom. 1:17. Philipp. 3:9.

22. Namelijk de rechtvaardigheid
Gods door het geloof van Jezus Chris-

tus, tot allen, en over allen, die geloo-

ven ; want er is geen onderscheid.

23. Want zij hebben allen gezondigd,
«n derven de heerlijkheid Gods;

24. «En worden om niet gerecht-

vaardigd, uit zi,in6 genade, door de ver-

lossing, die in Christus Jezus is
;

a Jes. 53: 5.

25. «Welken God voorgesteld heeft
Hot eene verzoening door het geloof
in zijn bloed, tot eene betooning van
zijne rechtvaardigheid, door de verge-
ving der zonden, die tevoren geschied
2;ijn, onder de verdraagzaamheid Gods,

a 2 Cor. 5: 19. Col. 1: 20.

Hebr. 4: IG. 1 Joh. 4: 10. b Ex. 25: 17.

26. Tot eene betooning van zijne

rechtvaardigheid in dezentegenwoordi-
gen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij,

«n rechtvaardigende dengene, die uit het
geloof van Jezus is.

27. Waar is dan de roem? Hij is

uitgesloten. Door wat wet ? Der wer-
ken? Neen, maar door de wet desge-
loofs.

28. «Wij besluiten dan, dat demensch
door het geloof gerechtvaardigd wordt,
zonder de werken der wet.

a Hand. 13: 38. Rom. 8: 3.

Gal. 2: 16. Hebr. 7: 2.5.

29. Is God [een God] der Joden al-

leen? En is Hij het niet ook der hei-

denen? Ja, ook der heidenen.
30. Nademaal Hij een eenig God is,

die de besnijdenis rechtvaardigen zal

uit het geloof, en de voorhuid door het
geloof.

31. Doen wij dan de wet te niete

door het geloof? Dat zij verre; maar
wij bevestigen de wet.

HET IV KAPITTEL.

W.at zullen wij dan zeggen, «dat
Abraham, onze vader, verkregen heeft

naar het vleesch? a Jes. 51 : 2.

2. Want indien Abraham uit de wer-
ken gerechtvaardigd is, zoo heeft hij

roem, maar niet bij God.
3. Want wat zegt de Schrift? «En

Abraham geloofde God, en het is hem
gerekend tot rechtvaardigheid.

a Gen. 15 ; 6. Gal. 3 : 6. Jac. 2 : 23.

4. Nu dengene die werkt, wordt het

loon niet toegerekend naar genade,
maar naar schuld;

5. Doch dengene die niet werkt, maar
gelooft in Hem, die den goddelooze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gere-

kend tot rechtvaardigheid.

6. Gelijk ook David den mensch za-

lig spreekt, welken God de rechtvaar-

digheid toerekent zonder werken
;

7. [Zeggende:] «Zalig zijn zij, welker
ongerechtigheden vergeven zijn, en
welker zonden bedekt zyn

;

a Ps. 32: 1.

8. Zalig is de man, welken de Heere
de zonden niet toerekent.

9. Deze zaligspreking dan, is die

[alleen] over de besnijdenis, of ook
over de voorhuid? Want wij zeggen,

dat aan Abraham het geloof gerekend
is tot rechtvaardigheid.

10. Hoe is het [hem] dan toegere-

kend? Als hij in de besnijdenis was,
of in de voorhuid? Niet in de besnij-

denis, maar in de voorhuid.

11. «En hij heeft het teeken der be-

snijdenis ontvangen [tof] een zegel der

rechtvaardigheid des geloofs, die [hem]

in de voorhuid [was toegerekend]; op-

dat hij zoude zijn een vader van allen

die gelooven in de voorhuid zijnde,

teneinde ook hun de rechtvaardigheid

toegerekend worde
; a Gen. 17 : 11.

12. En een vader der besnijdenis.



198 ROMEINEN IV, V.

dengenen [na7nelijk], die niet alleen

uit de besnijdenis zijn, maar die ook
wandelen in de voetstappen des ge-

loofs van onzen vader Abraham, het-

welk in de voorhuid was.
13. Want de belofte [is] niet door de

wet aan Abraham of zijn zaad [ge-

schied], namelijk, dat hij een erfgenaam
der wereld zoude zijn, maar door de
rechtvaardigheid des geloofs.

14. «Want indien degenen, die uit de

wet zijn, erfgenamen zijn, zoo is het

geloof ijdel geworden, en de belofte-

nis te niete gedaan;
, a Gal. 3: 18.

15. Want de wet werkt toorn ; «want
waar geene wet is, [daar] is ook geene
overtreding. a joh. i5: 22.

Kom. 5: 20; 7: 8. Gal. 3: 19.

16. Daarom is zij uit het geloof?

opdat zij naar genade zij; teneinde de
belofte vast zij al den zade, niet al-

leen dat uit de wet is, maar ook dat

uit den geloove Abrahams is, «welke
een vader is van ons allen.

a Jes. 51: 2.

17. (Gelijk geschreven staat: «Ik

heb u tot een vader van vele volken
gesteld), voor Hem, aan welken hij

geloofd heeft, [namelijk] God, die de
dooden levend maakt, en roept de din-

gen die niet zijn, alsof zij waren.
a Gen. 17: 4.

18. Welke legen hope op hope ge-

loofd heeft, dat hij zoude worden een
vader van vele volken; volgens hetgene
gezegd was: «Alzoo zal uw zaad we-
zen, a Gen. 15: 5. Hebr. 11: 12.

19. En niet verzwakt zijnde in het
geloof, heeft hij zijn eigen lichaam
niet aangemerkt, dat aireede verstor-

ven was, alzoo hij omtrent honderd
jaren oud was, [noch] ook, dat de
moeder in Sara, verstorven was;

20. «En hij heeft aan de beloftenis

Gods niet getwijfeld door ongeloof;

maar is gesterkt geweest in het geloof,

gevende Gode de eere; a Joh. S: 56.

Hebr. 11: 11, 18.

21. «En ten volle verzekerd zijnde,

dat hetgene beloofd was. Hij ook mach-
tig was te doen. a Ps. ii5: 3.

22. Daarom is het hem ook tot

rechtvaardigheid gerekend.

23. «Nu is het niet alleen om zijnent-

wille geschreven, dat het hem toegere-

kend is; « P^om- 15: 4.

24. Maar ook om onzentwille, wel-
ken het zal toegerekend worden, [na-

melijk] dengenen, die gelooven in Hem,
die Jezus onzen Heere uit de dooden
opgewekt heeft;

25. Welke overgeleverd is om onze
zonden, en opgewekt om onze recht-

vaardigmaking.

HET V KAPITTEL.

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit
het geloof, hebben vrede bij God door
onzen Heere Jezus Christus

;

a Jes. 32: 17. Joh. 16: 33. Ephez. 2: 13.

2. «Door welken wij ook de toelei

ding hebben door het geloof tot deze
genade, in welke wij ^taan, en q-oe-

men in de hope der heerlijkheid Gods.
a Joh. 10: 9; 14: 6. Eph. 2: 18; 3: 12.

Hebr. 10: 19. b 1 Cor. 15: 1. c Hebr. 3: 6.

8. En niet alleenlijk [dit], «maar wij

roemen ook in de verdrukkingen
;

wetende, dat de verdrukking lijdzaam-

heid werkt
; a Jac. l : 3.

4. En de lijdzaamheid bevinding;

en de bevinding hope;
5. En de hope beschaamt niet, om-

dat de liefde Gods in onze harten uit-

gestort is door den Heiligen Geest, die

ons is gegeven.
6. «Want Christus, als wij nog krach-

teloos waren, is te zijner 'tijd voor de
goddeloozen gestorven. a Eph. 2: i.

Col. 2: 13. Hebr. 9: 15. 1 Petr. 3: 18.

7. Want nauweiijks zal iemand voor
eenen rechtvaardige sterven; want
voor den goede zal mogelijk iemand
ook bestaan te sterven.

8. Maar God bevestigt zijne liefde

jegens ons, dat Christus «voor ons ge-

storven is, als wi] nog zondaars waren.
a Hebr. 9: lö.iPetr. 3: 18.

9. Veel meer dan, zijnde nu gerecht-

vaardigd door zijn bloed, zullen wij

door hem behouden worden van den

toorn.

10. Want indien wij, vijanden zijn-

de, met God verzoend zijn door den
dood zijns Zoons, veel meer zullen

wij, verzoend zijnde, behouden worden
door zijn leven.

11. Èn niet alleenlijk [dit], maar wij

roemen ook in God, door onzen Heere
Jezus Christus, door welken wij nu de
verzoening gekregen hebben.
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12. Daarom, gelijk «door ééneii

mensch de zonde in de wereld inge-

komen is, en door de zonde ''de dood
;

en alzoo de dood tot alle menschen
doorgegaan is, in welken allen gezon-
digd hebben. a Gen. 3: 6.

1 Cor. 15 : 21. b Gen. 2: 17. Rom. 6: 23.

13. Want tot de wet was de zonde
in de wereld; maar de zonde wordt
niet toegerekend, als er geene wet is.

14. Maar de dood heeft geheerscht
van Adam tot Mozes toe, ook over de-

genen die niet gezondigd hadden in de
gelijkheid der overtreding van Adam,
welke een voorbeeld is desgenen die ko-

men zoude.

15. Doch niet, gelijk de misdaad, al-

zoo is ook de genadegift; want indien
door de misdaad van éénen velen ge-

storven zijn, zoo is veel meer de ge-

nade Gods en de gave door de genade,
die daar is van éénen mensch Jezus
Christus, overvloedig geweest over ve-

len.

16. En niet, gelijk [de schuld was] door
den éénen die gezondigd heeft, [alzoo

is] de gift; want de schuld is wel uit

ééne [misdaad] tot verdoemenis, maar
de genadegifte is uit vele misdaden tot

rechtvaardigmaking.
17. Want indien door de misdaad

van éénen de dood geheerscht heeft

door dien éénen, veel meer zullen de-

genen, die den overvloed der genade en
der gave der rechtvaardigheid ontvan-
gen, in het leven heerschen doordien
éénen, [namelijk] Jezus Christus.

18. Zoo dan, gelijk door ééne mis-
daad [de schuld gekomen is] over alle

menschen tot verdoemenis, alzoo ook
door ééne rechtvaardigheid [komt de
genade] over alle menschen tot recht-

vaardigmaking des levens,

19. Want gelijk door de ongehoor-
zaamheid van dien éénen mensch ve-

len [tot] zondaars gesteld zijn geworden,
alzoo zullen ook door de gehoorzaam-
heid van éénen velen [tot] rechtvaardi-
gen gesteld worden.

20. «Maar de wet is bovendien inge-

komen, opdat de misdaad te meerder
worde; &en waar de zonde meerder ge-

worden is, [daar] is de genade veel

meer overvloedig geweest.
a Joh. 15: 22. Eom. 4: 15: 7: 8.

Gal. 3: 19. 6 Luc. 7: 47.

21. Opdat, gelijk de zonde geheerscht
heeft tot den dood, alzoo ook de ge-

nade zoude heerschen door rechtvaar-
digheid tot het eeuwige leven, door
Jezus Christus onzen Heere.

HET VI KAPITTEL.

W.at zullen wij dan zeggen? Zullen
wij in de zonde blijven, opdat de gena-
de te meerder worde."

2. Dat zij verre. Wij die der zonde
gestorven zijn, hoe zullen wij nog in
haar leven?

3. Of weet gij niet, «datzoovelen als

wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij

in zijnen dood gedoopt zijn?
a Gal. 3 : 27.

4. «Wij zijn dan met hem begraven
door den doop in den dood, opdat, ge-

lijkerwijs Christus uit de dooden ^opge-

wekt is tot de heerlijkheid des Vaders,
ook wij cin nieuwigheid des levens
wandelen zouden. a Col. 2: 12.

b Rom. 8: 11. Philipp. 3: 10, 11.

c Eph. 4: 23. Col. 3:10. Hebr. 12: 1. 1 Petr. 2 : 2.

5. «Want indien wij met hem ééne
plante geworden zijn in de gelijkma-
king zijns doods, zoo zullen wij het ook
zijn [m de gelijkmaking zijner] opstan-
ding; a Rom. 8: 11. Col. 3: 1.

6. Dit wetende, dat onze oude mensch
«met [hem] gekruisigd is, opdat het
lichaam der zonde te niete gedaan wor-
de, opdat wij niet meer de zonde die-

nen, a Gal. 2 : 20 ; 5 : 24.

Philipp. 3: 10. 1 Petr. 4: 1, 2.

7. «Want die gestorven is, die is ge-
rechtvaardigd van de zonde.

a 1 Petr. 4 : 1.

8. «Indien wij nu met Christus ge-

storven zijn, zoo gelooven wij, dat wij

ook met hem zullen ^even
;

ffl 2 Tim. 2: 11.

9. «Wetende, dat Christus, opgewekt
zijnde uit de dooden, niet meer sterft;

de dood heerscht niet meer over hem.
a Openb. 1 : 18.

10. «Want wat hij gestorven is, dat

is hij der zonde éénmaal gestorven; en
wat hij leeft, dat leeft hij Gode.

a 1 Petr. 2: 24.

11. Alzoo ook gijlieden, houdt het

daarvoor, dat gij wel der zonde dood
zijt, maar Gode levende zijt in Chris

tus Jezus onzen Heere.
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12. Dat dan de zonde niet heersche
in uw sterfelijk lichaam, om haar te

gehoorzamen in de begeerlijkheden des-

zelven [lichaams];

18. En stelt uwe leden niet der zonde
tot wapenen der ongerechtigheid; «maar
stelt uzelven Gode, als uit de dooden
levend [geworden] zijnde, en [stelt] uwe
leden Gode tot wapenen der gerechtig-
heid, a Luc. 1: 74. Rom. 12: 1.

Gal. 2: 20. Hebr. 9 : 14. 1 Petr. 4: 2.

14. Want de zonde zal over u niet

heerschen; want gij zijt niet onderde
v\^et, maar onder de genade.

15. Wat dan? Zullen wij zondigen,
omdat wij niet zijn onder de wet, maar
onder de genade? Dat zij verre.

16. Weet gij niet, «dat, wien gij uzel-

ven stelt tot dienstknechten ter gehoor-
zaamheid, gij dienstknechten zijt desge-
nen dien gij gehoorzaamt, of der zonde
tot den dood, of der gehoorzaamheid
tot gerechtigheid ?

a Joh. S : 34. 2 Petv. 2 : 19.

17. Maar Gode zij dank, dsit gij [tvel]

dienstknechten der zonde waart, maar
[dat] gij [mtj van harte gehoorzaam
geworden zijt aan het voorbeeld der
leere, tot hetwelk gij overgegeven fzijt

;

18. «En vrijgemaakt zijnde van de
zonde, zijt gemaakt dienstknechten der
gerechtigheid.

'.. a Joh. 8 : 32. Gal. 5 : 1. 1 Petr. 2 : 16.

19. Ik spreek op menschelijke wijze,

om der zwakheid uws vleesches wille;

want gelijk gij uwe leden gesteld hebt,
[om] dienstbaar [te zijn] der onreinig-
heid en der ongerechtigheid, totonge-'
rechtigheid, alzoo stelt nu uwe leden,
[om] dienstbg.ar [te zijn] der gerechtig-
heid, tot heiligmaking.

20. «Want toen gij dienstknechten
waart der zonde, zoo waart gij vrij

van de gerechtigheid. « joh. 8 : 34.

21. Wat vrucht dan hadt gij toen
van die dingen, waarover gij u nu
schaamt? Want het einde derzelve is

de dood.

22. Maar nu, van de zonde vrijge-

maakt zijnde, en Gode dienstbaar ge-

maakt zijnde, hebt gij uwe vrucht tot

heiligmaking, en het einde het eeuwige
leven.

23. «Want de bezoldiging der zonde
is de dood, ''maar de genadegifte Gods

is het eeuwige leven, door Jezus Chris-

tus onzen Heere.
<t. Gen. 2: 17. Rom. 5: 12.

I Cor. 15: 21. Jac. 1 : 15. ^ 1 Petr. 1: 3.

HET VII KAPITTEL.

W.eet gij niet, broeders (wantik spreek
tot degenen die de wet verstaan), dat
de wet heerscht over den mensch, zoo
langen tijd als hij leeft?

2. «Want eene vrouwe, die onder den
man staat, is aan den levenden man
overhouden door de wet; maar indien
de man gestorven is, zoo is zij vrijge-

maakt van de wet des mans.
a 1 Cor. 7 : 39. 5 1 Cor. 7 : 2, 10.

3. «Daarom dan, indien zij eens an-
deren mans wordt, terwijl de man leeft,

zoo zal zü eene overspeelster genaamd
worden ; maar indien de man gestorven
is, zoo is zij vrij van de wet, alzoo dat
zij geene over^ipeelster is, als zij eens
anderen mans wordt. aMatth. 5: 32,

4. Zoo dan, mijne broeders, «gij zijt

ook der wet gedood door het lichaam
van Christus, opdat gij zoudt worden
eens anderen, [namelijk] desgenen die

van de dooden opgewekt is, opdat wij

Gode vruchten dragen zouden.
a Gal. 2 : 19. 1 Petr. 4 : 1.

5. Want toen wij in het vleesch wa-
ren, wrochten de bewegingen der zou-

den, die door de wet zijn, in onze le-

den, om den dood vruchten te dragen.

6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van
de wet, overmits wij dien gestorven
zijn, onder welken wij gehouden waren

;

al2M}0 dat wij dienen «in nieuwigheid
des geestes, en niet [in] de oudheid der
letter. a Rom. 2 : 29. 2 Cor. 3 : 6.

7. Wat zullen wij dan zeggen ? Is de

wet zonde? Dat zij verre. Ja «ik kende
de zonde niet dan door de wet; want
ook had ik de begeerlijkheid niet ge-

weten [zonde te zijn], indien de wet niet

zeide: ^Gij zult niet begeeren.
a Rom. 3: 20. Kebr. 7: 18.

h Ex. 20 : 17. Deut. 5 : 21.

8. «Maar de zonde, oorzaak genomen
hebbende door het gebod, heeft in mij

alle begeerlijkheid gewrocht ; want zon-

der de wet is de zonde dood.
a Joh. 15: 22. Rom. 4: 15; 5: 20. Gal. 3: 19.

9. En zonder de wet, zoo leefde ik

eertijds; maar als het gebod gekome.i
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is, zoo is de zonde weder levend ge-

worden, doch ik ben gestorven;
10. En het gebod, dat ten leven was,

datzelfde is mij ten dood bevonden;
11. Want de zonde, oorzaak genomen

hebbende door het gebod, heeft mij

verleid, en door datzelve gedood.
12. «ïAlzoo is dan de wet heilig, en

het gebod is heilig, en rechtvaardig, en
goed. a 1 Tim. 1: S.

13. Is dan het goede mij de dood ge-

worden ? Dat zij verre. Maar de zonde
[is mij de dood gsicorden]; opdat zij

zoude openbaar worden zonde [te zijn],

werkende mij door het goede den dood
;

opdat de zonde boven mate wierd zon-

digende door het gebod.

14. Want wij weten, dat de wet
geestelijk is; maar ik ben vleeschelijk,

«verkocht onder de zonde.
a Jes. 52: 3.

15. Want hetgene ik doe, dat ken ik

niet; «want hetgene ik wil, dat doe
ik niet, maar hetgene ik haat, dat doe ik.

a Gal. 5 : 17.

10. En indien ik datgene doe, dat ik

niet wil, zoo stem ik de wet toe, dat
zij goed is.

17. Ik dan doe datzelve nirniet meer,
maar de zonde die in mij woont.

18. f Want ik weet, dat in mij, dat
's, in mijn vleesch, geen goed woont

;

want het willen is [weï] bij mij, maar
het goeie te doen, dat vind ik niet.

a Gep. 6: 5; 8: 21.

19. Want het goede, dat ik wil, doe
ik niet, maar het kwade, dat ik niet

wil, dat doe ik.

20. Indien ik datgene doe, dat ik niet

wil, zoo doe ik nu datzelve niet meer,
maar de zonde^ die in 'mij woont.

.

21. Zoo vind ik dan deze wet [in mij],

als ik het goede wil doen, dat het kwade
mij bijligt.

22. «Want ik heb een vermaak in de
wet Gods, naar den inwendigen mensch

;

a Eph. 3: 16.

23. «Maar ik zie eene andere wet in

mijne leden, welke strijdt tegen de wet
mijns gemoeds, en mij gevangpn neemt
onder de wet der zonde, die in mijne
leden is. a Gal. 5 : 17.

24. Ik ellendig mensch 1 Wie zal mij
verlossen uit het lichaam dezes doods?

25. Ik dank God door Jezus Christus
onzen Heere,

N. T.

26. Zoo dan, ik zelf dien wel met
het gemoed de wet Gods, maar met hei:

vleesch de wet der zonde.

HET VIII KAPITTEI

Z00 is er dan nu geene verdoemenis
voor degenen die in Christus Jezus zijn,

die niet naar het vleesch wandelen,
maar naar den Geest.

2. «Want da wet des Geestes des le-

vens in Christus Jezus heeft mij vrij-

gemaakt van' de wet der zonde en des
doods. a Joh. 8 : 36.

Rom. 6 : 18, 22. Gal. 5 : 1.

3. «AVant (hetgene der wet onmo-
gelijk was, dewijl zij" door het vleesch
krachteloos was) God heeft, zijnen Zoon
zendende in gelijkheid des zondigen
vleesches, en [dat] voor de zonde, '^de

zonde veroordeeld in het vleesch;
<.i Hand. 13: 39.

Eom. 3 : 28. Gal. 2 : 16.

Hebr. 7 : 18. & 2 Cor. 5 : 21. Gal. 3 : 13.

4. Opdat het recht der wet vervuld
zoude worden in ons, die niet naar het
vleesch wandelen, maar naar den Geest.

5. «Want die naar het vleesch zijn,

bedenken wat des vleesches is; maar
die naar den Geest zijn, [bedenken] wat
des Geestes is. a i Cor. 2 : 14.

6. Want het bedenken des vleesches
is de dood; maar het bedenken des
Geestes is het leven en vrede;

7. Daarom dat het bedenken des vlee-

sches vijandschap is tegen God; want
het onderwerpt zich der wet Gods niet,

want het kan ook niet.

8. En die in het vleesch zijn, kun-
nen Gode niet behagen.

9. Doch gijlieden zijt niét in het vleesch,

maar in den Geest, zoo anders de Geest
Gods «in u woont. Maar zoo iemand
den Geest van Christus niet heeft, die

komt hem niet toe. a 1 Cor. 3 : 16.

10. En indien Christus in ulieden is,

zoo is wel het lichaam dood om der

zonde wille ; maar de geest is leven om
der gerechtigheid wille.

11. En indien de Geest desgenen, die

Jezus uit de dooden opgewekt heeft,

in u woont, «zöo zal Hij, die Christus

uit de dooden opgewekt iieeft, ook uwe
sterfelijke lichamen levend maken, door
zijnen Geest die in u woont.

« Rom. 6 : 4, 5. 1 Cor. 6 : 14.

2 Cor. 4: 14. Eph. 2: 5. Col. 2: IS.
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12. Zoo dan, broeders, wij zijn schul-

denaars, niet aan liet vleescli, om naar
liet vleesch te leven;

13. Want indien gij naar het vleesch
leeft, zoo zult gij sterven; maar indien
gij door den Geest de werkingen des
lichaams doodt, zoo zult gij leven.

14. «Want zoovelen als er door den
Geest Gods geleid worden, die zijn kin-

deren Gods. a Gal. 5 : 18.

15. «Want gij hebt niet ontvangen
den Geest der dienstbaarheid wederom
tot vreeze; f'maar gij hebt ontvangen
den Geest der aanneming tot kinderen,
door welken wij roepen : Abba, Vader.

al Cor. 2 : 12. 2 Tim. 1 : 7.

b Jes. 56: 5. Gal. 3: 26; 4: 5, 6.

16. «Diezelve Geest getuigt met on-

zen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

a 2 Cor. 1: 22; 5: 5. Eph. 1: 13; 4; 30.

17. En indien wij kinderen zijn, zoo
zijn wij ook erfgenamen; erfgenamen
Gods, en medeërfgenamen van Chris-

tus; «zoo wij anders met [hem] lijden,

opdat wij ook met [hem] verheerlijkt

worden. « 2 Tim. 2 : 11, 12.

18. «Want ik houde het daarvoor,
dat het lijden dezes tegenwoordigen
tijds niet is te waardeeren tegen de heer-

lijkheid, die aan ons zal geopenbaard
worden. a Matth. 5: 12. 2 Cor. 4: 10, 17.

Pliilipp. 3: 20. 1 Petr. 4 : 13. 1 Joh. 3 : 1, 2.

19. Want het schepsel, [als] met op-

gestoken hoofde, verwacht de openba-
ring der kinderen Gods.

20. Want het schepsel is der ijdel-

heid onderworpen, niet gewillig, maar
om diens wille, die het [der ijdelheid]

onderworpen heeft;

21. Op hope, dat ook het schepsel
zelf zal vrijgemaakt worden van de
dienstbaarheid der verderfenis, tot de
vrijheid der heerlijkheid der kinderen
Gods.

22. Want wij weten, dat het gansche
schepsel te zamen zucht, en te zamen
[als] in barensnood is tot nu toe.

23. En nietalleen [di^j, maarook wijzel-

ven, die de eerstelingen des Geestes heb-
ben, wij ook zelven

,
[zeg ik], zuchten in

onszelven, verwachtende de aanneming
tot kindereu, [namelijk] «de verlos-

sing onzes lichaams. a Luc. 21 : 28.

24. Want wij zijn in hope zalig ge-

worden. De hope nu, die gezien wordt,
is geene hope; want hetgene iemand

ziet, waarom zal hij het ook hopen?
25. Maar indien wij hopen hetgene

wij niet zien, zoo verwachten wij
het met lijdzaamheid.

26. En desgelijks komt ook de Geest
onze zwakheden mede te hulpe; «want
wij weten niet, wat wij bidden zullen
gelijk het behoort, maar de Geest zelf
bidt voor ons met onuitsprekelijke zuch-
tingen, a Matth. 20 : 22. Jac. 4 : 3

27. En die de harten doorzoekt, weet,
welke de meening des Geestes is, de-

wijl hij naar God voor de heiligen bidt.

28. En wij weten, dat dengenen die

God liefhebben, alle dingen medewer-
ken ten goede, [namelijk] dengenen die

naar zijn voornemen geroepen zijn.

29. Want die Hij tevoren gekend
heeft, die heeft Hij ook tevoren veror:

dineerd den heelde zijns Zoons gelijk-

vormig te zijn, opdat hij «de eerstge-

borene zij onder vele broederen;
a Col. 1 : 18.

30. En die Hij tevoren verordineerd
heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en
die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerecht-

vaardigd heeft, deze heeft Hij ook ver-

heerlijkt

31. Wat zullen wij dan tot deze din-

gen zeggen ? «Zoo God voor ons is, wie
zal tegen ons zijn? a Num. 14: s.

32. Die ook «zijnen eigenen Zoon
niet gespaard heeft, maar heeft hem
voor ons allen overgegeven, hoe zal

Hij ons ook met hem niet alle dingen
schenken?

a Gen. 22 : 12. Jes. 53 : 5. Joh. 3 : 16.

33. Wie zal beschuldiging inbrengen
tegen de uitverkorenen Gods? «God is

het, die rechtvaardig maakt.
a Jes. 50: 8.

84. Wie is het, die verdoemt? Chris-

tus is het, die gestorven is, ja wat meer
is, die ook opgeweiit is; die ook ter

rechter[/iawc^] Gods is; «die ook voor
ons bidt. a Ilebr. 7: 25.

35. Wie zal ons scheiden van de liefde

van Christus ? Verdrukking, of benauwd-
heid, of vervolging, of honger, of naakt-
heid, of gevaar, of zwaard?

36. (Gelijk geschreven is: «Wantom
uwentwille worden wij den ganschen
dag gedood; wij zijn geacht als scha-

pen Ier slachting.)
o Ps. 44 : 23. 1 Cor. 4 : 9. 2 Cor. 4 : 11.
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37. Maar in dit alles zijn wij meer
dan overwinnaars, door hem die ons
liefgehad heeft.

38. Want ik ben verzekerd, dat noch
dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch machten, noch tegen-

woordige, noch toekomende dingen,

S9. Noch hoogte, noch diepte, noch
eenig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, w^elke is

in Christus Jezus onzen Heere.

HET IX KAPITTEL.

Ik «zeg de v/aarheid in Christus, ik

lieg niet (mijne consciëntie mij mede
getuigenis gevende door 'den Heiligen

G-eest), a Rom. 1 : 9. 2 Cor. 1 : 23; 11 : 31.

Gal. 1 : 20. PMlipp. 1 : 8. 1 ïhess. 2 : 5 ; 5 : 27.

2. Dat het mij eene groote droefheid,

en mijn hart eene voortdurende sraartis.

ö. «Want ik zoude zelf [ivel] wen-
schen verbannen te zijn van Christus,

voor mijne broederen, die mijne maag-
schap zijn naar het vleesch;

a Ex. 32: 32. Rom. 10: 1.

4. «Welke Israëlieten zijn; welker is

de aanneming tot kinderen, en de heer-

lijkheid, ^n de verbonden, en de wet-
geving, en de dienst [Gods], en de be-

loftenissen
;

a Deut. 7: 6. Rom. 2: 17; 3: 2. hEph.2: 12.

5. Welker zijn de vaders, en uit welke
Christus is zooveel het vleesch aangaat,
«dewelke is God boven alles te prijzen

in der eeuwigheid, Amen.
a Jer. 23 : 0. Joh. 1 : 1.

Hand. 20: 28. Rom. 1: 4. Hebr. 1: S, 9, 10.

6. Doch [ik zeg dit] niet, «alsof het
woord Gods ware uitgevallen. ^Want
die zijn niet allen Israël, die uit Israël

zijn
; a Num. 23 : 19. Rom. 3:3. .

2 Tim. 2 : 13. ö Joh. 8 : 39. Rom. 2 : 28.

7. «Noch omdat zij Abrahams zaad
zijn, zijn zij allen kinderen; 'nuaar:
In Izak zal u het zaad genoemd wor-
den; a Gal. 4: 23.

b Gen. 21: 12. Gal. 3: 29. Hebr. 11: 18.

8. Dat is, niet de kinderen des vlee-

sches, die zijn kinderen Gods; «maar
de kinderen der beloftenis worden voor
het zaad gerekend

; a Gal. 4 : 28.

9. Want dit is het woord der belof-

ienis: «Omtrent dezen tijd zal Ik ko-

men, en Sara zal eenen zoon hebben.
a Gen. 18: 10.

10. En niet alleenlijk [deze], «maar
ook Eebécca is [daarvan een beurijs],

als zij uit éénen bevrucht was, [name-
lijk] Izak, onzen vader, a Gen. 25: 21.

11. Want als de [kinderen] nog niet
geboren waren, noch iets goeds of
kwaads gedaan hadden, opdat het voor-
nemen Gods, dat naar de verkiezing
is, [vast] bleve, niet uit de werken,
maar uit den roepende,

12. Zoo werd tot haar gezegd: «De
meerdere zal den mindere dienen;

a Gen. 25: 23.

13. Gelijk geschreven is: «Jakob heb
Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

a Mal. 1 : 2.

14. Wat zullen wij dan zeggen? «Is
er onrechtvaardigheid bij God? DatzJö
verre, a Deut. 32 : 4. Kron. 19 : 7. Job 34 : 10.

15. Want Hij zegt tot Mozes: «Ik
zal Mij ontfermen, ^iens Ik Mij ont-
ferme, en zal barmhartig zijn, wien Ik
barmhartig ben. a Ex. 33: 19.

16. Zoo [is het] dan niet desgenen die
wil, noch desgenen die loopt, maar des
ontfermenden Gods.

17. Want- de Schrift zegt tot Pharaö:
«Tot ditzelve heb Ik u ver^vekt, opdat
Ik in u mijne kracht bewijzen zoude,
en opdat mijn naam verkondigd worde
op de gansche aarde. « ex. 9: ie.

18. Zoo ontfermt Hij zich dan, wiens
Hij wil, en verhardt, wien Hij wil.

19. Gij zult dan tot mij zeggen : Wat-
klaagt Hij [dan] nog? Want wie heeft
zijnen wil wederstaan?

20. Maar toch, o mensch, wie zijtgij,

die tegen God antwoordt? «Zal ook het
maaksel tot dengene, die het gemaakt
heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij
alzoo gemaakt? a Jes. 45: 9. Jer. 18: G.

21. Of heeft de pottenbakker geene
macht over het leem, om uit denzelfden
klomp te maken «het ééne een vat ter

eere, en het andere ter oneere?
a 2' Tim. 2: 20.

22. En of God, willende [0?)>ien] toorn
bewijzen, en zijne macht bekend ma-
ken, met veel lankmoedigheid verdra-

gen heeft de vaten des töorns tot het
verderf toebereid;

23. En opdat Hij zoude bekend ma-
ken den rijkdom zijner heerlijkheid over
de vaten der barmhartigheid, die Hij

tevoren bereid heeft tot heerlijkheid?

24. Welke Hij ook geroepen heeft,
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[namelijk] ons, niet alleen uit de Joden,
maar ook uit de heidenen;

25. Gelijk Hij ook in Hoséa zegt:

alk zal hetgene mijn volk niet was,
mijn volk noemen, en die niet bemind
was, [mijne] beminde; a Hos. 2: 22.

26. En het zal zijn, in de plaatse
waar tot hen gezegd was: «Gijlieden
zijt mijn volk niet; aldaar zullen zij

kinderen des levenden Gods genaamd
worden. a Hos. 1: 10. 1 Petr. 2: 10.

27. En Jesaja roept over Israël : «Al
ware het getal der kinderen Israels

gelijk het zand der zee, zoo zal het
overblijfsel behouden worden.

a Jes. 10: 22.

28. "Want Hij voleindt eene zaak en
snijdt ze af in rechtvaardigheid; want
de Heere zal eene afgesneden e zaak
doen op de aarde.

29. En gelijk Jesaja tevoren gezegd
heeft: «Indien de Heere Sébaoth ons
geen zaad had overgelaten, zoo waren
wij «als Sódoma geworden, en Gomórra
gelijk gemaakt geweest.

a Jes. 1: 9. fc Gen. 19: 24.

Jes. 13: 19. Jer. 50: 40. Ezech. 16: 46.

30. Wat zullen wij, dan zeggen ? Dat
de heidenen, die de rechtvaardigheid
niet zochten, de rechtvaardigheid ver-

kregen hebben, doch de rechtvaardig-
heid die uit het geloof is.

31. Maar Israël, «dat de wet der recht-

vaardigheid zocht, is tot de wet der
rechtvaardigheid niet gekomen.

a Eom. 10: 2; 11: 7.

32. "Waapom? Omdat zij [die zochten]

niet uit het geloof, maar als uit de
werken der wet; want zij hebben zich

gestooten aan den steen des aanstoots;
38. Gelijk geschreven is: «Zie, Ik leg

in Sion, eenen steen des aanstoots, en.
eene rots der ergernis; &en een iegelijk,

die in hem gelooft, zal niet beschaamd
worden. « Ps. IIS: 22. Jes. 8: 14;

28: 16. Matth. 21: 42. 1-Petr. 2: 6.

b Ps. 2: 12. Spr. 16: 20. Jes. 28: 16. Jes. 17:7.

HET X KAPLTTEL.

Broeders, de toegenegenheid mijns har-

ten, en het gebed, dat [ik] tot God voor
Israël [doe], is tot [/^wnwe] zaligheid.

2. Want ik geef hun getuigenis, dat
zu «eenen ijver tot God hebben, maar
niet met verstand. a Hand. 22: 3.

Rom. 9: 31. Gal. 4: 17.

3. Want alzoo zij de rechtvaardigheid
Gods niet kennen, en hunne eigene
gerechtigheid zoeken op te richten, zoo
zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet

onderworpen.
4. «Want het einde der wet is Chris-

tus, tot rechtvaardigheid een iegelijk

die gelooft. a IMatth. 5: 17.

Hand. 13: 38. 2 Cor. 3: 13. Gal. 3: 24.

5. Want Mozes beschrijft de recht-

vaardigheid, die uit de wet is, [zeggen-

de:] «De mensch, die deze dingen doel,

zal door diezelve leven, a Lev. is: 5.

Ezech. 20: 11. Gal. 3: 12.

6. Maar de rechtvaardigheid, die uit

het geloof is, spreekt aldus : «Zeg niet.

in uw hart: Wie zal in den hemel
opklimmen? dit is Christus [van boven]

afbrengen; a Deut. so: 12.

7. Of, wie zal in den afgrond neder-

dalen? dit is Christus uit de dooden
opbrengen.

8. Maar wat zegt zij ? Nabi^j u is het
woord, in uwen mond en in uw hart.

Dit is het woord des geloofs, hetwelk
wij prediken.

9. [Namelijk], indien gij met uwen
mond zult belijden den Heere Jezus,

en met uwhartgelooven, dat hem God
uit de dooden opgewekt heeft, zoo zult

gij zalig worden.
10. Want met het hart gelooft men

ter rechtvaardigheid, en met den mond
belijdt men ter zaligheid.

11. Want de Schrift- zegt: Een iege-

lijk die «in hem gelooft, die zal niet

beschaamd worden. a Jes. 28: i6.

Rom. 9: 33.

12. «Want er is geen onderscheid,

noch van Jood noch van Griek; want
eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde

over allen die hem aanroepen.
« Hand. 15: 9. Eom. 3: 22.

13. «Want een iegelijk, die den naam
des Heeren zal aanroepen, zal zalig

worden. a Joël 2: 32. Hand. 2: 21.

14. Hoe zullen zij dan [hem,] aanrof

pen, in welken zij niet geloofd hebben ,

En hoe zullen zij [in hem] gelooven,

van welken zij niet gehoord hebben?
En hoe zullen zij hooren, zonder die

[hun] predikt?
15. En hoe zullen zij prediken, indien

zij niet gezonden worden? Gelijk ge-

schreven is: «Hoe liefelijk zijn de voe-

ten dergenen die vrede verkondigen,
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dergenen die het goede verkondigen I

a Jes. 52: 7. Nah. 1: 15.

16. Doch zij zijn niet allen het Evan-
gelie gehoorzaam geweest; w^antJesaja
zegt : "Heere, wie heeft onze prediking
geloofd? a Jes. 53: 1. Joh. 12: 38.

17. Zoo is dan het geloof uit het ge-

"hoor, en het gehoor door het woord
Gods.

18. Maar ik zeg: hebben zij het niet

gehoord? Ja toch, «hun geluid is over

de geheele aarde uitgegaan, en hunne
woorden tot de einden der wereld.

a Ps. 19: 5.

19. Maar ik zeg : heeft Israël het niet

verstaan? Mozes zegt eerst: «Ik zal

ulieden tot jaloerschheid verwekken
door [degenen cZie] geen volk [sv'/>i]; door
een onverstandig volk zal Ik u tot

toorn verwekken. a Deut. 32: 21.

20. En Jesaja verstout zich, en zegt:

«Ik ben gevonden van degenen die Mij

niet zochten; Ik ben openbaar gewor-
den dengenen die naar Mij niet vraag-

den, a Jes. 65: 1.

21. Maar tegen Israël zegt hij : «Den
geheelen dag heb Ik mijne handen uit-

gestrekt tot een ongehoorzaam en tegen-

sprekend volk. a Jes. 65: 2.

HET XI KAPITTEL.

ik zeg dan: «Heeft God zijn volk ver-

stooten? Dat zij verre. ^Want ik ben
ook een Israëliet, uit den zade Abra-
hams, van den stam Benjamin.
a Jer. 31: 37. b 2 Cor. 11: 22. Philipp. 3: 5.

2. God heeft zijn volk niet verstoo-

ten, hetwelk Hij tevoren gekend heeft.

Of weet gij niet, wat de Schrift zegt
van Elïa? Hoe hij God aanspreekt tegen
Israël, zeggende:

3. «Heere, zij hebben uwe profeten
gedood, en uwe altaren omgeworpen;
en ik ben alleen overgebleven, en zij

zoeken mijne ziel. « i Kon. 19 : lo.

4. Maar wat zegt tot hem het God-
delijk antwoord? «Ik heb Mijzelven
[nog] zeven duizend mannen overgela-
ten, die de knie voor het [beeld] van
Baal niet gebogen hebben.

a 1 Kon. 19: 18.

5. «Alzoo is er dan ook in dezen
tegenwoordigen tyd een overblijfsel ge-

worden, naar de verkiezing der genade.
il Tiom. 9: 27.

6. «En indien het door genade is,

zoo is het niet meer uit de werken;
anderszins is de genade geene genade
meer. En indien het is uit de werken,
zoo is het geene genade meer; anders-
zins is het werk geen werk meer.

a Deut. 9: 4.

7. Wat dan? «Hetgene Israël zoekt,
dat heeft het niet verkregen; maar de
uitverkorenen hebben het verkregen,
en de anderen zijn verhard geworden.

a Rom. 9: 31.

8. (Gelijk geschreven is: «God heeft
hun gegeven eenen geest des diepen
slaaps

; ^oogen om niet te zien, en ooren
om niet te hooren), tot op den huldigen
dag. a Jes. 29: 10,

b Jes. 6: 9. Ezech. 12: 2.

Matth. 13: 14. Mare. 4: 12.

Luc. S: 10. Joh. 12: 40. Hand. 28: 26.

9. En David zegt: «Hunne tafel worde
tot eenen strik, en tot eene val, en tot

eenen aanstoot, en tot eene vergelding
voor hen; a Ps. 69: 23.

10. Dal hunne oogeu verduisterd wor-
den, om niet te zien; en verkrom hun-
nen rug allen tijd.

11. Zoo zeg ik dan: hebben zij ge-

struikeld, opdat zij vallen zouden? Dat
zij verre. Maar door hunnen val [is]

de zaligheid den heidenen [geworden],

om hen tot jaloerschheid te verwek-
ken.

12. En indien hun val de rijkdom is

der wereld, en hunne vermindering de
rijkdom der heidenen, hoeveel te meer
hunne volheid !

13. Want ik spreek tot u, heidenen,
«voor zooveel ik der heidenen apostel

ben, ik maak mijne bediening heerlijk;

d Hand. 9: 15; 13: 2;

22: 21. Gal. 1: 16; 2: 8.

Eph. 3: 8. 1 Tim. 2: 7. 2 Tim. 1: 11.

14. Of ik eenigszins myn vleesch tot

jaloerschheid verwekken, en eenigen
uit hen behouden mocht.

15. Want indien hunne verwerping
de verzoening is der wereld, wat zal

de aanneming wezen, anders dan het
leven uit de dooden?

16. En indien de eerstelingen heilig

zijn, zoo is ook het deeg [heilig]; en
indien de wortel heilig is, zoo zijn ook
de takken [heilig].

17. En zoo eenige der takken afge-

broken zijn, en gij, een wilde olijfboom
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zijnde, in hunne [23laats] zijt ingeënt,

en des wortels en der vettigheid «des
olijfbooms mede deelaclitig zijt gewor-
den, a Jer. 11: 16.

18. Zoo roem niet tegen de takl^en;

en indien gij daartegen roemt, gij

draagt den wortel niet, maar de wor-
tel u. ' '

19. Gij zult dan zeggen: de takken
zijn afgebroken, opdat ik zoude ingeënt
worden.

20. Het is wel; zij zijn door ongeloof
afgebroken, en gij staat door het ge-

loof. Wees niet hooggevoelende, maar
vrees.

21. Want is het, dat God de natuur-
lijke takken niet gespaard heeft, [zie

toe], dat Hij mogelijk ook u niet

spare.

22. Zie dan de goedertierenheid en
de gestrengigheid Gods: de gestrengig-

heid wel over degenen die gevallen
zijn, maar de goedertierenheid overu,
indien gij in de goedertierenheid blijft;

anderszins zult ook gij afgehouwen
worden.

23. «Maar ook zij, indien zij in het
ongeloof niet blijven, zullen ingeënt
worden; want God is machtig, hen
weder in te enten. a 2 Cor. 3: 16.

24. Want indien gij afgehouwen zijt

uit den olijfboom die van nature wild
was, en tegen nature in den goeden
olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zul-

len deze, die natuurlijke [takken] zijn,

in hunnen eigen olijfboom geënt wor-
den.

25. Want ik wil niet, broeders, dat
u deze verborgenheid onbekend zij (op-

dat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat
de verharding voor een deel over Is-

raël gekomen is, «totdat de volheid
der heidenen zal ingegaan zijn.

a Luc. 21: 24.

26. En alzoo zal geheel Israël zalig

worden; «gelijk geschreven is: De Ver-
losser zal uit Sion komen, en zal de
goddeloosheden afwenden van Jakob;

a Ps. 14: 7. Jes. 27: 9;
Ö9: 20. Jer. 31:31,32.33,34.

2 Cor. 3: 16. Hebr. 8:8; 10 : 16.

27. En dit is hun een verbond ,van
My, als Ik hunne zonden zal wegne-
men.

28. Zoo zijn zij wel vijanden aan-
gaande het Evangelie, om uwentwille.

maar aangaande de verkiezing zijn zij

beminden, om der vaderen wille;

29. Want de genadegiften en de roe-

ping Gods zijn onberouwelijk.
30. Want gelijkerwijs ook gijlieden

eertijds Gode ongehoorzaam geweest
zijt, maar nu barmhartigheid verkre-
gen hebt door dezer ongehoorzaam-
heid;

31. Alzoo zijn ook deze nu onge-
hoorzaam geweest, opdat ook zij door
uwe barmhartigheid zouden barmhar-
tigheid verkrijgen.

32. «Want God heeft ze allen onder
de ongehoorzaamheid besloten, opdat
Hij hun allen zoude barmhartig zijn.

33. O diepte des rijkdoms beide der
wijslieid en der kennisse Gods! «Hoe
ondoorzoekelijk zijn zijne oordeelen,

en onnaspeurlijk zijne wegen!
a Ps. 36: 7.

34. «Vv'ant wie heeft den zin des
Heeren gekend? Of wie is zijn raads-

man geweest *? a Jes. 40: 13. 1 Cor. 2: 16.

85, «Of wie heeft Hem eerst gege-

ven, en het zal hem wedervergolden
worden? a Job 41: 2.

36. «Want uit Hem. en door Hem,
en tot Hem zijn alle dingen. Hem [zij]

de heerlijkheid in der eeuwigheid, Amen.
a Spr. 16: 4. 1 Cor. 8: 6.

HET XII KAPITTEL.

Ik bid u dan, broeders, door de ont-

fermingen Gods, «dat gij uwe lichamen
«stelt tot eene levende, heilige,[e«] Gode
welbehagelijke offerande, [luelke is] uw
redelijke Gods-dienst. a i Petr. 2: 5.

6 Rom. 6: 13, 16.

2, «En wordt dezer wereld niet ge-

lijkvormig, maar wordt veranderd door
de vernieuwing uws gemoeds, ^opdat

gtj moogt beproeven, welke de goede,

en welbehagelijke, en volmaakte wille

Gods zij. a 1 Joh. 2: 15.

h Eph. 5: 17. IThess. 4; 3.

3, Want door de genade, «die mij

gegeven is, zeg ik een iegelijk die on-

der u is, ':'dat hij niet wijs zij boven
hetgene men behoort wijs te zijn ; maar i

dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk

als cGod aan een iegelijk de mate des
geloofs toegedeeld heeft, a Rom. i: 5.

b Eph. 4: 7. c 1 Cor. 12- 11. Eph. 4: 7.

4, Want «gelijk wii in één lichanm
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vele leden hebben, en cle leden allen

niet dezelfde werking hebben:
a 1 Cor. 12: 27.

Eph. 1: 23; 4:. 16; 5: 23. Col. 1: 24.

5. «Alzoo zijn wij velen één lichaam
in Christus, maar elkeen zijn wy mal-
kanders leden. a i Cor. 12 : 4.

2 Cor. 10: 13. 1 Petr. 4: 10.

6. Hebbende nu «onderscheidene ga-

ven, naar de genade die ons gegeven
is, al Cor. 12: 4.

7. [Zoo laat ons die gaven besteden:]

hetzij «profetie, naar de mate des ge-

loofs; ^hetzij bediening, in het bedie-

nen; hetzij die leert, in het leeren;
a 1 Cor. 12: 10. b 1 Petr. 4: 10, 11.

8. Hetzij die vermaant, in het ver-

manen; die uitdeelt, «in eenvoudig-
heid; die een voorstander is, in naar-

stigheid; die barmhartigheid doet, ^'in

blijmoedigheid. a Matth. 6: 1,2,3.
b Deut. 15: 7. 2 Cor. 9: 7.

9. De liefde zij ongeveinsd. «Hebt
eenen afkeer van het booze, en hangt
het goede aan. « Ps. 97 : lo. Amos. 5 : 15.

10. «Hebt malkanderen hartelijk lief

met broederlijke liefde; ^met eere de
een den anderen voorgaande.

a Eph. 4: 2. Hebr. 13: 1.

1 Petr. 1 : 22; 2: 17. f/ Pliilipp. 2: 3. 1 Petr. 5: 5.

11. Zijt niet traag in het benaarsti-
gen; zijt vurig van geest; dient den
Heere.

12. «Verblijdt u in de hope; ?'zijt ge-

duldig in de verdrukking; cvolhardtin
het gebed. a Rom. 15 : 13. 1 Thess. 5: 16.

b Hebr. 10: 36; 12: 1. Jac. 5: 7.

cLuc.18: 1. Eph. 6:18. Col. 4 : 2. 1 Thess. 5 : 17.

13. «Deelt mede tot de behoeften der
heiligen ; ^tracht naar herbergzaam-
heid. a 1 Cor. 16: 1.

b Hebr. 13: 2. 1 Petr. 4: 9.

14. «Zegent ze, die u vervolgen; ze-

gent en vervloekt niet.

a Matth. 5: 44. 1 Cor. 4: 12.

15. Verblijdt u met de blijden; en
weent met de weenenden.

16. «Weest eensgezind onder malkan-
deren; ^tracht niet naar de hooge din-

gen, maar voegt u tot de nederige; zijt

niet wijs bij uzelven. « Rom. 1.5 : 5.

1 Cor. 1: 10. Philipp. 2: 2; 3: 16.

1 Petr. 3:8. b Spr. 3: 7. Jes. 5: 21.

17. «Vergeldt niemand kwaad voor
kwaad; ''bezorgt hetgene eerzaam is

voor alle menschen. « Spr. 20 : 22
Matth. 5: 39. 1 Cor. 6: 7.

1 Tliess. 5: 15. b 2 Cor. 8: 21. 1 Petr. 2: 12.

18. «Indien het mogelijk is, zooveel
in u is, houdt vrede met alle menschen.

a ]\rarc. 9: 50. Plebr. 12: 14.

19. «Wreekt uzelven niet, beminden,
maar geeft den toorn plaats; want er

is geschreven: &Mij [komt] de wrake
[toe], Ik zal het vergelden, zegt de
Heere. « Matth. 5 : 39.

Luc. 6: 29. ö Deut. 32: 35. Hebr. 10: 30.

20. «Indien dan uwen vijand hongert,
zoo spijzig hem; indien hem dorst, zoo
geef hem te drinken;, want dat doende,
zult gij kolen vuurs op zijn hoofd
hoepen. a Spr. 25: 21. Matth. 5: 44.

21. Word van het kwade niet over-

wonnen, maar overwin het kwade door
het goede.

HET XIII KAPITTEL.

Alt\lle «ziel zij den machten, over [haar]
gesteld, onderworpen; &want erisgeene
macht dan van God, en de machten
die er zijn, die zijn van God geordi-

neerd; a Tit. 3: 1.

1 Petr. 2: 13. & Spr. 8: 15. Dan. 4: 32.

2. Alzoo dat die zich tegen de macht
stelt, de ordinantie Gods wederstaat;
en die ze wederstaan, zullen over zich-

zelven een oordeel halen.

3. Want de oversten zijn niet [tot]

eene vreeze den goeden werken, maar
den kwaden. Wilt gij nu de macht niet

vreezen, doe het goede, en gij zult lof

van haar hebben;
4. Want zij is Gods dienaresse, u ten

goede. Maar indien gij kwaad doet, zoo
vrees; want zij draagt het zwaard niet

tevergeefs ; want zij is Gods dienaresse,

eene wreekster tot straffe dengene die

kwaad doet. .
'

5. Daarom is het noodig onderwor-
pen te zijn, niet alleen om der straffe,

maar ook om der consciëntie wille.

6. Want daarom betaalt gij ook
schattingen; want zij zijn dienaars van
God, in ditzelve gestadiglijk bezig

zijnde.

7 «Zoo geeft dan aan een iegelijk

wat gij schuldig zijt: schatting, wien
gij de schatting; tol, wierf gij den tol;

vreeze, wien gij de vreeze; eere, wien
gij de eei'e [schuldig zijt].

a Matth. 22 : 21.

8. Zijt niemand iets schuldig, dan
malkanderen h^f te hebben; «want wie
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den ander liefheeft, die heeft de wet
vervuld. a Gal. S: 14. 1 Tim. 1: 5.

9. "Want dit: «Gij zult geen overspel
doen; gij zut niet dooden; gij zult niet

stelen; gij zult geen valsche getuige-

nis geven; gij zult niet begeeren; en
zoo er eenig ander gebod is, wordt in

dit woord als in eene hoofdsom be-

grepen, [namelijk] in dit: ^Gij zult uwen
naaste liefhebben gelijk uzelven.

a Ex. 20: 13.

Deut. 5: 17. Matth. 19: 18.

h Lev. 19: 18. Matth. 22: 39.

Mare. 12; 31. Gal. 5: 14. Jac. 2: 8.

10. De liefde doet den naaste geen
kwaad; zoo is dan de liefde de ver-

vulling der wet.
11. En dit [zeg ik te meer], «dewijl

wij de gelegenheid des tijds weten, dat
het de ure is, dat wij nu uit den slaap
opwaken; want de zaligheid is ons nu
nader, dan toen wij [eerst] geloofd heb-
ben, a Eph. 5: 14. 1 Thess. 5: 6.

12. «De nacht is voorbijgegaan, en
de dag is nabij gekomen. ^Laat ons dan
afleggen de werken der duisternis, en
aandoen de wapenen des lichts.

a 1 Thess. 5 : 5. b Col. 3: 8.

13. Laat ons, als in den dag, «eer-

zaam wandelen; ^niet in brasserijeii en
dronkenschappen, ^niet in slaapkame-
ren en ontuchtigheden, ^niet in twist
en nijdigheid; flPhiiipp.4:8.

1 Thess. 4: 12.

b Luc. 21: 34. 1 Thess. 5: 6.

c 1 Cor. 6: 10. Eph. 5: 5. d Jac. 3: 14.

14. «Maar doet aan den Heere Jezus
Christus, ^en verzorgt het vleesch niet

tot begeerlijkheden.
a Gal. 3: 27. ?; 1 Tetr. 2: 11.

HET XIV KAPITTEL.

Dengene nu, die zwak is in het geloof,

neemt aan, [maar] niet tot twistige
samensprekingen.

2. De een gelooft wel dat men alles

eten mag, maar die zwak is, eet moes-
kruiden.

3. «Die daar eet, verachte hem niet,

die niet eet; en die niet eet, oordeele
hem niet, die daar eet; want God heeft
hem aangenomen. u Col. 2: 16.

4. «"Wie zijt gij, die eens anderen
huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij

valt zijnen eigenen heere; doch hij zal

vastgesteld worden, want God is mach-
tig hem vast te stellen. a Jac. 4: 12.

5. «De een acht wel den [eene)i] dag
boven den [anderen] dag; maar de ander
acht alle de dagen [gelijk]. Een iegelijk

zij in zijn eigen gemoed ten volle ver-

zekerd, a Gal. 4: 10. Col. 2: 16.

6. Die den dag waarneemt, die neemt
[hem] waar den Heere; en die den dag
niet waarneemt, die neemt [hem] niet

waar den Heere. Die daar eet, die eet

[zulks] den Heere, «want hij dankt God
;

en die niet eet, die eet [zulks] den
Heere niet, en hij dankt God.

a 1 Cor. 10: 31. 1 Tim. 4: 3.

7. «Want niemand van ons leeft

zichzelven, en niemand sterft zichzel-

ven. a 2 Cor. 5: 15.

Gal. 2: 20. 1 Thess. 5: 10. 1 Petr. 4: 2.

8. "Want hetzij dat wij leven, wij

leven den Heere; hetzij dat wij sterven,

wij sterven den Heere. Hetzij dan dat
wij leven, hetzij dat wij sterven, wij

zijn des Heeren,
9. Want daartoe is Christus ook ge-

storven, en opgestaan, en weder levend
geworden, opdat hij beiden over dooden
en levenden heerschen zoude.

10. Maar gij, wat oordeelt gij uwen
broeder? Of ook gij, wat veracht gij

uwen broeder? «Want wij zullen allen

voor den rechterstoel van Christus ge-

steld worden.
a Matth. 25: 31. 2 Cor. 5: 10.

11. AVant er is geschreven: «Ik leef,

zegt de Heere; voor Mij zal alle knie

buigen, en alle tong zal God belijden.
a Jes. 45: 23. Philipp. 2: 10.

12. «Zoo dan een iegelijk van ons
zal voor zichzelven Gode rekenschap
geven. a Ps. 62: 13. Jer. 17: 10; 32: 19.

Matth. 16: 27. Rom. 2: 6. 1 Cor. 3: 8.

2 Cor. 5: 10. Gal. 6: 5. Openb. 2: 23; 22: 12.

13. Laat ons dan malkanderen niet

meer oordeelen; maar oordeelt dit lie-

ver, namelijk, «dat gij den broeder gee-

nen aanstoot of ergernis geeft.
a 1 Cor. 10: 32. 2 Cor. 6: 3.

14. «Ik weet en ben verzekerd in den
Heere Jezus, dat geen ding onrein is

in zichzelf; dan die acht iets onrein te

zijU; dien is het onrein.
a Matth. 15: 11. Hand. 10: 15.

1 Cor. 8: 4. 1 Tim. 4: 4.

15. Maar indien uw broeder om der

spijze wille bedroefd wordt, zoo wandelt
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gij niet meer naar liefde. «Verderf
dien niet met uwe spijze, voor welken
Christus gestorven is. a i Cor. s : ii.

16. Dat dan uw goed niet gelasterd

worde.
17. «Want het koninkrijk Gods is

niet spijze en drank, maar rechtvaar-

digheid, en vrede, en blijdschap door
den Heiligen Geest. a i Cor. 8 : 8.

18. Want die Christus in deze din-

gen dient, is Gode welbehagelijk, en
aangenaam den menschen.

19. Zoo dan laat ons najagen het-

gene tot den vrede, en hetgene tot de

stichting onder malkahderen [dient].

20. A^erbreek het werk Gods niet

om der spijze wille. «Alle dingen zijn

wel rein ; maar het is kwaad den mensch
die met aanstoot eet. a Tit. i : i5.

21. «Het is goed geen vleesch te eten,

noch wijn te d-rinken, noch [iets], waar-
aan uw broeder zich stoot, of geërgerd
wordt, of [tvaarin] hij -zwak is.

a 1 Cor. 8 : 13.

22. Hebt gij g-eloof, heb [dat] bij uzel-

ven voor God. Zalig is hij, die zichzel-

ven niet oordeelt in hetgene hij voor
goed houdt.

23. Maar die twijfelt, indien hij eet,

is veroordeeld, omdat hij niet uit het
geloof [eet]. aÉn al wat uit het geloof
niet is, dat is zonde. a Tit. i : 15.

HET XV KAPITTEL.

M.̂aar ^wij, die sterk zijn, zijn schuldig
de zwakheden der onsterken te dragen,
en niet onszelven te behagen.

a 1 Cor. 9: 22. Gal. 6: 1.

2. Dat dan een iegelijk van ons [zij-

nen] naaste behage ten goede, tot stich-

ting.

3. Want ook Christus heeft zichzel-

ven niet behaagd, maar, gelijk geschre-
ven is: «De smadingen dergenen die

U smaden, zijn op mij gevallen.
a Ps. 69 : 10. Jes. 53 : 4, 5.

4. «Want al wat tevoren geschreven
is, dat is tot onze leering tevoren ge-

schreven; opdat wij, door lijdzaamheid
en vertroosting der Schriften, hope
hebben zouden. a Eom. 4: 23, 24.

5. Doch de God der lijdzaamheid en
der vertroosting geve u, «dat gij eens-
gezind zijt onder malkanderen naar
c;hristus Jezus; a Rom. 12: 16.

1 Cor. 1: 10. Pliilipp. 2: 2; 3: 16. iPetr. 3: 8.

6. Opdat gij eendrachtelijk met éénen
mond moogt verheerlijken den God eu
Vader van, onzen Heere Jezus Christus.

7. Daarom neemt malkanderen aan,
gelijk ook Christus ons aangenomen
heeft tot de heerlijkheid Gods.

8. En ik zeg, dat Jezus Christus een
dienaar geworden is der besnijdenis
vanwege de waarheid Gods, opdat hij

bevestigen zoude de beloftenissen der
vaderen;

9. En de heidenen God vanwege de
barmhartigheid zouden verheerlijken;
gelijk geschreven is: «Daarom zal ik

U belijden onder de heidenen, en uwen
naam lofzingen.

o, 2 Sam. 22 : 50. Ps. 18 : 50.

10. En wederom zegt hij : «Weest
vroolijk, gij heidenen met zijn volk.

a Deut. 32; 43.

11. En wederom: «Looft den Heere,
alle gij heidenen, en prijst Hem, alle

gij volken. a Ps. 117 : 1,

12. En wederom zegt Jesaja: Er zal

zijn de wortel van Jesse, en die opstaat
om over de heidenen te gebieden; op
hem zullen de heidenen hopen.

d Je.s. 11: 10. Openb. 5: 5; 22; 16.

13. De God nu der hope vervulle
ulieden met' alle blijdschap en vrede
in het gelooven, opdat gij overvloedig
moogt zijn in de hope. door de kracht
des Heiligen Geestes.

14. Doch, mijne broeders, ook ikzelf

ben verzekerd van u, dat gij ook zelven
vol zijt van goedheid, vervuld met alle

kennis, machtig om ook malkanderen
te vermanen.

15. Maar ik heb u eensdeels te stoute-

lijker geschreven, broeders, u als weder-
om [dit] indachtig makende, om de ge-

nade die mij van God gegeven is;

16. Opdat ik een dienaar van Jezus
Christus zij onder de heidenen, hetEvan-
gelievan God bedienende, opdat deoffer-

ande der heidenen aangenaam worde,
geheiligd door den Heiligen Geest.

17. Zoo heb ik dan roem in Christus

Jezus in die dingen, die God aangaan.
18. Want ik zoude niet durven iets

zeggen, hetwelk Christus door mij niet

gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid
der heidenen, met woorden en werlcen,

19. Door kracht van teekenen en
wonderheden, [en] door de kracht des

Geestes Gods; zoodat ik. van Jeruzalem
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af, en rondom, tot Illy'ricum toe, het
Evangelie van Christus vervuld heb;

20. En alzoo zeer begeerig geweest
ben om het Evangelie te verkondigen,
niet waar Christus genoemd was, opdat
ik niet op eens anders fundament zou-
de bouwen;

21. Maar, geiyk geschreven is: «Den-
welken van hem niet was geboodschapt,
die zullen het zien ; en dewelke het
met gehoord hebben, die zullen het ver-

staan, a Jes. 52: 15.

22. Waarom ik ook menigmaal «ver-

hinderd geweest ben tot u te komen.
a Rom. 1 : 13. 1 Thess. 2 : 18.

23. Maar, nu geene plaatse meer heb-
bende in deze gewesten, en van over
vele jaren «groot verlangen hebbende,
om tot U te komen, aRom. l; lO;

15: 32. 1 Thess. 3 : 10. 2 Tim. 1 ; 4.

24. Zoo zal ik, wanneer ik naar
Spanje reis, tot u komen; want ik hoop
in het doorreizen u te zien, en van u
derwaarts geleid te worden, als ik eerst

van iilieder [tegenwoordigheid] eensdeels
verzadigd zal zijn.

25. «Maar nu reis ik naar Jeruzalem,
dienende de heiligen.

a Hand. 19: 21; 24: 17.

26. Want het heeft [dien van] Mace-
donië en Achaje goed gedocht, eene
gemeene handreiking te doen aan de
armen onder de heiligen die te Jeruza-
lem zijn.

27. Want het heeft hun [zoo] goed
gedocht; ook zijn zij hunne schulde-
naars;, «want indien de heidenen hun-
ne geestelijke [goederen] deelachtig zijn

geworden, zoo zijn zij ook schuldig hen
van lichamelijke [goederen] te dienen.

(i 1 Cor. 9 : 11. Gal. 6 : 6.

28. Als ik dan dit volbracht, en hun
deze vrucht verzegeld zal hebben, zoo
zal ik door ulieder [stad] naar Spanje
afkomen.

29. «En ik weet, dat ik, tot u komen-
de, met vollen zegen des Evangelies
van Christus komen zal. « Rom. i: ii.

30. En ik bid u, broeders, door onzen
Heere Jezus Christus, en door de liefde

des Geestes, «dat gij met mij strijdt in

de gebeden tot God voor mij;
a 2 Cor. 1 : 11.

31. «Opdat ik moge bevrijd worden
van de ongehoorzamen in Judéa, en
dat deze mijn dienst, dien [ik] aan Je-

ruzalem [doe], aangenaam zij den hei-

hgen
; « 2 Thess. 3 : 2.

32. «Opdat ik met blijdschap, ilnor

den wil van God, tot u moge kor ' on,

en met u verkwikt worden.
a Rom. 1: 10: 15: : i.

33. En de God des vredes zij met u
allen, Amen.

HET XVI KAPITTEI

hjïn ik beveel u Phébé, onze zuster,
die eene dienaresse is der gemeente,
die te Kenchréë is;

2. Opdat gij haar ontvangt in den
Heere, rgelijk het den heiligen betaamt,
en haar bijstaat in wat zake zij u zou-

de mogen van doen hebben; want zij

is eene voorstandster geweest van ve-

len, ook van mijzelven.
8. «Groet Priscilla en A'quila, mijne

medewerkers in Christus Jezus;
a Hand. 18: 2, 26.

4. Die voor mijn leven hunnen hals
gesteld hebben; denwelken niet alleen

ik dank, maar ook alle de gemeenten
der heidenen;

5. [Groet] ook de gemeente in hun
huis. Groet Epenétus, mijnen beminde,
die de eersteling is van Achaje in

Christus.

6. Groet Maria, die veel voor ons ge-

arbeid heeft.

7. Groet Andronïcus en Jünias, mijne
magen en mijne medegevangenen, wel-

ke vermaard zijn onder de apostelen,

die ook vóór mij in Christus geweest
zijn.

8. Groet A'mplias, mijnen beminde
in den Heere.

9. Groet Urbanus, onzen medearbei-
der in Christus, en Stachys, mijnen
beminde.

10. Groet Apélles, die beproefd is in

Christus. Groet ze, die van het [Jnns-

gezin] van Arislobiilus [zijn].

11. Groet Heródion, die van mijne
maagschap is. Groet ze, die van het

[huisgezin] van Narcissus [zijn], degenen
[namelijk] die in den Heere zijn.

12. Groet Tryphéna en Tryphósa,
[vrouwen] die in den Heere arbeiden.

Groet Pérsis, de beminde [zuster], die

veel gearbeid heeft in den Heere,

13. Groet Rüfus, den uit/erkorene in

den Heere, en zijne moeder en de mijn e.
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14. Groet Asy'ncritus, Phlégon, Hér-
rnas, Patrobas, Hérmes, en de broeders
die met hen zijn.

15. Groet Philólogus en Julia, Néreus
en zijne zuster, en Oly'mpas, en
alle de heiligen, die met henlieden zijn.

16. «Groet malkanderen met eenen
heiligen kus. De gemeenten van Chris-

tus groeten ulieden. a i Cor. 16: 20.

2 Cor. 13: 12. 1 Thess. 5: 26. 1 Petr. 5: 14.

17. «En ik bid u, broeders, neemt
acht op degenen die tweedracht en er-

gernissen aanrichten tegen de leere,

die gij [van ons] geleevd hebt; ^en wijkt

af van hen. a Coi. 2: 8.

Tit. 3: 10. 2 Joh. vs. 10.

b Matth. 18: 17. 2 Thess. 3: 6. 2 Tim. 3: 5.

18. Want dezulken dienen onzen
Heere Jezus Christus niet, «maar hun-
nen buik; en verleiden door schoon-
spreken en prijzen ^de harten der een-

VOUdigen. a Philipp. 3: 19.

b Ezech. 13: 18.

19. Want uwe gehoorzaamheid is tot

[kennis van] allen gekomen. Ik verblijd

mij dan uwenthalve; «en ik wil, dat
gij wijs zijt in het goede, doch onnoo-
zel in het kwade.

a Matth. 10: 16. I Cor. 14: 20.

20. En de God des vredes zal den
satan haast onder uwe voeten verplet-

teren. De genade van onzen Heere Je-

zus Christus zij met ulieden, Amen.
21. U groeten «Timótheüs, mijn me-

dearbeider, en öLücius, en cjason, en
^Sosipater, mijne bloedverwanten.

a Hand. 16: 1. Philipp. 2: 19.

Col. 1: 1. 1 Thèss. 3: 2. 1 Tim. 1: 2.

b Hand. 13: 1. c Hand. 17: 5. rf Hand. 20: 4.

22. Ik, Tértius, die den brief geschre-
ven heb, groet u in den Heere.

23. U groet Gaj us, de huiswaard van
mij en van de geheele gemeente. U
groet «Erastus, de rentmeester der stad,
en de broeder Quartus.

a Hand. 19; 22. 2 Tim. 4: 20.

24. De genade van onzen Heere Jezus
Christus zij met u allen, Amen.

25. «Hem nu, die machtig is u te

bevestigen, naar mijn Evangelie en de
prediking van Jezus Christus, ^naar de
openbaring der verborgenheid, die [van]

de tijden der eeuwen verzwegen is ge-

weest, a Eph. 3: 20.

b Eph. 1: 9; 3: 9. Col. 1: 2C.

2 Tim. 1: 10. Tit. 1: 2. 1 Petr. 1: 20.

26. Maar nu geopenbaard is, en door
de profetische fSchriften, naar het be-

vel des eeuwigen Gods, tot gehoor-
zaamheid des geloofs, onder alle de
heidenen bekend is gemaakt;

27. Deü[zelven] alleen wijzen God [zij]

door Jezus Christus de heerlijkheid in
der eeuwigheid, Amen.

DE EERSTE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS
AAN DIE VAN

G O R I

HET I KAPITTEL. 1 Christus, door den wil van God, enPSósthenes, de broeder,
aulus, een geroepen apostel van Jezus I 2. Aan de gemeente Gods, die te Co-
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rinthe is, «den geheiligden in Christus
Jezus, ^den geroepenen heiligen, cmet
allen, die den naam van onzen Hcere
Jezus Christus aanroepen in alle plaats,

beide hunnen en onzen [Beere]:

a Joh. 17: 19. Hand'. 15: 9. 1 Thess. 4: 7.

b Rom. 1: 7. Eph. 1 : 1. c 2 Tim. 2: 22.

3. «Genade zij u en vrede van God
onzen Vader, en den Heere Jezus
Christus. o Rom. 1: 7.

•2 Cor. 1: 2. Eph. 1: 2. 1 Petr. 1: 2.

4. Ik dank mijnen God allen tijd over
n, vanwege de genade Gods, die u ge-

geven is in Christus Jezus;

5. «Dat gij in alles zijt rijk gewor-
den in hem, in alle rede en alle ken-
nis; a Col. 1: 9.

6. Gelijk het getuigenis van Christus
bevestigd is onder u;

7. Alzoo dat het u aan geene gave
ontbreekt, «verwachtende de openba-
ring van onzen Heere Jezus Christus

;

a Philipp. 3: 20. Tit. 2: 13.

8. «Welke [Crod] u ook zal bevestigen
tot het einde toe, [om] onstraflfelijk [te

zijn] in den dag van onzen Heere Jezus
Christus. a l Thess. 3: 13; 5: 23.

9. «God is getrouw, door welken gij

geroepen zijt tot *de gemeenschap van
zijnen Zoon Jezus Christus, onzen
Heere. a l Cor. lO: 13. .

1 Thess. 5: 24. & Jer. 32: 40, enz.

Joh. 15: 5. Gal. 2: 20. 1 Joh. 1: 3.

10. Maar ik bid u, broeders, door den
naam van onzen Heere Jezus Christus,
«dat gij allen hetzelfde spreekt, en
[dat] onder u geene scheuringen zijn,

maar [dat] gij samengevoegd zijt in

eenen zelfden zin, en in een zelfde
gevoelen. a Ilom. 12: 16; 15: 5.

Philipp. 2: 2; 3: 16. 1 Petr. 3: 8.

11. Want mij is van u bekend ge-

maakt, mijne broeders, door die van
[het huisgezin] van Chlóë [zijn], dat er
twisten onder u zijn.

12. En dit zeg ik, dat een iegelijk

van u zegt: «Ik ben van Paulus; en 'ik

van ^ApóUos; en ik van Cephas; en
ik van Christus. a i Cor. 3: 4.

b Hand. 18: 24. 1 Cor. 16: 12.

13. Is Christus gedeeld? Is Paulus
voor u gekruisigd? Of zijt gij in Pau-
las' naam gedoopt?

14. Ik dank God, dat ik niemand van
ulieden gedoopt heb, dan «Crispus en
^GajUS; ,( Hand. 18: 8, b Rom. 16: 23.

15. Opdat niet iemand zegge, dat ik

in mijnen naam gedoopt. hebbe.
16. Doch ik heb ook het huisgezin

van «Stephanas gedoopt; voorts weet
ik niet, of ik iemand anders gedoopt
heb. a 1 Cor. 16: 15, 17.

17. Want Christus heeft mij niet ge-

zonden om te doopen, maar om het
Evangelie te verkondigen; «niet met
wijsheid van woorden, opdat het kruis
van Christus niet verijdeld worde.

a 1 Cor. 2: 1, 4. 2 Petr. 1: 16.

18. Want het woord des kruises is

wel dengenen, die verloren gaan, dwaas-
heid ; «maar ons, die behouden worden,
is het eene kracht Gods. a Rom. i: 16.

19. Want er is geschreven: «Ik zal

de wijsheid der wijzen doen vergaan,

en het verstand der verstandigen zal

Ik te niete maken, a .Toh5:i2. Jes. 29:i4.

20. «Waar is de wijze? Waar is de
Schriftgeleerde? Waar is de onderzoe-

ker dezer eeuw? Heeft God de wijs-

heid dezer wereld niet dwaas gemaakt?
a Jes. 33: 18.

21. «Want nademaal in de wijsheid

Gods de wereld God niet heeft gekend
door de wijsheid, zoo heefi: het Gode
behaagd, door de dwaasheid der pre-

diking zalig te maken die gelooven;
a Matth. 11: 25. Luc. 10: 21.

22. Overmits «de Joden een teeken
begeeren, en de Grieken wijsheid zoe-

ken; a Matth. 12: 38; 16: 1. Joh. 4: 48.

23. Doch wij prediken Christus den
gekruisigde, «den Joden wel eene erger-

nis, en den Grieken eene dwaasheid;
a Matth. 11: 6. Joh. 6: 60, 66.

24. Maar hun die geroepen zijn, bei-

den Joden en Grieken, [prediken loij]

Christus de kracht Gods en «de wijs-

heid Gods. a Col. 2: 3.

25. Want het dwaze Gods is wijzer

dan de menschen, en het zwakke Gods
is sterker dan de menschen,

26. Want gij ziet uwe roeping, broe-

ders, «dat [gij] niet vele wijzen [zijt]

naar het vleesch, niet vele machtigen,
niet vele edelen; a Joh. T: 48. Jac. 2: 5.

27. Maar het dwaze der wereld heeft

God uitverkoren, opdat Hy de wijzen
beschamen zoude; en het zwakke der

wereld heeft God uitverkoren, opdat
Hij het sterke zoude beschamen;

28. En het onedele der wereld, en
het verachte, heeft God uitverkoren, en
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hetgene niet is, opdat Hij hetgene [iets]

is, te niete zoude maken;
29. Opdat geen vleesch zoude roemen-

voor Hem.
30. Maar uit Hem zijt gij in Christus.

Jezus, «die ons geworden is wijsheid
van God, en rechtvaardigheid, en hei-

ligmaking, en verlossing;
a Jer. 23: 5. Joh. 17: 19.

31. Opdat [het zij], gelijk geschreven
is: «Die roemt, roeme in den Heere.

a Jes. 65: 16. Jer. 9: 23, 24. 2 Cor. 10: 17.

HET II KAPITTEL.

.Cjn ik, broeders, als ik tot u ben ge-

komen, «ben niet gekomen met uitne-

mendheid van woorden of van wijsheid,

u verkondigende het getuigenis Gods.
a 1 Cor. 1: 17; 2: 4.

2. Want ik heb niet voorgenomen
iets te weten onder u, dan Jezus Chris-

tus, en dien gekruisigd.

3. «En ik was 'bij ulieden in ^zwak-
heid, en in vreeze, en in veel beving;
a Hand. 18: 1. b Hand. 18: 3. 2 Cor. 10: 10.

4. En mijne rede en mijne prediking
awas niet in bewegelijke woorden der
raenschelijke wijsheid, maar in betoo-

ning des geestes en der kracht;
a 1 Cor. 1: 17; 2: 1. 2 Petr. 1: 10.

5. Opdat uw geloof niet zoude zijn

in wijsheid der mensóhen, «maar in de
kracht Gods. a 2 Cor. 4: 7.

6. «En wij spreken wijsheid oader de
volmaakten; doch eene wijsheid, ^niet

dezer wereld, noch der oversten dezer
wereld, «die te niete worden;

a Job 28: 21. b Jac. 3: 15. c 1 Cor. 15: 24.

7. Maar wij spreken de wijsheid
«Gods, [bestaande] &in verborgenheid,
die bedekt was, welke God tevoren ver-

ordend -heeft tot heerlijkheid van ons,

eer de wereld was; a Eom. i6: 25.
' b 1 Cor. 4: 1.

8. «Welke niemand van de oversten
dezer wereld gekend heeft; ^want indien
zü ze gekend hadden, zoo zouden zij

den Heere der heerlijkheid niet gekrui-

sigd hebben; « Matth. 11 : 25.

Joh. 7: 48. Hand. 13: 27.

2 Cor .3: 14. 6 .Joh. 16: 3.

Hand. 3: 17; 13: 27. 1 Tim. 1: 13.

9. Maar, gelyk geschreven is: «Het-
gene het oog niet heeft gezien, en het
oor niet heeft gehoord, en in hethart I

des menschen niet is opgeklommen,
hetgene God bereid heeft dien die Hem
liefhebben, a Jes. 64: 4.

10. «Doch God heeft [het] ons geopen-
baard door zijnen Geest ; want de Geest
onderzoekt alle dingen, ook de diepten
Gods. a Matth. 13: 11. 2 Cor. 3: 18.

11. «Want wie van de menschen weet
hetgene des menschen is, dan de geest
des menschen, die in hem is? Alzoo
weet ook niemand hetgene Gods is,

dan de Geest Gods.
a Spr. 27: 19. Jer. 17: 9.

12. Doch wij hebben niet ontvangen
den geest der wereld, «maar den Geest
die uit God is, opdat wij zouden weten
de dingen die ons van God geschonken
zijn. a Rom. 8: 15.

13. Dewelke v/ij ook spreken, «niet

met woorden die de menschelyke wijs-

heid leert, maar met [tvoorden] die de
Heilige Geest leert, geestelijke dingen
met geestelijke samenvoegende.

a 1 Cor. 1: 17; 2: 4. 2 Tetr. 1: 16.

14. Maar de natuurlijke mensch be-

grijpt niet de dingen die des Geestes
Gods zijn; want zij zijn hem dwaas-
heid, en hij kan ze niet verstaan, om-
,dat zij geestelijk onderscheiden wor-
den.

15. «Doch de geestelijke [mensch] on-
derscheidt wel alle dingen, maar hijzelf

wordt van niemand onderscheiden.
a Spr. 28: 5.-

16. «Want wie heeft den zin des
Heeren gekend, die Hem zoude onder-
richten ? Maar wij hebben den zin van
Christus. a Jes. 40: 13: Rom. 11: 34.

HET IH KAPITTEL.

Cjn ik, broeders, kon tot. u niet spre-

ken als tot geestelijken, maar 'als tot

vleeschelijken, als tot jonge kinderen
in Christus.

2. «Ik heb u met melk gevoed, en
niet met [vaste] spijze; want gij ver-

mocht [toen] nog niet; ja gij vermoogt
ook nu nog niet.

a Hebr. 5: 12. 1 Petr. 2: 2.

3. Want gij zijt nog vleeschelijk.

«Want dewijl onder u nijd is, en twist,

en tweedracht, ziJt gij niet vleeschelijk.

en wandelt [gij me^t] naar den mensch?
a l Cor. i: 11. Gal. 5: 19. Jac. 3: 16.

4. Want als de een zegt: «Ik ben
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van Paulas; en een ander: Ik [ben] van
Apollos; zijt gij niet vleeschelijk?

a 1 Cor. 1: 12.

5. Wie is dan Paulus, en wie is «Apol-

los, anders dan dienaars, door welke
gij geloofd hebt, en [dat], gelijk de
Heers aan een iegelijk gegeven heeft?

a Hand. 18: 24. 1 Cor. 1: 12; 16: 12.

6. Ik heb geplant, «Apóllos heeft nat
gemaakt, maar God heeft den wasdom
gegeven, ' a Hand. 18: 26; 19: 1.

7. Zoo is dan noch hij die plant iets,

noch hij die nat maakt, maar God, die

den wasdom geeft.

8. En die plant, en die nat maakt,
zijn één, «maar een iegelijk zal zijn

loon ontvangen naar zijnen arbeid.

a Ps. 62: 13. Jer. 17: 10; 32: 19.

Matth. 16: 27. Rom. 2:6; 14: 12.

2 Cor. 5: lu. Gal. 6: 5. Openb. 2: 23; 22: 12.

9. Want wij zijn Gods «medearbei-
ders; Gods akkerwerk, Gods ^gebouw
zijt gij. a 2 Cor. 6: 1.

b Epb. 2: 20. Col. 2: 7. 1 Petr. 2: 5.

10. Naar de genade Gods die mij ge-

geven is, heb ik als een wijs bouw-
meester het fundament gelegd; en een
ander bouwt daarop. Maar een iegelijk

zie toe, hoe hij daarop bouwe.
11. Want niemand kan een ander

fundament leggen, dan hetgene «ge-

legd is, hetwelk is Jezus Christus.
a Jes. 28: 16. Matt.h. 16: 18.

12. En indien iemand op dit funda-
ment bouwt, goud, zilver, kostelijke

steenen, hout, hooi, stoppelen; .

13. -Eens iegelijks werk zal openbaar
worden; «want de dag zal het verkla-

ren; dewijl het door vuur ontdekt wordt;
en hoedanig eens iegelijks werk is, zal

het vuur beproeven. « jes. 8: 20

;

48: 10. Jer. 23: 29. 1 Petr. 1: 7; 4: 12.

14. Zoo iemands werk blijft,, dat hij

daarop gebouwd heeft, die zal loon ont-

vangen;
15. Zoo iemands werk zal verbrand

worden, die zal schade lijden; maar
zelf zal hij behouden worden, doch al-

zoo als door vuur. •

16. «Weet gij niet, dat gij ^ods tem-
pel zijt, en de Geest Gods in ulieden
woont? a 1 Cor. 6: 19.

2 Cor. 6: ]6. Hebr. 3: 6. 1 Petr. 2: 5.

17. Zoo iemand den tempel Gods
schendt, dien zal God schenden; want

de tempel Gods is heihg, welke gü
zijt.

18. «Niemand bedriege zichzelven.

Zoo iemand onder u dunkt, dat hij wijs

is in deze wereld, die worde dwaas,
opdat hij wijs moge worden.

a Spr. 3: 7. Jes. 5: 21.

19. Want de wijsheid dezer wereld
is dwaasheid bij God. Want er is ge-

schreven: «Hij vat de wijzen in hunne
•arglistigheid; a Job 5: ia.

20. En wederom ; «De Heere kent de
overleggingen der wijzen, dat zij ijdel

zijn. a Ps. 94: 11.

21. Niemand dan roeme op menschen;
want alles is uwe.

22. Hetzij Paulus, hetzij Apóllos, het-

zij Cephas, hetzij de wereld, hetzij

leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige,
hetzij toekomende dingen, zij zijn alle

uwe
;

23. Doch gij zijt van Christus, en
Christus is van God.

HET IV KAPITTEL.

Alzoo houde ons een [ieder] menscli,

«als dienaars van Christus, en uitdee-

lers der verbOrgenheden Gods.
a Matth. 24: 45.

2 Cor. 6: 4. Col. 1: 25. Tit. 1: 7.

2. En voorts wordt in de lütdeelers

vereischt, «dat elk getrouw bevonden
worde. a Luc. 12: 42.

3. Doch mij is voor het minste, dat
ik van ulieden geoordeeld worde, of
van een menschelijk oordeel; ja ik oor-

deel ook mijzelven niet;

4. Want ik ben mijzelven van geen
ding bewust; «doch ik ben daardoor
niet gerechtvaardigd ; maar die mij oor-

deelt, is de Heere. a Ex. 34: 7.

Job 9: 2. Ps. 143: 2.

5. «Zoo dan, oordeelt niets vóór den
tijd, totdat dë Heere zal gekomen zijn,

^welke ook in het licht zal brengen
hetgene in de duisternis verborgen is,

en openbaren de raadslagen der harten;

en alsdan zal een iegelijk lof hebbeB
van God. a Matth. 7: 1. Rom. 2: 1.

b Dan. 7: 10. Openb. 20: 12.
"

6. En deze dingen, broeders, heb ik'

op mijzelven en Apóllos bij gelijkenis

gepast, om uwentwille; opdat gij aan
ons zoudt leeren, «niet te gevoelen bo-

ven hetgene geschreven is, dat gij niet.
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de een om eens anders wille, opgebla-

zen wordt tegen den anderen.
a Spr. 3: 7. Kom. 12:3.

7. Want wie onderscheidt u? «En
wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvan-
gen? En zoo gij het ook ontvangen-
hebt, wat roemt gij, alsof gij het niet

ontvangen hadt? a Joh. 3: 27.

•Tac. 1: 17.

8. Aireede zijt gij verzadigd ;
aireede

zijt gij rijk geworden; zonder ons hebt

gy geheerscht; en och of gij heersch-

tet, opdat ook wij met u heerschen
mochten !

9. AVant ik acht, dat God ons, die

de laatste apostelen zijn, ten toon heeft

gesteld «als tot den dood verwezen;
want wij zijn ^een schouwspel gewor-
den der wereld, èn den engelen, èn den
menSChen. a Ps. 44: 23. Rom. 8: 36.

2 Cor. 4: 11. 6 Hebr. 10: 33.

10. «Wij [zijn] dwazen om Christus'

wille, maar gij zijt wijzen in Christus;

wij zijn zwakken, maar gij sterken
;
gij

zijt heerlijken, maar wij verachten.
a 1 Cor. 2: 3.

11. Tot op deze tegenwoordige ure
lijden wij honger, en lijden wij dorst,

en zijn naakt, en worden met vuisten
«geslagen, en hebben geene vaste woon-
plaats, a HancT. 23: 2.

12. «En arbeiden, werkende met onze
eigene handen. Wij worden gescholden,
en ^wij zegenen ; wij worden vervolgd,
en wij verdragen; « Hand. is: 3;

20: 34. 1 Thess. 2: 9.

2 Thess. 3: 8. & Matth. 5: 44.

Lnc. 6: 28; 23: 34. Hand. 7: 60. Rom. 12:14.

13. Wij worden gelasterd, en wij bid-

den;. wij zijn geworden als uitvaagsels
der wereld, [en] aller afschrapsel tot

nu toe.

14. Ik schrijf deze dingen niet om u
te beschamen, maar «als mijne lieve

kinderen vermaan ik [ii].

a 1 Thess. 2: 11.

15. Want al hadt gij tien duizend
leermeesters in Christus, zoo [hebt gij]

toch niet vele vaders; «want in Chris-

tus Jezus heb ik u door het Evangelie
geteeld. « Hand. IS: u.

Gal. 4: 19. Philem. vs. 10. Jac. 1: 18.

16. Zoo vermaan ik u dan, «zijt mij-

ne navolgers. «iCor. ll: l.Philipp. 3: 17.

1 Thess. 1: 6. 2 Thess. 3: 9.

17. Daarom heb ik Timótheüs totu

gezonden, die mijn lieve en getrouwe
zoon is in den Heere, welke u zaï in-

dachtig maken mijne wegen die In

Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in

alle gemeenten leer.

18. Doch sommigen zijn opgeblazen,
alsof ik tot ulieden niet komen zoude,

19. Maar ik zal haast tot n komen,
«zoo de Heere wil, en ik zal [dan] ver-

staan, niet de woorden dergenen die op-

geblazen zijn, maar de kracht.
a Hand. 18: 21. Hebr. 6: 3. Jac. 4: 15,

20. «Want het koninkrijk Gods is

niet [gelegen] in woorden, maar in
kracht. a l Cor. 2 : 4.

1 Thess. 1: 5. 2 Petr. 1: 16.

21. Wat wilt gij? Zal ik met de roe-

de tot u komen, of in hefde en [m] den
geest der zachtmoedigheid?

HET V KAPITTEL.

M<en hoort ganschelijk, [dat er] hoere-
rij onder u [is], en zoodanige hoererij,
die ook onder de heidenen niet genoemd
wordt, alzoo dat er een «zijns vaders
huisvrouwe heeft.

a Lev. 18 : 8. Deut. 27 : 20.

2. En zijt gij [nog] opgeblazen, en
hebt niet veel meer leed gedragen, op-
dat hij uit het midden van u wegge-
daan worde, die deze daad begaan
heef c ?

3. «Doch ik, als wel met het lichaam
afwezende, maar tegenwoordig zijnde
met den geest, heb aireede, als [of ik]

tegenwoordig [ware], dengene, die dat
alzoo bedreven heeft, besloten,

a Col. 2: 5.

4. In den naam van onzen Heere
Jezus Christus, als gijlieden en mijn
geest [samewjvergaderd zullen zijn, met
de kracht van onzen Heere Jezus Chris-

tus,

5. «Denzulke over te geven den sa-

tan, tot verderf des vleesches, opdat
de geest behouden moge worden in

den dag van den Heere Jezus.
a 1 Tim. 1: 20,

6. Uw roem is niet goed. «Weet gij

niet, dat een weinig zuurdeesem het
geheele deeg zuur maakt?

a Gal. 5 : 9.

7. Zuivert dan den ouden zuurdeesem
uit, opdat gij een nieuw deeg zijn

moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want
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ook ons "Pascha is voor ons geslacht,

[namelijk] Christus.
a Jes. 53: 7. Joh. 1 : 29. 1 Cor. 15: .3.

8. Zoo dan, laat ons afeest houden,
niet in den houden ziiurdeesem, nocli

in den zuurdeesem der kwaadheid en
der boosheid, maar in de ongezuurde
[brooden] der oprechtigheid en der waar-
heid, a Ex. 12: 3, 15. b Deut. 16: 3.

9. Ik heb u geschreven in den brief,

«dat gi) Il niet zoudt vermengen met de
hoereerders; « Deut. 7: 2. Matth. I8: 17.

2 Cor. 6 : 14. Eph. 5 : 11. 2 Tliess. 3 : 14.

10. Doch niet geheellijk met de hoe-

reerders dezer wereld, of met de geld-

zuchtigen, of met de roovers, of met
de afgodendienaars ; want anders zoudt
gij moeten uit de wereld gaan.

11. Maar nu heb ik u geschreven,
dat gij u niet zult vermengen, [name-
lijk] indien iemand, een broeder ge-

naamd zijnde, een hoereerder is, of een
geldzuchtige, of een afgodendienaar, of

een lasteraar, of een dronkaard, of een
roover; «dat gij met zoodanig eenen
ook niet zult eten.

a Num. 12: 14. Matth. 18: 17.

2 Thess. 3; 14-2 Joh. vs. 10.

12. Want wat heb ik ook die buiten
zijn te oordeelen? Oordeelt gijheden
niet, die binnen zijn?

13. Maar die buiten zijn, oordeelt God.
aEn doet gij dezen booze uit ulieden
weg. a Deut. 13: 5.

HET VI KAPITTEL.

JJurft iemand van ulieden, die eene
zaak heeft tegen een ander, te recht

gaan voor de onrechtvaardigen, en niet

voor de heiligen?

2. «Weet gij niet, dat de heiligen de
wereld oordeelen zullen? En indien

door u de wereld geoordeeld wordt, zij t

gij onwaardig de minste gerechtszaken ?

a Matth. 19 : 28. Luc. 22 : 30.

3. Weet gij niet, dat wij de engelen
oordeelen zullen ? Hoeveel te meer de
zaken die dit leven aangaan!

4. Zoo gij dan gerechtszaken hebt,

die dit leven aangaan, zet die [daarover],

die in de gemeente minst geacht zijn.

5. Ik zeg u [dit] tot schaamte. Is er

[dan] alzoo onder u geen die wijs is,

ook niet één, die zoude kunnen oor-

deelen lusschen zi.ine broeders?

6. Maar de [eene] broeder gaat met
den [anderen] broeder te recht, en dat
voor ongeloovigen.

7. Zoo is er dan nu ganschelijk ge-

brek onder u, dat gij met mall^anderen
rechtzaken hebt. «Waarom lijdt gij niet

liever ongelyk? Waarom lijdt gij niet

liever schade? a Spr. 20 : 22. IMatth. 5 : 39.

Rom. 12: 17. 1 Thess. 5 : 15. 1 Petr. 3: 9.

8. Maar gijlieden doet ongel-yk, en
doet schade, en dat den broederen.

9. Of weet gij niet, dat de onrecht-
vaardigen het koninkrijk Gods niet

zullen beërven?
10. Dwaalt niet; noch «hoereerders,

noch afgodendienaars, noch overspe-

Iers, noch ontuchtigen, noch die bij

mannen liggen, noch dieven, noch geld-

zuchtigen, noch dronkaaards, geen las

teraars, geen roovers zullen het konink-
rijk Gods beërven. a Gal. 5: i9.

Eph. 5 : 5. Openb. 22 : 15.

11. «En dit waart gij sommigen; maar
gij zijt ^afgewasschen, maar gij zijt

creheiligd, maar gij zijt gerechtvaar-

digd, in den naam van den Heere Je-

zus, en door den Geest onzes Gods.
a Eph. 2: 2. Col. 3: 7

Tit. 3: 3. b Hebr. 10: 22.

12. «Alle dingen zijn mij geoorloofd,

maar alle dingen zijn niet oorbaar;

alle dingen zijn mij geoorloofd, maar
ik zal onder de macht van geen mij

laten brengen. « i Cor. lO: 23.

13. De spijzen zijn voor den buik, en

de buik [is] voor de spijzen; maar Go 1

zal beide dezen en die te nicte doen.

Doch het lichaam is niet voor de hoe-

rerij, maar voor den Heere, en de Heeru
voor het lichaam.

14. «En God heeft ook den I-ïecr:

opgewekt, en zal ons opwekken doo:

zijne kracht, a Kom. 8: ll. 2 Cor. 4: l-ï.

15. Weet gij niet, dat uwe lichamen

leden van Christus zijn? Zal ik dan de

leden van Christus nemen, en maken
ze leden eener hoer? Dat zij verre.

16. Of weet gij niet, dat die de hoer

aanhangt, één lichaam [ntct kaar] is'.'

«Want die twee, zegt Hij, zullen tot

één vleesch wezen. «Gen. 2: 24.

Matth. 19: 5. Mare. 10: 8. Eph. 5: ']:.

17. Maar die den Heere aanhangt, ]s

één geest [met hem].

18. Vliedt de hoererij. Alle zonde, die

de mensch doet, is buiten het lichaam;
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maar die hoererij bedrijft, die zondigt

tegen zi.jn eigen lichaam.

19. Of weet gij niet, «dat lüieder

lichaam een tempel is van den Heiligen

Geest, die in ii is, dien gij van God
hebt, en [dat] gij uws zelfs niet zijt ?

a 1 Cor. 3: 16. 2 Cor. 6: 16.

Eph. 2: 21. Hebr. 3: 6. 1 Petr. 2: 5.

20. «Want gij zijt dimr gekocht; zoo

verheerlijkt dan God in uw lichaam en

in uwen geest, welke Godes zijn.

a 1 Cor. 7: 23. Gal. 3: 13.

Hebr. 9 : 12. 1 Petr. 1: 18.

HET VII KAPITTEL.

Aangaande nu de dingen, waarvan gij

mij geschreven hebt : het is een menscli

goed, geene vrouw aan te raken;

2. Maar om der hoererijen wille zal

•een iegelijk [man] zi.ine eigene vrouwe
hebben, en eene iegelijke [vrouive] zal ha-

ren eigenen man hebben,

3. «De man zal aan de vrouwe de
schuldige goedwilligheid betalen; en
desgelijks ook de vrouwe aan den man.

a 1 Petr. 3: 7.

4. De vrouwe heeft de macht niet

over haar eigen lichaam, maar de man
;

en desgelijks ook de man heeft de

macht niet over zijn eigen lichaam.

maar de vrouwe.

5. «Onttrekt umalkanderen niet, ten-

zij dan met [beider] toestemming voor
eenen tijd, opdat gij u tot vasten en
bidden moogt verledigen; en komt we-
derom bijeen, opdat u de satan niet

verzoeke, omdat gij u niet kunt ont-

houden, a Joel 2: 16.

6. Doch dit zeg ik uit toelating, niet

uit bevel.

7. «Want ik wilde, dat alle menschen
waren, gelijk als ikzelf [ben] ; 'miaar

een iegelijk heeft zijne eigene gave van
God, de een wel aldus, maar de ander
alzOO. a Hand. 26: 29.

b Matth. 19: 12. 1 Cor. 12: 11.

8. Doch ik zeg den ongetrouwden en
den weduwen : het is hun goed, indien
zij blijven, gelijk als ik.

9. «Maar indien zij zich niet kunnen
onthouden, dat zij trouwen ; want het
is beter te trouwen dan te branden.

a 1 Tim. 5: 14.

10. Doch den getrouwden gebied niet

ik, maar de Heere, «dat de vrouwe van
den man niet schelde;

a Mal. 2 : 14. Mattb. 5: 32; 19: 9.

Mare. 10: 11. Luc. 16: 18.

11. En indien zij ook scheidt, dat zij

ongetrouwd blijve, of met den man ver-

zoene ; en dat de man de vrouwe niet

*van zich late.

12. Maar den anderen zeg ik, niet de
Heere: indien eenig broeder eene on-

geloovige vrouwe heeft, en deze tevre-

den is bij hem te wonen, dat hij ze

niet van zich late.

13. En eene vrouwe, die eenen on-

geloovigen man heeft, en hij tevreden
is bij haar te wonen, dat zij hem niet

late varen.

14. Want de ongeloovige man is ge-

heiligd door de vrouwe, en de onge-

loovige vrouwe is geheiligd door den
man ; want anders waren uwe kinderen
onrein, maar nu zijn zij heilig.

15. Maar indien de ongeloovige
scheidt, dat hij schelde; de broeder
of de zuster wordt in zoodanige [ge-

vallest] niet dienstbaar gemaakt; maar
God heeft ons tot vrede geroepen.

16. «Want wat weet gij, vrouwe, of

gij den man zult zalig maken? Of wat
weet gij, man, of gy de vrouwe zult

zalig maken ? ai Petr. 3 : i.

17. Doch geUik God aan een iegelijk

heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een
iegelijk geroepen heeft, dat hij alzoo

wandele; en alzoo verorden ik in alle

de gemeenten.
18. Is iemand, besneden zijnde, ge-

roepen, die late zich geene [voorhuid]

aantrekken. Is iemand, in de voorhuid

zijnde, geroepen, die late zich niet be-

snijden.

19. De besnijdenis is niets, en de

voorhuid is niets, maar de onderhouding
der geboden Gods.

20. «Een iegelijk blijve in die beroe-

ping, waarin hij geroepen is.

a Eph. 4 : 1. Philipp. 1 : 27.

Col. 1 : 10. 1 Th ess. 2: 12.

21. Zijt gii, een dienstknecht zijnde,

geroepen, laat u [dat] niet bekomme-
ren ; maar indien gij ook kunt vrij

worden, gebruik [dat] liever.

22. Want die in den Heere geroepen

* stat. overz., hier, en vss. 12 en 13 : ver-
late. Zie de noot bij Ma^.th. I: 19.
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is, een dienstknecht zijnde, die is een

vrijgelatene des Heeren; desgelijks ook,

die vrij zijnde geroepen is, die is een

dienstknecht van Christus.

23. «Gij zijt duur gekocht ;
v^ordt

geene dienstknechten der menschen.
a 1 Cor. 6: 20.

Hebr. 9 : 12. 1 Petr. 1: 18.

24. Een iegelijk, waarin hij geroepen

is, broeders, die blijve daarin bij God.

25. Aangaande de maagden nu, heb
ik geen bevel des Heeren ; maar ik

zeg [mvjn] gevoelen, als die barmhar-
tigheid van den Heere gekregen heb
om getrouw te zijn.

26. Ik houde dan dit goed te zijn

om den aanstaanden nood, dat het,

[zeg ik], den mensch goed is alzoo te

zijn.

27. Zijt gij aan eene vrouwe verbon-

den, zoek geene ontbinding; zijt gij

ongebonden van eene vrouwe, zoek
geene vrouwe.

28. Maar indien gij ook trouwt, giJ

zondigt niet ; en indien eene maagd
trouwt, zij zondigt niet. Doch dezulken
zullen verdrukking hebben in het
vleesch; en ik spare ulieden.

29. Maar dit zeg ik, broeders, dat

de tijd voorts kort is; opdat ook die

vrouwen hebben, zouden zijn als niet

hebbende
;

30. En die weenen, als niet weenen-
de; en die blijde zijn, als niet blijde

zijnde; en die koopen, als niet bezit-

tende
;

31. En die deze wereld gebruiken,
als niet misbruikende; «want de ge-

daante dezer wereld gaat voorbij.

a Jes. 40: 6. Jac. 1: 10.

4: 14. 1 Petr. 1: 24. 1 Joh. 2: 17.

32. En ik wil, dat gij zonder bekom-
mernis zijt. «De ongetrouwde bekom-
mert zich met de dingen des Heeren,
hoe hij den Heere zal behagen

;

a 1 Tim. 5: 5.

33. Maar die getrouwd is, bekommert
zich met de dingen der wereld, hoe hij

der vrouwe zal behagen.
34. Eene vrouwe en eene maagd zijn

onderscheiden. De ongetrouwde be-

kommert zich met de dingen des Hee-
ren, opdat zij heilig zij beide aan li-

chaam en aan geest ; maar die getrouwd
is, bekommert zich met de dingen der
wereld, hoe zij den man zal behagen.

35. En dit zeg ik tot uw eigen voor-

deel; niet opdat ik eenen strik overu
zoude werpen, maar [om u te leiden]

tot hetgene wel voegt, en bekwaam is

om den Heere wel aan te hangen,
zonder herwaarts en derwaarts getrok-
ken te worden.

36. Maar zoo iemand acht, dat hij

ongevoegelijk handelt met zijne maagd,
indien zij over den jeugdigen tijd gaat,

en het alzoo moet geschieden, die doe
wat hij wil; hij zondigt niet; dat zij

trouwen.
37. Doch die vast staat [msï/w] hart,

geene noodzaak hebbende, maar macht
heeft over zijnen eigenen wil, en dit

in zijn hart besloten heeft, dat hij zijne

maagd zal bewaren, die doet wel.

38. Alzoo dan, die [haar] ten huwe-
lijk uitgeeft, die doet wel; en die [ze]

ten huwelijk niet uitgeeft, die doet.

beter.

39. «Eene vrouwe is door de wet
verbonden, zoo langen tijd haar man
leeft ; maar indien haar man ontsla-

pen is, zoo is zij vrij, om te trouwen
dien zij wil, alleenlijk in den Heere.

a Rom. 7 : 2.

40. Maar zij is gelukkiger, indien zij

alzoo blijft, naar mijn gevoelen. En ik

meen ook «den Geest Gods te hebben.
a 1 Thess. 4: 8.

HET VIII KAPITTEL.

Aangaande nu de dingen die den af-

goden geofferd zijn: wij weten, dat wij

allen te zamen kennis hebben. De ken-
nis maakt opgeblazen, maar de liefde

sticht
;

2. En zoo iemand meent iets te we-
ten, die heeft nog niets gekend, gelijk

men behoort te kennen;
3. Maar zoo iemand God liefheeft,

die is van Hem gekend.
4. «Aangaande dan het eten der din-

gen die den afgoden geolïerd zijn: wij

weten, ''dat een afgod niets is in de
wereld, «^en dat er geen ander God is

dan één. « Rom. 14: 14.

h 1 Cor. 10: 19. c Deut. 4: 39. Eph. 4: 6.

5. Want hoewel er ook zijn die go-

den genaamd worden, hetzij in den
hemel, hetzij op de aarde (gely k. er

vele goden en vele heeren zijn),

6. «Nochtans hebben wij [maar] éénen
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God, den Vader, kut welken alle din-

gen zijn, en wij tot Hem, een [maar]
éénen Heere, Jezus Christus, door wel-

ken alle dingen zijn, en wij door hem.
a Mal. 2: 10. Eph. 4: 6. & Rom. 11: 36.

c Joh. 13: 13. 1 Cor. 12: 3. Plnlipp. 2: 11.

7. Doch in allen is de kennis niet;

«maar sommigen, met eene consciëntie
des afgods tot nog toe, eten als [iets]

dat den afgoden geofferd is; en hunne
consciëntie, zwak zijnde, wordt bevlekt.

a 1 Cor. 10: 28.

8. «De spijze nu maakt ons Gode
niet aangenaam; want hetzij dat wij

eten, wij hebben geenen overvloed ; en
hetzij dat wij niet eten, wij hebben
geen gebrek. a Rom. 14 : 17.

9. «Maar ziet toe, dat deze uwe
macht niet eenigerwijze een aanstoot
worde dengenen die zwak zijn.

a Gal. 5: 13.

10. Want zoo iemand u, die de ken-
nis hebt, ziet in der afgoden tempel
aanzitten, zal de consciëntie van hem,
die zwak is, niet gestijfd worden, om
te eten de dingen die den afgoden ge-

offerd zijn?

11. «En zal de broeder, die zwak is,

door uwe kennis verloren gaan, om
welken Christus gestorven is?

a Rom. 14: 15.

12. Doch gijlieden, alzoo tegen do
broeders zondigende, en hunne zwak-
ke consciëntie kwetsende, zondigt te-

gen Christus.

13. «Daarom, indien de spijze mijnen
broeder ergert, zoo zal ik in eeuwigheid
geen vleesch eten, opdat ik mijnen
broeder niet ergere. a Rom. 14 : 21.

2 Cor. 11: 29.

HET IX KAPITTEL.

Jjen ik niet een apostel? Ben ik niet
vrij? «Heb ik niet Jezus Christus onzen
Heere gezien? «Zijt gijlieden niet mijn
werk in den Heere? a Hand. 9:3, 17 ; 22:

14, 1 8 ; 23 : 11. 1 Cor. 15 : 8.

2 Cor. 12: 2. ö 1 Cor. 4: 15.

2, Zoo ik anderen geen apostel ben,
nochtans ben ik het ulieden; want
het zegel mijns apostelschaps zijt

gylieden in den Heere.
3. Mijne verantwoording aan dege-

nen, die onderzoek over mij doen, is

deze.

4. «Hebben wij niet macht, om te

eten en te drinken? a i Cor. 9: ii.

1 Thess. 2: 6. 2 Thess. 3: 9.

5. Hebben wij niet macht, om eene
vrouwe, eene zuster zijnde, ]met ons]

om te leiden, gelijk ook de andere
Apostelen, en de broeders des Heeren,
en «Cephas ? « Mattb. S: 14.

6. Of hebben alleen ik en Barnabas
geene macht van niet te werken?

7. Wie «dient ooit in den krijg op
eigene bezoldiging? Wie ^plant eenen
wijngaard, en eet niet van zijne vrucht ?

Of cvvie weidt eene kudde, en eet niet
van de melk der kudde? a2Cor. lO: 4.

6 1 Cor. 3: 6, 7, 8. c Joh. 21- 15.1 Petr. 5: 2.

8. Spreek ik dit naar den mensch ?

Of zegt ook do wet dit niet?
9. Want in de wet van Mozes is

geschreven : «Gij zult eenen dorschen-
den os niet muilbanden. Zorgt ook
God voor de ossen? a Dent. 25: 4.

1 Tim. 5: 18.

• 10. Of zegt Hij [dat] ganschelijk om
onzentwille ? Want om onzentwille is

[dat] geschreven; overmits die ploegt,

op hope moet ploegen, en die op hope
dorscht, [moet] zijner hope deelachtig

worden.
11. «Indien wij ulieden het geeste-

lijke gezaaid hebben, is het eene groote
[zake], zoo wij het uwe, dat lichame-
lijk is, maaien? a Rom. 15: 27. Gal. 6: 6.

12. Indien anderen deze macht over
u deelachtig zijn, [ivaarom] niet veel meer
wij ? «Doch wij hebben deze macht niet

gebruikt, maar wij verdragen het alles,

opdat wij niet eenige verhindering ge-

ven aan het Evangelie van Christus.
a Hand. 20: 33. 2 Cor. 11 : 9; 12: 13.

13. Weet gij niet, «dat degenen die

de heilige dingen bedienen, van het

heilige eten; [en] die steeds bij het al-

taar zijn, met het altaar deelen?
a Deut. 18: 1.

14. «Alzoo heeft ook de Heere geor-

dineerd, dengenen die het Evangelie
verkondigen, dat zij van het Evangelie

leven. a Lev. 19: 13. Deut. 24: 14; 25: 4.

Matth. 10: 10. Luc. 10: 7. 1 Tim. 5: 18.

15. Maar ik heb geen van deze din-

gen gebruikt. En ik heb dit niet ge-

schreven, opdat het alzoo aan mij ge-

schieden zoude; want h.et ware mij be-

ter te sterven, dan dat iemand dezen

mijnen roem zoude ijdel maken.
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16. Want indien ik het Evangelie
verkondig, het is mij geen roem;
«want de nood is mij opgelegd; en
wee mij, indien ik het Evangelie niet
verkondig. a Eom. l: 14.

17. Want indien ik dat gewillig doe,
zoo heb ik loon; maar indien onwil-
lig, de iiitdeeling is mij [evenwel] toe-

betrouwd.
18. Wat loon heb ik dan ? [Namelijk]

dat ik, het Evangelie verkondigende,
het Evangelie van Christus kosteloos
stelle, om myne macht in het Evan-
gelie niet te misbruiken.

19. Want waar ik van allen vrij was,
heb ik mijzelven allen dienstbaar ge-

maakt, opdat ik er meer zoude win-
nen;

20. «En ik ben den Joden geworden
als een Jood, opdat ik de Joden win-
nen zoude; dengenen, die onder de wet
zijn, [be7i ik geivorden] als onder de wet
zijnde, opdat ik degenen, die onderde
wet zijn, winnen zoude;

a Hand. 16: 3; 18: 18; 21: 23.

21. «Dengenen, die zonder de wet zijn,

[hen ik geworden] als zonder de wet
zijnde (voor God [nochtans] zijnde niet

zonder de wet, maar voor Christus
onder de wet), opdat ik degenen, die

zonder de wet zijn, winnen zoude;
a Gal. 2: 3.

22. «Ik ben den zwakken geworden
als een zwakke, opdat ik de zwakken
winnen zoude ; allen ben ik alles ge-

worden, opdat ik immers eenigen be-

houden zoude. a Rom. 15: 1.

1 Cor. 10: 33. Gal. 6: 1.

23. En dit doe ik om des Evangelies
Aville, opdat ik dat mede deelachtig
zoude worden.

24. Weet gij lieden niet, dat die in

de loopbaan loopen, allen wel loopen,
maar [dat] één den prijs ontvangt ?

Loopt alzoo, dat gij [dien] moogt ver-

krijgen, a Gal. 2: 2; 5: 7.

Philipp. 2: 16. 2 Tim. 4: 7. Hebr.6:18.

25. «En een iegelijk die [om j'^rijs]

strijdt, onthoudt zich in alles. Deze
dan [doen] wel [di^], opdat zij eene ver-

derfelijke kroon zouden ontvangen,
maar wij ^eene onverderfelijke.

a2Tim. 2:4.ft2Tim.4:8. 1 Petr. 1: 4; 5:4.

26. Ik loop dan alzoo, niet als op
het onzekere; ik kamp alzoo, niet als

de lucht slaande

27. Maar ik bedwing mijn lichaam,
en breng het tot dienstbaarheid, opdat
ik niet eenigszins, waar ik anderen ge-

predikt heb, zelf verv^^erpelijk worde.

HET X KAPITTEL.

EIjn ik wil niet, broeders, dat gij on-
wetende zijt, «dat onze vaders allen
onder de wolke waren, en ^allendoor
de zee doorgegaan zijn; a Ex. is: 21.

Num. 9: 18. Deut. 1: 33.

Neh. 9: 12, 19.;Ps. 78: 14; 105: 39.

b Ex. 14: 22. Joz. 4: 23. Ps. 78 : 13.

2. En allen in Mozes gedoopt zijn in

de wolke en in de zee;

3. «En allen dezelfde geestelijke spij-

ze gegeten hebben
; a Ex. I6: 15.

4. «En allen denzelfden geestelijken

drank gedronken hebben. W*ant zij

dronken uit de geestelijke steenrots,

die volgde ; en de steenrots was Chris-

tus, a Es. 17: 6.

Num. 20: 11. Ps. 78: 15.

5. Maar inhetmeerder [dee?] van hen
heeft God geen welgevallen gehad;
awant zij zijn in de woestijn terneder
geslagen. «Num. 26: 65.

6. En deze dingen zijn geschied ons
tot voorbeelden, opdat wij geenen lust

tot het kwade zouden hebben, gelij-

kerwijs als «zij lust gehad hebben.
a Num. 11: 4, 33. Ps. 106: 14.

7. En wordt geene afgodendienaars,

gelijkerwijs als sommigen van hen,

gelijk geschreven staat: «Het volk zat

neder om te eten, en om te drinken,

en zy stonden op om te spelen.
a Ex. 32: C.

8. En laat ons niet hoereeren, «ge-

lijk sommigen van hen gehoereerd
hebben, en vielen op éénen dag drie

en twintig duizend. a Num. 25: 1,9.

Ps. 106: 29.

9. En laat ons Christus niet verzoe-

ken, «gelijk ook sommigen van hen
verzocht hebben, en werden van de

slangen vernield. a Num. 21 : 5.

Ps. 106: 14.

10. En murmureert niet, «gelijk ook
sommigen van hen gemurmureerd heb-

ben, en werden vernield van den ver-

derver. a Ex. 16 : 2 : 17 : 2.

Num. 14 : 36. Ps. 11)6 : 25.

11. En deze dingen alle zijn hunlie-

den overkomen tot voorbeelden; «en
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zijn beschreven tot waarschuwing van

ons, ^op dewelke [de einden der eeuwen
gekomen zijn. a Rom. 15: 4.

1 Cor. 9: 10. b Philipp. 4: 5. Hebr. 10: 25.

12. Zoo dan, die meent te staan, zie

toe dat hij niet valle.

13. Ulieden heeft geene verzoeking

bevangen dan menschelijke; doch «God
is getrouw, die u niet zal laten verzocht

worden boven hetgene gij vermoogt,
maar Hij zal met de verzoeking ook
de uitkomst geven, opdat gij ze kunt
verdragen. a i Cor. i : 8.

1 Thess. 5 : 24. 2 Petr. 2 : 9.

14. Daarom, mijne geliefden, vliedt

van den afgodendienst.

15. Als tot verstandigen spreek ik:

oordeelt gij hetgene ik zeg.

16. De drinkbeker der dankzegging,
dien wij [dankzeggende] zegenen, is die

niet eene gemeenschap des bloedsvan
Christus? Het brood, dat wij breken,
is dat niet eene gemeenschap des
lichaams van Christus?

17. Want één brood [is het, zoo] zijn

wij velen «één lichaam, dewijl wij al-

len ééns broods deelachtig zijn.

a Rom. 12: 5. 1 Cor. 12: 27.

18. Ziet Israël dat naar het vleesch
is; hebben niet degenen die de offe-

randen eten, gemeenschap met het al-

taar?
19. Wat zeg ik dan? «Dat een af-

god iets is? Of dat het afgodenoffér
iets is? al Cor. 8: 4.

20. Ja [ik zeg], dat hetgene de hei-

denen offeren, «zij den duivelen offe-

ren, en niet Gode; en ik wil niet, dat
gij met de duivelen gemeenschap hebt.

a Lev. 17 : 7. Deut. 32 : 17.

21. Gij kunt den drinkbeker des Hoe-
ren niet drinken, en den drinkbeker
der duivelen; gij kunt niet deel heb-
ben aan de tafel des Heeren, en aan
de tafel der duivelen.

22. Of tergen wij den Heere? Zijn

wij sterker dan Hij ?

23. «Alle dingen zijn mij geoorloofd,

maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle

dingen zijn mij geoorloofd, maar alle

dingen stichten niet. a i Cor. 6: 12.

24. «Niemand zoeke wat zijns zelfe

is, maar een iegelijk [zoeke] wat des
anderen is.

a 1 Cor. 13 : 5. Philipp. 2 : i.

25. Eet al wat in het vleeschhuis

verkocht wordt, niets ondervragende,
om der consciëntie wille;

26. «Want de aarde is des Heeren,
en hare volheid.

a Ex. 19: 5. Ps. 24: 1; 50: 12.

27. En indien u iemand van de on-

geloovigen noodt, en gij [daar] gaan
wilt, «eet al wat ulieden voorgesteld

wordt, niets ondervragende, ^om der

consciëntie wille.
a Luc. 10: 7. & 1 Cor. 8: 7.

28. Maar zoo iemand tot ulieden zegt ;

Dat is afgodenoffér; eet [het] niet, om
desgenen wille, die [u da,t] te kennen
gegeven heeft, en [om] der consciëntie

wille; want de aardeis des Heeren, en

hare volheid.

29. Doch ik zeg, [om] de consciëntie,

niet van uzelven, maar des anderen;

want waarom wordt mijne vrijheid ge-

oordeeld door eene andere consciëntie?

30. En indien ik door genade [der

spijze] deelachtig ben, waarom word
ik gelasterd over hetgene «waarvoor
ik dankzeg? a Rom. 14: 6. I Tim. 4: 3.

31. «Hetzij dan dat gijlieden eet, het-

zij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets [an-

ders] doet, doet hét al ter eere Gods.
Cl Col. 3 : 17.

32. «Wees zonder aanstoot te geven,

en den Joden, en den Grieken, en der

gemeente Gods; « Rom. 14: 13.

33. Gelijkerwijs ik ook in alles allen

behaag, niet zoekende mijn eigen voor-

deel, maar het [voordeel] van velen, op-

dat zij mochten abehouden worden.
a 1 Cor. 9; 22.

HET XI KAPITTEL.

W«eest «mijne navolgers, gelijkerwijs

ook ik van Christus. a i Cor. 4 : 16.

Philipp. 3 : 17. 1 Thess. 1 : 6. 2 Thess. 3 : 9.

2 En ik prijs u, broeders, dat gij in

alles mijner gedachtig zijt, en de i;i-

zettingen behoudt, gelijk ik [die] u over-

gegeven heb.

3. Doch ik wil dat gij weet, «dat

Christus het hoofd is eens iegelijken

mans, en de man het hoofd der vrouwe,
ben God het hoofd van Christus.

a Eph. 5: 23.

b Joh. 14: 28. 1 Cor. 3: 23; 15: 27.

4. Een iegelijk man, die bidt of pro-

feteert, hebbende [iets] op het hoofd,

die onteert zi,}n eigen hoofd;
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5. Maar eene iegelijke vrouw, die bidt

of profeteert met ongedekten hoofde,
onteert haar eigen hoofd; want het is

één en hetzelfde, alsof [haar] het haar
afgesneden ware.

6. Want indien eene vrouw niet ge-

dekt is, dat zij ook geschoren worde;
«maar indien het leeli.jk is voor eene
vrouw, geschoren te zijn, of het haar
afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.

a Num. 5 : IS. Deut. 22 : 5.

7. Want de man moet het hoofd niet

dekken, «overmits hij het beeld en de
heerlijkheid Gods is; maar de vrouwe
is de heei'lijkheid des mans.

«Gen. 1: 2G, 27;5: 1;9:6. Col. 3: 10.

8. «Want de man is uit de vrouw
niet, maar 'de vrouw uit den man;

a Gen. 2: 18, 21.

9. Want ook is de man niet gescha-
pen om de vrouw, maar de vrouw om
den man.

10. Daarom moet de vrouwe eene
macht op het hoofd hebben, om der
engelen wille.

11. Nochtans is noch de man zonder
de vrouw, noch de vrouw zonder den
man, in den Heere.

12. Want gelijk erwijs de vrouw uit

den man is, alzoo is ook de man door
de vrouw; doch alle dingen [zijn] uit

God.

13. Oordeelt gij onder uzelven: is het
betamelijk, dat de vrouw ongedekt God
bidde? •

14. Of leert u ook de natuur zelve
niet, dat zoo een man lang haar draagt.
het hem eene oneere is?

15. Maar zoo eene vrouw lang haar
draagt, dat het haar eene eereis Tom-
dat het lange haar voor een deksel
haar is gegeven.

16. «Doch indien iemand schijnt
twistgierig te zijn, wij hebben zulke
gewoonte niet, noch de gemeenten Gods.

a 1 Tim. 6: 4.

17. Dit nu, [hetgene] ik [ii] aanzeg,
prijs ik niet, [namelijk] dat gij niet tot
beter, maar tot erger samenkomt.

18. Want eerstelijk, als gij .samen-
komt in de gemeente, zoo hoor ik dat
er scheuringen zijn onder u; en ik
geloof het ten deele.

19. «Want er moeten ook ketterijen
ionder u zijn, opdat degenen die op-

recht zijn, openbaar mogen worden on-

der U. a Matth. 18 : 7. Luc. 17 : 1.

b Hand. 20: 30. 1 Joh. 2: 19.

20. Als gij dan bijeen samenkomt,
[dat] is niet des Heeren Avondmaal
eten

;

21. Want in het eten neemt een iege-

lijk tevoren zijn eigen avondmaal; en
deze is hongerig, en de ander is dronken.

22. Hebt gij dan geene huizen, om
er te eten en te drinken? Of veracht
gij de gemeente Gods, en beschaamt gij

degenen die niet hebben? Wat zal ik

u zeggen ? Zal ik u prijzen ? In dezen
prijs ik [u] niet,

23. Want ik heb van den Heere ont-

vangen, hetgene ik u ook overgegeven
heb, «dat de Heere Jezus, in den nacht
in welken hij verraden werd, het brood
nam; a Matth. 2G: 26.

Mare. 14: 22. Luc. 22: 19.

24. En als hij gedankt had, brak hij

het, en zeide: iSTeemt, eet; dat is mijn
lichaam, dat voor u gebroken wordt;
doet dat tot mijne gedachtenis.

25. Desgelijks [)iam] hi] ook den drink-

beker, na het eten des avondmaals, en
zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe
Testament in mijn bloed; doet dat, zoo
dikwijls als gij [dien] zult drinken, tot

mijne gedachtenis.

26. Want zoo dikwijls als gij dit

brood zult eten, en dezen drinkbeker
zult drinken, zoo verkondigt den dood
des Heeren, «totdat hij komt.

a Joh. 14: 3. Hand. 1: 11.

27. «Zoo dan, wie onwaardiglijk dit

brood eet, of den drinkbeker des Hee-
ren drinkt, die zal schuldig zijn aan
het lichaam en bloed des Heei'en.

a Num 9: 10, 13.

Joh. G: 51, G3, 64; 13: 27. 1 Cor. 10: 21.

28. «Maar de mensch beproeve zich-

zelven, en ete alzoo van het brood, en
drinke van den drinkbeker.

a 2 Cor. 13 : 5.

29. Want die onwaardiglijk eet en
drinkt, die eet en drinkt zichzelven

een oordeel, niet onderscheidende het

lichaam des Heeren,
30. Daarom zijn onder u vele zwak-

ken en kranken, en velen slapen.

31. «Want indien wij onszelven oor-

deelden, zoo zouden wij niet geoordeeld
worden, a Ps.32: 5, Spr. 18: 17.

32. Maar als wij geoordeeld worden,
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ZOO worden wij van den Heere getuch-

tigd, opdat wij met de wereld niet zou-

den veroordeeld worden.
83. Zoo dan, mijne broeders, als gij

samenkomt om te eten, verwacht mal-

kanderen.
34. Doch zoo iemand hongert, dat hij

te huis ete, opdat gij niet tot een oor-

deel samenkomt. De overige dingen nu
zal ik ordenen, als ik zal gekomen
zijn.

HET XIT KAPITTEL.

Jcjn van de geestelijke [gaven], broeders,

wil ik niet dat gij onwetende zijt.

2. Gij weet dat gij heidenen waart, tot

de stomme afgoden henengetrokken,
naar dat gij geleid werdt.

3. Daarom maak ik u bekend, «dat

niemand, die door den Geest Gods
spreekt, Jezus eene vervloeking noemt;
en niemand kan zeggen Jezus den
^Heere [te sijn], dan door den Heiligen

Geest. a Marc. 9 : 39.

b Joh. 13 : 13. 1 Cor. 8 : 6.

4. «En er is verscheidenheid der ga-

ven, doch het is dezelfde Geest;
a Rom. 12: 6. 1 Petr. 4: 10.

5. En er is vei-scheidenheid der be-

dieningen, en het is dezelfde Heere;
6. En er is verscheidenheid der wer-

kingen, doch het is dezelfde God, die

alles in allen werkt.

7. Maar aan een iegelijk wordt de
openbaring des Geestes gegeven tot het-

gene dat oorbaar is.

8. Want dezen wordt door den Geest
gegev-en het woord der wijsheid; en
eenen anderen het woord der kennis,

door denzelfden Geest;

9. En eenen anderen het geloof, door
denzelfden Geest; en eenen anderen
de gaven der gezondmakingen, door
denzelfden Geest;

10. En eenen anderen de werkingen
der krachten ; en eenen anderen profe-

tie; en eenen anderen onderscheidin-
gen der geesten; en eenen anderen
menigerlei talen; en eenen anderen
uitlegging der talen.

11. Doch deze dingen aile «werkt de
ééne en dezelfde Geest, Meelende aan
een iegelijk in het bijzonder gelijker-

WijS hij wil. a Rom> 12: 3, 6. Eph. 4: 7.

b 1 Cor. 7: V. 2 Cor. 10: 13.

12. «Want gelijk het lichaam één is,

en vele leden heeft, en alle de leden
van dit ééne lichaam, vele zijnde,

[}naar] één lichaam zijn, alzoo ook
Chtistus. a Rom. 12: 4, 5. Eph. 4: 16.

13. Want ook wij allen zijn door
éénen Geest tot één lichaam gedoopt,
«hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij

dienstknechten, hetzy vrijen; en wij

zijn allen tot éénen Geest gedrenkt.
a Gal. 3: 28.

14. Want ook het lichaam is niet

één lid, maar vele [leden].

15. Indien de voet zeide: dewijl ik

de hand niet ben, zoo ben ik van het

lichaam niet; is hij daarom niet van
het lichaam?

16. En indien het oor zeide: dewijl

ik het oog niet ben, zoo ben ik van
het lichaam niet; is het daarom niet

van het lichaam?
17. Ware het geheele lichaam het

oog, waar [zoude] het gehoor [zijn]?

Ware het geheele [lichaam] gehoor,

waar [zoude] de reuk [zijn]?

18. Maar nu heeft God de leden ge-

zet, een iegelijk van deze in het li-

chaam, gelijk Hij gewild heeft.

19. Waren zij alle [maar] één lid,

waar [zoude] het lichaam [zijn]?

20. Maar nu zijn er wel vele leden,

doch [muar] één lichaam.

21. En het oog kan niet zeggen tot

de hand: ik heb u niet vannoode; of

wederom het hoofd tot de voeten: ik

heb u niet van noode.

22. Ja veeleer, de leden, die [ons]

dunken de zwakste des lichaams te

zijn, die zijn noodig;

23. En die ons dunken de minst 'ge-

ëerde [leden] des lichaams te zijn, de-

zen doen wij overvloediger eere aan;

en onze onsierlijJke [Zedew] hebben over-

vloediger versiering;

24. Doch onze sierlijke hebben het

niet van noode; maar God heeft het

lichaam [alzoo] samengevoegd, gevende

overvloediger eere aan hetgene [daar-

aan] gebrek heeft;

25. Opdat geene tweedracht in het

lichaam zij, maar de leden voor mal-

kanderen gelijke zorg zouden dragen.

26. En hetzij dat één lid lijdt, zoo

lijden alle de leden med-e; hetzij dat

«• Stat.-overz. : eerlijke. Dit beteekende oud-

tijds: hetgene eere ontvangt. ïhans niet meer-
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één lid verheerlijkt wordt, zoo verblij-

den zich alle de leden mede.
27. oEn gyiieden zijt het lichaam van

Christus, en leden in het bijzonder.
a Hom. 12: 5.

Eph. 1: 23; 4: 12; 5: 23. Col. 1: 24.

28. En God heeft er sommigen in de

gemeente gesteld, «ten eerste apostelen,

^ten tweede profeten, ten derde lee-

raai's, daarna krachten, daarna gaven
der gezondmakingen, behulpsels, regee-

ringen, menigerlei talen.
a Eph. 4: 11. h Eph. 2: 20.

29. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij

allen profeten? Zijn zij allen leeraars ?

Zijn zij allen krachten?
30. Hebben zij allen gaven der ge-

zondmakingen? Spreken zij allen met
[menigerlei] talen? Zijn zij allen uit-

leggers ?

31. Doch ijvert naar de beste gaven
;

en ik wijs u eenen weg, die nog uit-

nemender is.

HET XIII KAPITTEL.

Al ware het, dat ik de talen der men-
schen en der engelen sprak, en de
liefde niet had, zoo ware ik een klin-

kend meitaal, of luidende schel gewor-
den.

2. «En al ware het, dat ik de [gave]

der profetie had, en wist alle de ver-

borgenheden en al de wetenschap; en
al ware het, dat ik al het geloof had,

zoodat ik ^bergen verzette, en de liefde

niet had, zoo ware ik niets.

a Matth. 7: 22.

Rom. 12: 7. h Matth. 17: 20;

21: 21. Mare. 11: 23. Luc. 17: 6.

8. En al ware het, dat ik alle mijne
goederen tot onderhoud [der armen]
uitdeelde; en al ware het, dat ik mijn
lichaam overgaf, opdat ik verbrand
zoude worden, en had de liefde niet,

zoo zoude het mij geene nuttigheid

geven.
4. «De liefde is lankmoedig, zij is

goedertieren; de liefde is niet afgun-

stig; de liefde handelt niet lichtvaar-

diglijk, zij is niet opgeblazen,
a Spr. 10: 12. 1 Petr. 4: 8.

5. Zij handelt niet ongeschiktelijk,

«zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet

verbitterd, zij denkt geen kwaad,
a 1 Cor. 10 : 24. Philipp. 2 : 4.

6. Zij verblijdt zich niet in de onge-

rechtigheid, «maar zij verblijdt zich in

de waarheid; a 2 Jeh. vs. 4.

7. Zy bedekt alle ding«ö, zii gelcwrft

alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij

verdraagt alle dingen.
8. De liefde vergaat nimmermeer;

maar hetzij profetieën, zij zivHen te

niete gedaan worden; hetzij talen, zij

zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal

te niet« gedaan worden.
9. Want wy kennen ten deele, en

wij profeteeren ten deele;

10. Doch wanneer het volmaakte zal

gekomen zijn, dan zal hetgene dat ten
deele is, te niete gedaan worden.

11. Toen ik een kind was, sprak ik

als een kind, was ik gezind als een
kind, overleide ik als een kind; nfiaar

wanneer ik een man geworden ben,

zoo heb ik te niete gedaan hetgene
eens kinds was.

12. «Want wij zien nu door eenen
spiegel in eene duistere rede, maar
alsdan [zullen wij zien] aangezicht tot

aangezicht; nu ken ik ten deele, maar
alsdan zal ik kennen, gelijk ik ook
gekend ben. a 2 Cor. 3: 18.

13. En nu blijft geloof, hoop [en]

liefde, deze drie; doch de meeste van
deze is de liefde.

HET XIV KAPITTEL.

Jaagt de liefde na; en ijvert om de
geestelijke [gaven], maar meest, dat gij

moogt profeteeren.

2. Want die eene [vreemde] taal

spreekt, spreekt niet den menschen,
maar Gode; want niemand verstaat

[het], doch met den geest spreekt hij

verborgenheden
;

3. Maar die profeteert, spreekt den
menschen stichting, en vermaning, en
vertroosting.

4. Die eene [vreemde] taal spreekt,

die sticht zichzelven; maar die profe-

teert, die sticht de gemeente.
5. En ik wil [wel], dat gij allen

in [vreeyyide] talen spreekt, maarraeei',

dat gij profeteert; want die profeteert,

is meerder dan die [vreemde] talen

spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegge,

opdat de gemeente stichting moge ont-

vangen.
6. En nu, broeders, indien ik tot u
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kwam, en sprak [vreemde] talen, wat
nuttigheid zoude ik u doen, zoo ik tot

u niet sprak, of in openbaring, of in

kennis, of in profetie, of in leering?

7. Zelfs ook de levenlooze dingen die

geluid geven, hetzij fluit, hetzij citer,

zoo zij geen onderscheid met [hunnen]

klank geven, hoe zal bekend worden
hetgene gefloten of op de citer gespeeld
wordt?

8. Want ook indien de bazuin een
onzeker geluid geeft, wie zal zich tot

den krijg bereiden?
9. Alzoo ook gijlieden, indien gij niet

door de taal eene duidelijke rede geeft,

hoe zal verstaan worden hetgene ge-

sproken wordt? Want gij zult zijn [aZs]

die in de lucht spreekt.

10. Er zijn, naar het voorvalt, zoo
vele soorten van stemmen in de we-
reld, en geene van deze is zonder stem.

11. Indien ik dan de kracht der stem
niet weet, zoo zal ik hem die spreekt
barbaarsch zijn; en hij die spreekt zal

bij mij barbaarsch zijn.

12. Alzoo ook gij, dewijl gij ijverig

zijt naar geestelijke gaven, zoo zoekt
dat gij moogt overvloedig zijn tot stich-

ting dêr gemeente.
13. Daarom, die in eene [vreemde]

taal spreekt, die bidde dat hij het mo-
ge uitleggen.

14. Want indien ik in eene [vreemde]

taal bid, mijn geest bidt [wel], maar
mijn verstand is zonder vrucht.

15. Wat is het dan ? Ik zal [wel] met
den geest «bidden, maar ik zal ook met
het verstand bidden; «ik zal [wel] met
den geest zingen, maar ik zal ook met
het verstand zingen.

a Eph. 5: 19. Col. 3: 16.

16. Anderszins, indien gij dankzegt
met den geest, hoe zal degene, die de
plaats eens ongeleerden vervult, Amen
zeggen op uwe dankzegging, dewijl hij

niet weet, wat gij zegt?
17. Want gij dankzegt wel behoorlijk,

maar de ander wordt niet gesticht.

18. Ik dank mijnen God, dat ik meer
[vreemde] talen spreek, dan gij allen;

19. Maai" ik wil [liever] in de gemeen-
te vijf woorden spreken met mijn ver-

stand, opdat ik ook anderen moge on-

derwijzen, dan tien duizend woorden
in eene [vreetnde] taal.

20. «Broeders, wordt geene kinderen

in het verstand ; maar zijt kinderen in
de boosheid, en wordt in het verstand
volwassen. « Matth. 18: 3; 19: 14.

Eph. 4: 14. 1 Petr. 2: 1, 2.

21. «In de wet is geschreven : Ik zal
door lieden van andere talen, en door
andere lippen, tot dit volk spreken,
en ook alzoo zullen 2;ij Mij niet hooren,
zegt de Heere. aDeut. 28: 49. Jes. 28: 11.

22. Zoo dan, de [vreemde] talen zijn

tot een teeken, niet dengenen die ge-

looven, maar den ongeloovigen
; en de

profetie, niet den ongeloovigen, maar
dengenen die gelooven.

23. Indien dan de geheele gemeente
bijeenvergaderd ware, en zij allen in

[vreemde] talen spraken, en [eenige] on-
geleerden of ongeloovigen inkwamen,
zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig
waart ?

24. Maar indien zij allen profeteerden,
en een ongeloovige of ongeleerde in-

kwame, die wordt van allen overtuigd,
[en] hij wordt van allen geoordeeld,

25. En alzoo worden de verborgene
dingen zijns harten openbaar; en alzoo,

vallende op [zijn] aangezicht, zal hij

God aanbidden, en verkondigen dat
God waarlijk onder u is.

26. Wat is het dan, broeders? Wan-
neer gij samenkomt, een iegelijk van
u heeft hij eenen psalm, heeft hij eene
leere, heeft hij eene [vreemde] taal,

heeft hij eene openbaring, heeft hij

eene uitlegging; laat alle dingen ge-

schieden tot stichting.

27. En zoo iemand eene [vree7nde] taal

spreekt, [dat] . het door twee, of ten
meeste drie [geschiede], en bij beurte;

en dat één het uitlegge;

28. Maar indien er geen uitlegger is,

dat hij zwijge in de gemeente, doch
dat hij tot zichzelven spreke, en tot God.

29. En dat twee of drie profeten spre-

ken, en dat de anderen oordeelen;

30. Doch indien eenen anderen, die

er zit, [iets] geopenbaard is, dat de eer-

ste zwijge.

31. Want gij kunt allen, de één na
den ander, profeteeren, opdat zij allen

leeren, en allen getroost worden.
32. En de geesten der profeten zijn

den profeten onderworpen;
33. Want God is geen [God] van ver-

warring, maar van vrede, gelijk in alle

de gemeenten der heiligen.

8
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• 34. «Dat uwe vrouwen in de gemeen-
ten zwijgen; want het is haar niet toe-

gelaten te spreken, maar [bevolen] on-

derworpen te zijn, gelijk ook ^de wet
zegt. a 1 Tim. 2: 12. b Gen. 3: 16.

Eph. 5 : 22. Col. 3 : 18. Tit. 2 : 5. 1 Petr. 3 : 1.

35. En zoo zij iets willen leeren, laat

haar tehuis hare eigene mannen vra-

gen; want het staat leelijk voor de

vrouwen, dat zij in de gemeente spre-

ken.
36. Is het woord Gods van u uitge-

gaan ? Of is het tot u alleen gekom.en ?

37. Indien iemand meent een profeet

te zijn, of geestelijk, die erkenne, dat

hetgene ik u schrijf des Heeren gebo-

den zijn.

38. Maar zoo iemand onwetend is,

die zij onwetend.
39. Zoo dan, broeders, ijvert om te

profeteeren, en verhindert niet in [vreem-

de] talen te spreken.

40. Laat alle dingen ^betamelijk en
met orde geschieden.

HET XV KAPITTEL.

Voorts, broeders, ik maak u bekend
het Evangelie, «dat ik u verkondigd
heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt,

in hetwelk gij ook staat, a Gal. i : ii.

2. «Door hetwelk gij ook zalig wordt,
indien gij het behoudt op zoodanige
wijze, als ik het u verkondigd heb;
tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd

hebt. a Rom. 1: 16. 1 Cor. 1: 21.

3. Want ik heb ulieden ten eerste

overgegeven, hetgene ik ook ontvangen
heb, «dat Christus gestorven is voor
onze zonden, naar de Schriften;

a Jes. 53 : 7. Dan. 9 : 24, 26.

1 Cor. 5 : 7. 1 Petr. 2 : 24.

4. En dat hij is «begraven, en dat

hij is ^opgewekt ten derden dage, naar
de Schriften; « Ps. 16: lo.

Jes. 53: 9. Jona 1 : 17. Matth. 12: 40.

b Ps. 16 : 10. Jes. 53 : 8. Matth. 12 : 40.

5. En dat hij is van Cephas «gezien;

f-daarna van de twaalven, a Luc. 24 : 34.

Hand. 10: 41. b Joh. 20: 19, enz.

6. Daarna is hij gezien van meer dan

* Stat.-overz.: eerlijk. Dit is, ook blijkens

de kautt. hier niet bedoeld in den zin van be-

trouwbaar, maar in- den zin van betame-
lijk of geschiktelijk.

vijfhonderd broederen op eenmaal, van
welke het meerder [deel] nog overig i's,

en sommigen ook zijn ontslapen.
7. Daarna is hij gezien van Jacobus;

daarna van alle de Apostelen.
8. En ten laatste van allen is hij ook

«van mij, als van eenen ontijdig gebore-

ne, gezien. « Hand. 9:3, 17 ; 23 : 11.

1 Cor. 9 : 1. 2 Cor. 12 : 2.

9. Want ik ben «de ihinste van de
Apostelen, die niet waardig ben een
apostel genaamd te worden, ^daarom
dat ik de gemeente Gods vervolgd heb

;

a Eph. 3: 8. b Hand. 8:3;
9: 1; 22: 4; 26: 9. Gal. 1 : 13. 1 Tim. 1: 13.

10. Doch door genade Gods ben ik,

wat ik ben; en zijne genade, die [aa'^]

mij [beivezen is], is niet ijdel geweest,
«maar ik heb overvloediger gearbeid
dan zij allen; doch niet ik, maar de
genade Gods die met mij is.

a 2 Cor. 11: 23; 12: 11.

11. Hetzij dan ik, hetzij zij lieden, al-

zoo prediken wij, en alzoo hebt gij ge-

loofd.

12. Indien nu Christus gepredikt
wordt, dat hij uit de dooden opgewekt
is, hoe zeggen sommigen onder u, dat

er geene opstanding der dooden is?

13. En indien er geene opstanding
der dooden is, zoo is Christus ook niet

opgewekt;
14. En indien Christus niet opge-

wekt is, zoo is dan onze prediking
ijdel, en ijdel is ook uw geloof;

15. En zoo worden wij ook bevonden
valsche getuigen Gods; want wij

hebben van God getuigd, dat Hij Chris-

tus opgewekt heeft; dien Hij niet heeft

opgewekt, zoo namelijk de dooden niet

opgewekt worden.
16. Want indien de dooden niet op-

gewekt worden, zoo is ook Christus

niet opgewekt;
17. En indien Christus niet opgewekt

is, zoo is uw geloof te vergeefs, zoo

zijt gij nog in uwe zonden;
18. Zoo zijn dan ook verloren, die

in Christus ontslapen zijn.

19. Indien wij alleenlijk in dit leven

op Christus zijn hopende, zoo zijn wij .

de ellendigste van alle menschen
20. Maar nu, «Christus is opgewekt

uit de dooden, [en] is &de eersteling

geworden dergenen die ontslapen zijn.

o 1 Petr. 1: 3. f- Col. 1: IS. Openb, 1: 5.
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21. Want dewijl «de dood door eenen
mensch iö, zoo is ook de opstanding-

der dooden door eenen mensch.
a Gen, 2: 17; 3: 6. Roiu. 5: 12, 18; 6: 23.

22. Want gelijk zij allen in Adam
sterven, alzoo zullen zij ook in Chris-

tus allen levend gemaakt worden.
23. Maar een iegelijk in zijnen orde:

de eersteling Christus; daarna die van
Christus zijn, in zijne toekomst;

24. Daarna zal het einde zijn, wan-
neer hij het koninkrijk Gode en den
Vader zal overgegeven hebben; «wan-
neer hij zal te niete gedaan hebben
alle heerschappij, en alle macht en
kracht

;
a l Cor. 2: 6.

25. «Want hij moet als Koning heer-

schen, totdat Hij alle de vijanden on-

der zijne voeten zal gelegd hebben.
a Ps. 1]0: 1. Hand. 2: 34.

Eph. 1: 20. Col. 3: 1. Hebr. 1: 13; 10: 12.

26. De laatste vijand, die te niete ge-

daan wordt, is de dood.
27. «Want Hij heeft alle dingen zij-

nen voeten onderworpen. Doch wanneer
Hij zegt, dat [hem] alle dingen onder-

worpen zijn, zoo is hèt openbaar, dat
Hij uitgenomen wordt, die hem alle

dingen onderworpen heeft.

a Ps. 8: 7. Matth. 11: 27; 28: 18.

Eph. 1: 22. Hebr. 2: 8.

28. En wanneer hem alle dingen zul-

len onderworpen zijn, dan zal ook de
Zoon zelf onderworpen worden Dien,

die hem alle dingen onderworpen heeft,

opdat God zij alles in allen.

29. Anders, wat zullen zij_ doen, die

voor de dooden gedoopt worden, indien
de dooden ganschelijk niet opgewekt
worden? Waarom worden zij voor de
dooden ook gedoopt?

30. Waarom zijn ook wij alle uur in

gevaar ?

31. Ik sterf alle dag, [hehvelk ik be-

tuig] bij onzen roem, dien ik heb in

•Christus Jezus onzen Heere.
32. Zoo ik, naar den mensch, tegen

de beesten gevochten heb te Èpheze,
wat nuttigheid is het mij, indien de
dooden niet opgewekt worden? «Laat
ons eten en drinken ; want morgen ster-

ven wij. a Je.s. 22: 13; 56: 12.

33. Dwaalt niet: kwade samenspre-
kingen verderven goede zeden.

34. Waakt op rechtvaardiglijk, en
zondigt niet; want sommigen hebben

j

de kennisse Gods niet; ikzeghetutöt
schaamte.

35. Maar,. zal iemand zeggen: «hoe
zullen de dooden opgewekt worden? En
met hoedanig een lichaam zullen zij

komen? a Ezech. 37: 3.

36. Gij dwaas, «hetgene gij zaait,

wordt niet levend, tenzij dat het gestor-

ven zij
; a Joh. 12 : 24. '

37. En hetgene gij zaait, [daarvan]
zaait gij het lichaam niet dat worden
zal, maar een bloot graan, naar het
voorvalt, van tarwe, of van eenig der
andere [granen];

38. Maar God geeft daaraan een
lichaam, gelijk Hij wil, en aan een
iegelijk zaad zijn eigen lichaam.

39. Alle vleesch is niet hetzelfde

vleesch; maar een ander is het vleesch
der menschen, en een ander is het
vleesch der beesten, en een ander der
visschen, en een ander der vogelen.

40. En er zijn hemelsche lichamen,
en er zijn aardsche lichamen; maar
eene andere is de heerlijkheid der hemel-
sche, en eene andere der aardsche.

41. Eene andere is de heerlijkheid

der zon, en eene andere is de heerlijk-

heid der maan, en een« andere is de
heerlijkheid der sterren; want de [eewe]

ster verschilt in heerlijkheid van de
[andere] ster.

42. «Alzoo zal ook de opstanding
der dooden zijn. Het [lichaam] wordt
gezaaid in verderfelijkheid, het wordt
opgewekt in onverderfelijkheid

;

a Dan. 12: 3. Matth. 13: 43.

43. Het wordt gezaaid in oneere, het
wordt opgewekt in heerlijkheid ; het

wordt gezaaid in zwakheid, het wordt
opgewekt In kracht;

44. Een natuurlijk lichaam wordt er

gezaaid, een geestelijk lichaam wordt
er opgewekt. Er is een natuurlijk

lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45. Alzoo is er ook geschreven : «De
eerste mensch Adam is geworden tot

eene levende ziel; de laatste Adam tot

eenen levendmakenden geest.
a Gen. 2 : 7.

46. Maar het geestelijke is niet eerst,

doch het natuurlijke, daarna het

geestelijke.

47. De eerste mensch is uit de aarde,

aardsch; de tweede mensch is de Heere
uit den hemel.
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48. Hoedanig de aardsche [is], zoo-

danige zijn ook de aardschen; en hoe-

danig de hemelsche [is], zoodanig zijn

ook de hemelschen;
49. En «gelijkerwijs wij het beeld des

aardsclien gedragen hebben, [a/;:oo]z-ul-

len wij ook het beeld des hemelschen
dragen. a 2 Cor. 4: 11.

50. Doch dit zeg ik, broeders, «dat
vleesch en bloed het koninkrijk Gods
niet beërven kunnen, en de verderfe-

lijkheid beërft deonverderfelijkheidniet.
a .Toh. 1: 13.

51. Ziet, ik zeg u eene verborgen-
heid : «wü zullen wel niel allen ontsla-

pen, maar wij zullen allen veranderd
worden, a 1 Thess. 4: 16.

52. In een punt des [tijds], in een
oogenblik, met «de laatste bazuin ; want
de bazuin zal slaan, en de dooden zul-

len on verderfelijk opgewekt worden, en
wij zullen veranderd worden;

ffl Matth. 24: 31. 1 Thess. 4: 16.

53. Want dit verderfelijke moet on-

verderfelijkheid aandoen, en dit sterfe-

lijke [moet] «onsterfelijkheid aandoen.
a 2 Cor. 5: 4.

54. En wanneer dit verderfelijke zal

onverderfelijkheid aangedaan hebben,
en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid

aangedaan hebben, alsdan zal het woord
geschieden, dat geschreven is : «De dood
is verslonden tot overwinning.

a Jes. 25: 8. Hos. 13: 14. Hebr. 2: 14.

55. Dood, waar is uw prikkel? Hel,

waar is uwe overwinning?
56. De prikkel nu des doods is de

zonde; en de kracht der zonde is de
wet.

57. «Maar Gode zij dank, die ons de
overwinning geeft door onzen Heere
Jezus Christus. a l joh. 5: 5.

58. Zoo dan, mijne geliefde broeders,

zijt standvastig, onbewegelijk, altijd

overvloedig zijnde in het werk des Hee-
ren, als die weet, dat uw arbeid niet

ijdel is in den Heere.

HET XVI KAPITTEL.

Aangaande nu de verzameling, die

voor de heiligen [geschiedt] : gelijk als

ik aan de gemeenten in Galatië veror-

dend heb, doet ook gij alzoo.

2. «Op eiken eersten [dag] der week
legge een iegelijk van u [iets] bij zich-

zelven weg, vergaderende eenen schat,

naar dat hij welvaren verkregen heeft;

opdat de verzamelingen alsdan niet

[eerst] geschieden, wanneer ik gekomen
zal zijn. a Hand. 11: 29. 2 Cor. 8: 4; .9: 1.

3. En wanneer ik daar zal gekomen
zijn, zal ik hen, die gij zult bekwaam
achten door brieven, zenden, om uwe
gave naar Jeruzalem over te dragen

4. En indien het [de moeite] waardi-,
mocht zijn dat ik ook [zelf] reizen
zoude, zoo zullen zij met mij reizen.

5. Doch «ik zal tot u komen, wan-
neer ik Macedonië zal doorgegaan zijn

(want ik zal door Macedonië gaan),
a 2 Cor. 1: 15.

6. En ik zal mogelijk bij u blijven,

of ook overwinteren, opdat gij mij moogt
geleiden waar ik zal henenreizen.

7. Want ik wil u nu niet zien in het
voorbijgaan, maar ik hoop eenigen tijd

bij u te blijven, indien het de Heere
zal toelaten.

8. Maar ik zal te Épheze blijven tot

den Pinkster[(iaö'];

9. Want mij is eene groote en krach-
tige deur geopend, en er zijn vele tegen-
standers.

10. Zoo nu Timótheüs komt, ziet dat
hij buiten vreeze bij u zij ; want hij

werkt het werk des Heeren gelijk als

ik.

11. Dat hem dan niemand verachte;
maar geleidt hem in vrede, opdat hij

tot mij kome; want ik verwacht hem
met de broederen,

12. En wat aangaat A polios, den
broeder, ik heb hem zeer gebeden, dat
hij met de broederen tot u komen
zoude; maar het was ganschelijk [zijn]

wil niet, dat hij nu zoude komen ; doch
hij zal komen, wanneer het hem wel
gelegen zal zijn.

18. Waakt, staat in het geloof, houdt
u mannelijk, zijt sterk;

14. Dat alle uwe dingen in de liefd©

geschieden.
15. En ik bid u, broeders; gij kent

het huis van Stephanas, dat het is de
eersteling van Achaje, en [dat] zij zich-

zelven den heiligen ten dienste hebben
geschikt

;

16. Dat gij ook u aan de zoodanigen
onderwerpt, en aan een iegelijk die

medewerkt en arbeidt.

17. En ik verblijd mij over de aan-
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komst van Stephanas, en Fortunatus,

en Achaïcus, want deze hebben ver-

vuld hetgene [mij] aan u ontbrak;

18. Want zij hebben mijnen geest

verkwikt, en [ook] den uwen. Erkent
dan de zoodanigen.

19. U groeten de gemeenten van
Azië. U groeten zeer in den Heere
A'quila en Priscilla, met de gemeente
die te hunnen huize is.

20. U groeten alle de bi oeders. «Groet

malkanderen met eenen heiligen kus.
a Rom. 16: 16. 2 Cor. 13: 12.

r T^a. 5: 26. 1 Petr. 5: 14.

21. De groetenisse met mijne hand,
van Paulus.

22. Indien iemand den Heere Jezus
Christus niet liefheeft, die zij eene
vervloeking, Maranath^a.

23. De genade van den Heere Jezus
Christus zij met u.

24. Mijne liefde, zij met u allen in

'Christus Jez-us, Amen.

DE TWEEDE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DIE VAN

CORINTH E.

HET I KAPITTEL.

Paulus, een apostel van Jezus Christus,

door den wille Gods, en «Timótheüs,
de broeder, aan de gemeente Gods die

te Corinthe is, met alle de heiligen die in

geheel Achaje zyn; a Phiiipp. i: i.

2. «Genade zij u en vrede, van God
onzen Vader, en den Heere Jezus Chris-

tus, a Eom. 1: 7.

1 Cor. 1 : 3. Epb. 1 : 2. 1 Petr. 1 : 2.

3. «Geloofd;zij de God en Vader van
onzen Heere Jezus Christus, de-Vader
der barmhartigheden, en de God aller

vertroosting; a Eph. i : a. l Petr. 1: 3.

4. «Die ons vertroost in al onze ver-

drukking, opdat wij zouden kunnen ver-

troosten degenen die in allerlei verdruk-
king zijn, door de vertroosting met

TTrjlïre wij zelven van God vertroost

worden. a 2 Cor. 7: 6.

5. «Want gelijk het lijden van-Chris-

tus overvloedig is in ons, alzoo is ook
door Christus onze vertroosting over-

vloedig, a Ps. 3-1: 20; 94: 19.

6. Doch hetzij dat wij- verdrukt wor-
den, [het is] tot uwe vertroosting en
zaligheid, «die gewrocht wordt in de
lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het-

-welk wij ook lijden; hetzij dat wij

vertroost worden, [hst is] tot uwe ver-

troosting en zaligheid ; a 2 Cor. 4: 17.

7. En onze hoop van u is vast, als die

weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt

aan het lijden, [gij] ook alzoo [gemeen-

schap hebt] aan de vertroosting.

8. Want wij willen niet, broeders, dat

gij onwetende zijt van onze verdruk-
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king, «die ons in Azië overkomen is,

dat wij uitnemend /ze.qr bezwaar-d zijn

geweest boven Jowse]''macht, alzoo dat

wij zeer in twijfel waren ook van het

leven; a Hand. 19: 23, euz.

9. Ja wij hadden al zelven'in ons-

zelven het vonnis des doods., «ogdatwij
niet op onszelven vertrouwen zouden,
maar op God die de dooden verwekt;

a Jer. 17 : 5, 7. '

10. «Die ons uit zoo groeten dood
verlost heeft, en [nog] verlost ; op wel-

ken wij hopen, dat Hij [ons] ook nog
verlossen zal; a i Cor. i5: 3i.

11. «Alzoo gijlieden ook medearbeidt
voor ons door het gebed, ''opdat over
de gave, door vele personen aan ons
teweeggebracht, [ook] voor ons dank-
zegging door velen gedaan worde.

aRom. 15: 30.

? rhilipp. 1: 19. h' 2 Cor. 4: 15.

12. Want oïïBroenvm-dezeylnameKjh]
het getuigenis onzer consciëntie, dat
wij in eenvoudigheid en oprechtigheid
Gods, niet in vleeschelijke wijsheid,.

maar in de genade-Gods, in de wereld'
verkeerd hebben, en allermeest bij ulie-

den.

13. "Want wij schrijven u geene an-
dere dingen, dan die gij kent, of ook,

erkent; en ik hoop, dat gij ze ook tot

het einde toe erkennen zult;

14.' Gelijkerwijs gij--ook ten-deele ons,

erkentl hebt, dat wij<uwToem zijn, «ge-

lijk gij ook de onze zijt, in den dag van
den Heere Jezus.

o Philipp. 2: 16. 1 Tliess. 2: 19.

15. «En op dit betrouwen wilde ik

tevoren tot u komen, opdat gij eene
tweede gennde zoudt hebben;

1 Cor. 16: 5.

16. En door uwe [s^ac?.]. naar Macedo-
nië -gaan, en wederom van ^lacedónië
tot u komen, en van ulieden naar Ju-

déa geleid wonden.
17. Als ik .dan dit'^v.oorgenomen heb,

heb ik ook lichtvaardigheid -gebruikt?'

Of neem ik het naar het vleesch voor,

hetgene ik voorneem, opdat bij mij

zoude wezen ja, ja, en neen, neen?
18. Doch God is getrouw, dat ons

woord, hetwelk tot u [is gescMed], «niet

is geweest ja en neen.
a Matth. 5: 37. Jac. 5: 12.

19. Want de Zone Gods, Jezus Chris-

tus, die onder u door ons is gepredikt,

[namelijk] door my, en Silvanus, en
Timótheüs, was niet ja en neen, maar
is geweest ja 'in Hem,;

20. Want zoovele beloften Gods als

er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in

hem amen, Gode tot heerlijkheid door
ons.

21. Maar die ons met u bevestigt in

Christus, en die ons gezalfd heeft, is

God;
22. «Die ons ook heeft verzegeld, en

het onderpand des 'Geestes-in onze har-
ten gegeven. « Rom. 8: 16.

2 Cor. 5: 5. Eph. 1: 13; 4: 30.

23. «Doch ik aanroepe God tot een
getuige over mijne ziele, vdat ik om u
te sparen nog te Corinthe niet ben ge-

komen, a Rom. 1: 9; 9: 1.

2 Cor. 11: 31. Gal. 1: 20. Philipp. 1: 8.

1 Thess. 2:5. 1 Tim. 5 : 21. 2 Tim. 4: 1.

24. «Niet dat wij heerschappij voe-

ren over uw geloof, maar wij zijn me-
dewerkers uwer blijdschap; want gij

staat door het geloof. « i Petr. 5 : 3.

HET II KAPITTEL.

Maar ik heb dit bij mijzelven voorge-

nomen, dat ik niet wederom in droef-

^heid tot u komen zoude.

2. Want indien ik ulieden bedroef^

wie is het toch die mij zal vroolijk

maken, dan degene die van mij bedroefd
'

is geworden.
3. En ditzelve heb ik u geschreven,

opdat ik, [daar] komende, niet zoude
droefheid hebben van degenen van wel-

ke ik moest verblijd worden; «vertrou-

wende van u allen, dat mijne blijdschap

u aller [blijdschap] is.

a 2 Cor. 8: 22. Gal. 5: 10.

4. Want ik heb ulieden uit veel ver-

drukking en benauwdheid des harten,

met 'vele tranen geschreven, niet op-

dat gij zoudt bedroefd worden, maar
opdat gij de liefde zoudt. verstaan, die

ik overvloediglijk tot u 'heb.

5. Doch indien iemand bedroefd heeft,

die heeft niet mij bedroefd, maar ten

deele (opdat ik [hem] niet bezware) u-

lieden allen.

6. «Den zoodanige is deze bestraffing

ffenoeg, die van velen [geschied is];
^' ^

a 1 Cor. 5: 3.

7. Alzoo dat gij' daarentegen [hmn]

liever [moet] vergeven en verti-oosten,
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opdat de zoodanige door al te over-

vloedige droefheid niet eenigszins worde
verslonden.

8. Daarom bid ik u, dat gij de liefde

aan hem bevestigt;

9. Want daartoe heb ik ook geschre-

ven, opdat ik uwe beproeving mocht
verstaan, of gij in alles gehoorzaam
zijt.

10. Wien gy nu iets vergeeft, [dien

vergeef] ik ook; want zoo ik ook iets

vergeven heb, wien ik vergeven heb
[heb ik het vergeven] om uwentwille,

voor het aangezicht van Christus, op-

dat de satan over ons geen voordeel

krijge
;

11. Want zijne gedachten zijn ons
niet onbekend.

12. Voorts «als ik te Tróas kwam,
om het Evangelie van Christus [te

prediken], en als mij eene deur geopend
was in den Heere, zoo heb ik geene
rust gehad voor mijnen geest, omdat
ik Titus, mijnen broeder, niet vond;

a Hand. 16: 8.

13. Maar afscheid van hen genomen
hebbende, vertrok ik naar Macedonië.

14. En Gode zij dank, die ons allen

tijd doet triomfeeren in Christus, «en
den reuk zijner kennis door ons open-
baar maakt in alle plaatsen.

a Col. 1 : 27.

15. Want wij zijn Gode een goede
reuk van Christus in degenen die zalig

worden, en in degenen die verloren
gaan

;

16. «Dezen wel een reuk des doods
ten doode; maar genen een reuk des
levens ten leven. En wie is tot deze
dingen bekwaam ? a Luc. 2 : 34.

17. Want wij dragen niet, gelijk ve-

len, het woord Gods te koop, maar als

uit oprechtigheid, maar als uit God, in

de tegenwoordigheid Gods, spreken wij

het in Christus.

HET III KAPITTEL.

Ijeginnen wij onszelven wederom [u]

aan te prijzen?! Of behoeven wij ook,

gelijk sommigen, brieven van "voor-

spraak aan u, of [brieven] van 'voor-

spraak van U? a 2 Cor. 5: 12; 10: 8.

* Stat. overz.: voorschrijving. Dit kent
onze taal niet meer in den zin van aanprijzing

of aanbeveling.

2. Gijlieden zijt onze brief, geschre-
ven in onze harten, bekend en gelezen
van alle menschen;

3. Als die openbaar zijt geworden,
dat gij een brief van Christus zyt, en
door onzen dienst bereid, die geschre-

ven is, niet met inkt, maar door den
Gfeest des levenden Gods, niet «in stee-

nen tafelen, ^maar in vleeschen tafelen

des harten, a Ex. 24: 12; 34: 1. h Jer. 31: 33.

Ezech. 11 : 19 ; 36: 26. Hebr. 8: 10.

4. En zoodanig een vertrouwen heb-

ben wij door Christus "bij God.
5. Niet dat wij van onszelven be-

kwaam zijn iets te denken, als uit ons-

zelven; maar «onze bekwaamheid is

uit God; a Philipp. 2 : 13.

6. Die ons ook bekwaam gemaakt
heeft [om te zijn] «dienaars ^des nieu-

wen Testaments, niet der letter, maar
des Geestes, want de letter doodt, maar
de Geest maakt levend.

a 2 Cor. 5,': 18. 6 Hebr. 8: 6, 8.

7. En indien de bediening des doods,

in letteren [bestaande «6«] in steenen
ingedrukt, in heerlijkheid is geweest,

^alzoo dat de kinderen Israels het aan-

gezicht van Mozes niet konden sterk

aanzien, om de heerlijkheid zijns aan-

gezichts, die te niete gedaan zoude
worden ;

a Ex. 24 : 12; 34 : 1.

Deut. 10 : 1. 6 Ex. 34 : 30.

8. Hoe zal niet veel meer de bedie-

ning des Geestes in heerlijkheid zijn?

9. Want indien de bediening der ver-

doemenis heerlijkheid geweest is, veel

meer is de bediening der rechtvaardig-

heid overvloedig in heerlijkheid.

10. Want ook het verheerlijkte is

zelfs niet verheerlijkt in dezen deele,

ten aanzien van deze uitnemende heer-

lijkheid.

11. AVant indien hetgene dat te niete

gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel

meer [is] hetgene datblijft, in heerlijk-

heid.

12. Dewijl wij dan zoodanige hope
hebben, zoo gebruiken wij veel vrij-

moedigheid in het spreken;

13. En [doen] 'niet gelijkerwijs «Mo-

zes, die een deksel op zijn aangezicht

leide, opdat de kinderen Israels niet

•" stat. overz.: [doen niet], alsof het woordje
niet in den grondtekst niet stond. Blijkbaar

eene drukfout.
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zouden sterk zien ^op het einde van
hetgene dat te niete gedaan wordt;

a Ex. 3i: 35. b Roni. 10: 4.

14. «Maar hunne zinnen zijn verhard
gev^orden. Want tot op den [dag] van
heden bhjft hetzelfde deksel in het le-

zen des Ouden Testaments, zonder ont-

dekt te worden; hetwelk door Christus
te niete gedaan wordt;

a Jes. G: 10. Ezech. 12:2.
Matth. 13: 11. Hand. 28: 26. Eom. 11: 8.

15. Maar tot den huldigen [dag] toe,

wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een
deksel op hun hart;

16. «Doch zoo wanneer het tot den
Heere zal bekeerd zijn, zoo wordt het
deksel weggenomen. a Matth. i3: ii.

Eom. 11 : 23. 1 Cor. 2: 10.

17. aBe Heere nu is de Geest; en
waar de Geest des Heeren is, aldaar is

vrijheid. a Joh. 4: 24.

18. «En [wij allen, met ongedekten
aangezichte de heerlijkheid des Heeren
[als] in eenen spiegel aanschouwende,
worden [naar] hetzelfde beeld in ge-

daante veranderd, van heerlijkheid tot

heerlijkheid, als van des Heeren Geest.
a 1 Cor. 13 : 12. 2 Cor. 5 : 7.

HET IV KAPITTEL.

Daarom, dewijl wij deze bediening
hebben, naar de barmhartigheid die

ons geschied is, zoo vertragen wij

niet
;

2. Maar wij hebben verworpen de be-

dekselen der schande, «niet wandelen-
de in arglistigheid, noch het woord
Gods vervalschende, maar door open-
baring der waarheid onszelven ^aange-
naam makende bij alle consciëntiën
der menschen, in de tegenwoordigheid
Gods. a 2 Cor. 2 : 17. ft 2 Cor. 6 : 4.

3. Doch indien ook ons Evangelie be-

dekt is, zoo is het bedekt in degenen
«die verloren gaan;

a 2 Cor. 2 : 15. 2 ïhess. 2 : 10.

4. In dewelke de god dezer eeuw «de
zinnen verblind heeft, [namelijk] der
ongeloovigen, opdat hen niet bestrale
de verlichting van het Evangelie der
heerlijkheid van Christus, ^die het beeld
Gods is. a Jes. 6: 10.

Joh. 12: 40. b Joh. 14: 9.

Philipp. 2: 6. Col. 1: 15. Hebr. 1: 3.

5. Want wij prediken niet onszelven,
maar Christus Jezus den Heere; en ons-

zelven, [dat ivij] uwe dienaars [zijn] om
Jezus' wille.

6. Want God; «die gezegd heeft dat
het licht uit de duisternis zoude schij-

nen, is degene ^die in onze harten ge-

schenen heeft, om [^e oberen] verlichting
der kennis der heerlijkiieid Godsin het
aangezicht van Jezus Christus.

a Gen. 1 : 3. 6 2 Petr. 1 : 19.

7. Maar wij hebben dezen schat «in

aarden vaten, opdat de uitnemendheid
der kracht zij ^van God, en niet uit

ons
; a 2 Cor. 5 : 1. ft 1 Cor. 2 : 5.

8. [Als] die in alles verdrukt worden,
doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch
niet mismoedig;

9. Vervolgd, doch niet [daar]in ver-

laten; nedergeworpen, doch niet ver-

dorven
;

10. «Altijd de dooding van den Heere
Jezus in het lichaam omdragende, op-

dat ook het leven van Jezus in ons
lichaam zoude geopenbaard worden.

rt Rom. 8: 17. Gal. 6: 17.

Philipp. 3: 10. 2 Tim. 2: 11, 12. 1 Petr. 4: 13.

11. "Want wij, die leven, worden al-

tijd in den dood overgegeven om Jezus'

wille; ^opdat ook het leven van Jezus
in ons sterfelijk vleesch zoude geopen-
baard worden. a Ps. 44: 23.

Matth. 5:11. Rom. 8 : 36.

1 Cor. 4 : 9. ö 1 Cor. 15 : 49. Col. 3 : 4.

12. Zoo dan, de dood werkt wel in

ons, maar het leven in ulieden.

13. Dewijl wij nu denzelfden Geest
des geloofs hebben, gelijk er geschreven
is; «Ik heb geloofd, daarom heb ik ge-

sproken; zoo geloo ven wij ook, daarom
spreken wij ook; a Ps. ii6: lo.

14. «Wetende, dat Hij die den Heere
Jezus Christus opgewekt heeft, ook ons
door Jezus zal opwekken, en met ulie-

den daar zal stellen.

a Rom. 8: 11. 1 Cor. 6: 14.

15. Want alle deze dingen zijn om
uwentwille, «opdat de vermenigvuldig-
de genade, door de dankzegging van
velen, overvloedig worde ter heerlyk-

heid Gods. a 2 Cor. i: 11.

16. Daarom vertragen wij niet; maar
hoewel onze uitwendige mensch ver-

dorven wordt, zoo wordt nochtans de
inwendige vernieuwd van dag tot dag.

17. «Want onze lichte verdrukking,

die zeer haast voorbij [.(/aaf], werkt ons
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een gansch zee'' uitnemend eeuwig ge-

wicht der lieerlijkheid; a Ps. 30 : 6.

Matth. 5: 12. Rom. 8: 18. 1 Joh. 3: 2.

18. Dewijl wij niet aanmerken de
dingen d'ie men ziet, maar de dingen»

die men niet ziet; want de dingen die

men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen
die men niet ziet zijn eeuwig.

HET V KAPITTEL.

Want wij weten, dat, zoo ons «aard-

sche iiuis dezes tabernakels gebroken
wordt, wij een gebouw van God heb-

ben, een huis niét met handen gemaakt,
[maar] eeuwig, in de hemelen.

a 2 Cor. 4: 7.'

2. «Want ook in dezen zuchten wij,

verlangende met onze woonstede, die uit

den hemel is, overkleed te worden;
a Roru. 8: 23.

3. «Zoo wij ook bekleed [en] niet

naakt zullen gevonden worden.
a Openb. 3: 18; ]6: 15.

4. Want ook w-ii, die in dezen taber-

nakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde;

nademaal wij niet willen ontkleed,

maar overkleed worden, «opdat het ster-

felijke van het leven verslonden.worde.
a Rom. 8: 1-1. 1 Cor. 15: 53.

5. Die ons nu tot ditzelve bereid

heeft, is God, «die ons ook het onder'
pand des Geestes gegeven heeft.

a Rom. 8: 16.

2 Cor. 1: 22. Eph. 1: 13; 4: 30.

6. Wij hebben dan altij'dgoedenmoed,
en weten dat wij, inwonende in het
lichaam, uitwonen van den Heere

7. «(Want wij wandelen door geloof,

[en] niet door aanschouwen);
a 1 Cor. 13: 12. 2 Cor. 3: 18.

8. Maar wij hebben goeden moed, en
hebben meer behagen om uit hetlichaam
uit te wonen, en bij den Heere in te

wonen.
9. Daarom zijn wij ook zeer begeerig,

hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om
hem welbehagelijk te zijn.

10. «Want wij allen moeten geopen-
baard worden voor den rechterstoel van
Christus, '^opdat een iegelijk wegdi;age
hetgene door het lichaam [geschiedt],

naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed,
hetzij kwaad. aMatth.25:32. Rom. 14:10.

b Ps. 62: 13. Jer. 17: 10; 32: 19.
Matth. 16: 27. Rora. 2: 6; 14: 12.

1 Cor. 3: 8. Gal. 6: 5. Openb. 2: 23; 2-2: 12.

11. Wij dan, wetende den schrik des
,

N. T.

Heeren, bewegen de menschen tot het
geloof, en zijn Gode openbaar gewor-
den

; doch ik hoop ook in uwe consciën-
tiën geopenbaard te zijn.

12. «Want wij prijzen onszelven u
niet wederom aan, maar wij- geven u
oorzaak van roem over ons, opdat gij

[stoffe] zoudt hebben tegen degenen, die
in het aangezicht roemen, en niet [in]

het hart. « 2 Cor. 3: l; lO: s.

13. Want hetzij dat wij uitzinnig zijn,

wij zijn het Gode; hetzij dat wij ge-
matigd van zinnen zijn, wij zijn het
ulieden.

14. Want de liefde van Christus dringt
'ons;

15. Als die dit oordeelen, dat, indien
één voor allen gestorven is, zij dan allen
gestorven zijn. 'En hij is voor allen
gestorven, «opdat degenen die leven,
niet meer zichzelven zouden leven,
maar dien die voor hen gestorven en
opgewekt is. a mm. u-. 7.

Gal. 2: 20. 1 Thess. 5: 10. 1 Petr. 4: 2.

16. «Zoo dtin, wij kennen van nu aan
niemand naar het vleesch; en indien
wij ook Christus naar het vleesch ge-
kend hebben, nochtans>kennen wij ['/zew]

nu niet meer [naar het vleesch].
a Matth. 12; 50. Joh. 15: 14.
Gal. 5: '6: 6': 19. Col. 3: 11.

17. Zoo dan, indien iemand in Chris-
tus is, die is een nieuw schepsel ; «het
oude is voorbijgegaan, zie, het is alles
nieuw geworden. « jes. 43: is.

Openb. 21: 5.

18. En alle deze dingen zijn uit God,
adie ons met zichzelven verzoend heeft
door Jezus Christus, en ons) de bedie-
ning der verzoening gegeven heeft;

a Col. 1: 20. 1 Joh. 2: 2; 4: 10.

19. «Want God was in Christus de
wereld met zichzelven verzoenende,
hunne zonden hun niet toerekenende,
en heeft het woord der verzoenin-g in
ons gelegd, « Rom. 3: 24, 25. Col. 1: 20.

20. Zoo zijn wij dan «gezanten van
Christus' wege, alsof God door ons
bade; wij bidden van Christus' wege:
laat u met God verzoenen;

a 2 Cor. 3: 6. "

21. «Want dien, die geene zonde ge-

kend heeft, %eeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden
rechtvaardigheid Gods in hem.

a Jes. 53: 9,

1 Petr. 2: 22. 1 Joh. 3: 5.

b Jes. 53: 12. Rom. 8: 3. Gal. 3: 13.
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HET VI KAPITTEL.

.rjn wij, [als] «medearbeidende, bidden

[n] ook, ^dat gij de genade Gods niet

te vergeefs moogt ontvangen hebben.
a 1 Cor. 3: 9. b Hebr. 12: 15.

2. «Want Hij zegt: In denaangena-
men tijd heb Ik u verhoord, en in den
dag der zaligheid heb Ik u geholpen.
Zie, nu is het de welaangename tijd,

zie, nu is het de dag der zaligheid.
a Jes. 49: 8.

3. «Wij geven geenen aanstoot in

eenig ding, opdat de bediening niet ge-

lasterd worde; a Rom. 14: 13.

1 Cor. 10: 32.

4. Maar wij, «als dienaars van God,
maken onszelven in alles aangenaam;
&in veel verdraagzaamheid, in verdruk-

kingen, in nooden. in benauwdheden,
a 1 Coi\ é: 1. I> 2 Cor. 11: 23.

5. In slagen, in gevangenissen, in

beroerten, in arbeid, in waken, in vas-

ten,

6. In reinigheid, in kennis, in lank-

moedigheid, in goedertierenheid, in den
Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,

7. In het woord der waarheid, in de
kracht Gods, door de wapenen der ge-

rechtigheid aan de rechter- en aan de

Imkeiizijde],

8. Door eere en oneere, door kv/aad
gerucht en goed gerucht; als verleiders,

en [nochtans] waarachtigen
;

9. Als onbekenden, en [nochtans] be-

nend ; «als stervenden, en zie, wij leven;

als getuchtigd, en niet gedood;
a Ps. 118: 18. Jes. 26: 19.

10. Als droevig zijnde, doch altijd

blijde; al» armen, doch velen rijk ma-
kende; als niets hebbende, en [nochtans]

alles bezittende.

11. Onze mond is opengedaan tegen
u, o Corinthiërs, ons hart is uitge-

breid.

12. Gij zijt niet nauw in ons, maar
gij zijt nauw in uwe ingewanden.

13. Nu, [om] dezelfde vergelding [te

doen] (ik spreek «als tot [myne] kinde-

ren), zoo wordt ook gij uitgebreid.
a 1 Cor. 4: 14.

14. «Trekt niet een ander juk aan
met de ongeloovigen. &Want wat me-
dedeel heeft de gerechtigheid met de
ongerechtigheid? 'En wat gemeenschap

heeft het licht met de duisternis?
a Deut. 7: 2.

1 Cor. 5: 9. ö 1 Sam. 5: 1. 2.

1 Kon. 8: 21. 1 Cor. 10: 21. Eph. 5: 11.

15. En wat samenstemming heeft

Christus met Bélial? Of wat deel heeft

de geloovige met den ongeloovige?

16. Of wat samenvoeging heeft de

tempel Gods «met de afgoden? ^Want
gij zijt de tempel des levenden Gods;
gelijkerwijs God gezegd heeft: cik zal

in hen wonen, en Ik zal onder [hen]

wandelen ; en Ik zal hun God zijn, en
zij zullen Mij een volk zijn.

a 1 Cor. 10: 7, 14.

h 1 Cur. 3: 16; 6: 19.

Eph, 2: 21. Hebr. 3; 6. 1 Petr. 2: 5.

c Ex. 29: 45. Lev. 26: 11. Ezech. 37: 26.

17. Daarom «gaat uit het midden van
hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en
raakt niet aan hetgene onrein is; en

Ik zal ulieden aannemen,
a .Tes. 52: 11. Openb. 18: 4.

18. «En Ik zal u tot een Vader zijn,

en gij zult Mij tot zonen en docateren

zijn, "zegt de Heere, de Almachtige.
a Jer. 31: 1,

>IET VII KAPITTEL.

Dewijl wij dan deze beloften hebben,

geliefden, laat ons onszelven reinigen

van alle besmetting des vleesches en
des geestes, voleindigende de heiligma-

king in de vreeze Gods.

2. Geeft ons plaatse; wij hebben nie-

mand verongelijkt, wij h-ebben niemand
verdorven, wij 'hebben bij niemand ons
voordeel gezocht.

3. Ik zeg [dit] niet tot [uive] veroor

deeling; want ik heb «tevoren gezegd,

dat gij in onze harten zijt, om samen
te sterven en samen te leven.

a 2 Cor. 6: 11, 12, 13

4. Ik heb veel vrijmoedigheid in het

spreken tegen u, ik heb veel roems
over u; ik ben vervuld met vertroos-

ting, «ik ben zeer overvloedig van blijd-

schap in al onze verdrukking.
a Matth. 5: 12.

Hand. 5: 41. Philipp. 2: 17. Col. 1: 24.

5. Want ook, als wi,j in Macedonië
gekomen zijn, zoo heeft ons vleesch

geene rust gehad, «maar wij waren in

alles verdrukt; van buiten was strijd,

van binnen vreeze. a Hand. ni: lo 23.
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6. oDoch God, die de nederigeii ver-

troost, heeft ons getroost door de komst
van Titus; « 2 Cor. i: 4.

7. En niet alleen door zijne komst,
maar ook door de vertroosting, met
welke hij over u vertroost is geweest,

als' hij ons verhaalde uw verlangen, uw
kermen, uwen ijver voor mij; alzoo

dat ik te meer verblijd ben gev/eest.

8. Want hoewel ik u in den zendbrief

bedroefd heb, het berouwt mij niet,

hoewel het mij berouwd heeft; want
ik zie, dat die zendbrief, hoewel voor
eenen kleinen tijd, u bedroefd heeft.

9. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij

bedroefd zijt geweest, maar omdat gij

bedroefd zijt geweest tot bekeering;

want gij zijt bedroefd geweest naar God,
zoodat gij in geen ding sch"cide van ons
geleden hebt.

10. «Want de droefheid naar God
werkt eene onberouwelijke bekeering
tot zaligheid; maar de droefheid der
wereld werkt den dood.
a 2 Sam. 12: 13. Matth. 26: 75. Luc. 18: 13.

11. Want zie, ditzelfde dat gij naar
God zijt bedroefd geworden, hoe groote
naarstigheid heeft het in u gewrocht!
ja verantwoording, ja onlust, ja vreeze,

ja verlangen, ja ijver, ja wrake; in

alles hebt gij uzelven bewezen rein te

zijn in deze zaak.

12. Hoewel ik dan aan u geschreven
heb, [dat] is niet om diens wüIq, die

onrecht gedaan had, noch om diens
wille, wien onrecht gedaan was; maar
opdat onze vlijtigheid voor u bij u open-
baar zoude worden, in de tegenwoor-
digheid Gods.

13. Daarom zijn wij vertroost gewor-
den over uwe vertroosting; en zijn nog
overvloediger verblijd geworden over
de blijdschap van Titus, omdat zijn

geest van u allen verkwikt is gewor-
den.

14. Want indien ik iets bij hem over
u geroemd heb, zoo ben ik niet be-

schaamd geworden; maar gelijk wij
alles miet waarheid tot u gesproken
hebben, alzoo is ook onze roem, dien
[ik] bij Titus [geroemd heb], waarheid
geworden

;

15. En zijne innerlijke bewegingen
zijn te overvloediger jegens u, als hij

•u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe .

gij hem met vreeze en beven hebt ont-
vangen.

16. Ik verblijd mij dan, dat ik in
alles van u vertrouwen m-ag hebben.

HET VIII KAPITTEL.

V oorts maken wij u bekend, broeders,
de genade Gods, die in d-e gemeenten
van Macedonië gegeven is;

2. Dat in veel beproeving der ver-
drukking de overvloed hunner blijd-'

schap en hunne zeer diepe armoede
overvloedig geweest is tot den rijkdom
hunner goeddadigheid

;

3. Want zij zijn naar vermogen (ik

betuig het), ja boven vermogen gewillig
geweest

;

4. «Ons met veel vermaning biddende,
dat wij wilden aannemen de gave en
de gemeenschap dezer bediening, die
voor de heiligen [geschiedt];

a Hand. 11: 29.

Rom. 15: 26. 1 Cor. 16: 2. 2 Cor. 9: 1.

5. En [deden] niet [alleen] gelijk wij
gehoopt hadden, maar gaven zichzelven
eerst aan den Heere en [duatiia] aan
ons, door den wille Gods;

6. Alzoo dat wij Titus vermaanden,
dat, gelijk hij tevoren begonnen had,
hij ook alzoo nog deze gave bij u vol-

einden zoude.

7. Zoo dan, gelijk gij in alles over-

vloedig zijt, in geloof, en in woord, en
in kennis, en in alle naarstigheid, en
in uwe liefde tot ons, [zietj dat gij ook
in deze gave overvloedig zijt.

8. Ik zeg [dit] niet [als] gebiedende,
maar [als] door de naarstigheid van
anderen ook de oprechtigheid uwer lief-

de beproevende.
9. Want gij weet de genade van onzen

Heere Jezus Christus, adat hij om
uwentwille is arm geworden, daar hij

rijk wag, opdat gij door zijne armoede
zoudt rijk worden. « Luc. 9: 58.

10. En ik zeg in dezen [mijne] mee-
ning; want dit is u oorbaar, als die
niet alleen het doen, maar ook het
willen van over een jaar tevoren hebt
begonnen.

11. Maar nu voleindigt ook het doen :

opdat, gelyk als er geweest is de vol-

vaardigheid des gemoeds om te willen,

er ook alzoo zij het voleindigen uit

hetgene dat gij hebt.
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12. «Want indien tevoren de vol-

vaardigheid des gemoeds aanwezig is,

feoo is Iemand aangenaam naar hetge^'

ne dat liij heeft, niet naar hetgene dat

hfl niet heeft, a Marc. 12: 43. Luc. 21: 3.

b Spr. 3: 28. 1 Petr. 4: 10.

13. Want [dit zeg ik] niet, opdat an-

deren zouden Verlichting hebben, en gij'

verdrukking;
14. Maar [opdat] uit gelijkheid, in de-

zen tegenwoordigen tijd, uw overvloed-

[zij] om hun gebrek [te vervidUyi]; op-

dat ook hun overvloed zij om uw ge-

brek [ie vervidlen], opdat er gelijkheid

worde;
15. Gelijk geschreven is: «Die veel

[verzameld had], had niet over, en die

weinig [verzameld had], had niet te

weinig. a Ex. 16: 18.

16. Doch (!rode zij dank, die dezelfde,

naarstigheid voor u in het hart van
Ti'tus gegeven heeft;

17. Dat hij de vermaning heeft aan-

genomen, en zeer naarstig zijnde, ge-

willig tot u «gereisd is.

18. En wij hebben ook m<et hem. ge-

zonden den broeder, die lof heeft in

het Evangelie door alle de gemeenten;
19. En dat niet alleen, maar hij' is

ook van de gemeenten verkoren, om
met ons te reizen met deze gave, die

van ons bediend wordt tot de heerlijk-

heid des Heeren zelven, en de volvaar-

digheid uws gemoeds;
20. Dit verhoedende, dat ons niemand

moge lasteren in dezen overvloed, die

van ons wordt bediend;
21. «Als die bezorgen hetgene eer-

zaam is, niét alleen voor den Heere,
maar ook voor de ménschen.

a Rom. 12: 17.

22. Wij hebben ook met hen gezon-
den onzen broeder, welken wij in vele

dingen dikmaajs beproefd hebben dat
hij naarstig is ; en 'nu veel naarstiger,

door het groot vertrouwen, dat [hij heeft]

tot ulieden.

23. Hetzij [dan] Ti'tus, hij is mijn
metgezel en medearbeider bij u ; hetzij

onze broeders, zij zijn afgezanten der
gemeenten, [m] eene eere van Chris-

tus.

24. Bewijst dan aan hen de bewijzing
van uwe liefde, en van onzen roem van
u, ook voor het aangezicht der gemeen-
ten.

HET IX KAPITTEL.

Vy ant van de bediening, die voor de
heiligen [geschiedt], is mij onnoodig aan
U te schrijven. aHand. 11:29. Rom. 15:26.

1 Cor. 16 : 2. 2 Cor. 8 : 4.

2. Want ik weet de volvaardigheid
uws gemoeds, van welke ik roem over
u bij de Macedóniërs, dat Achaje van
over een jaar bereid is geweest; en de
ijver, van u [begomien], heeft er velen
verwekt.

3. Maar ik heb deze broeders gezon-
den, opdat onze roem, dien [loij] over
u [hebben], niet zoude ijdel gemaakt
worden in deze-n deele; opdat (gelijk

ik gezegd heb) gij bereid moogt zijn;

4. [En] dat niet mogelijk, zoo de Ma-
cedóniërs met mij kwamen, en u onbe-
reid vonden, wij (opdat wij niet zeggen,
gij) beschaamd worden in dezen vasten
grond der roeming.

5. Ik heb dan noodig geacht deze^

broeders te vermanen, dat zij eerst tot

u zouden komen, en voorb'ereiden uwen
tevoren aangedienden zegen ; opdat die

gereed zij, alz'oo als een zegen, en niet

als eene vrekheid.

6. En dit [zeg ik]: «die spaarzamelijk
zaait, zal ook spaarzamelijk maaien;
en die in zegeningen zaait, zal ook in

zegeningen maaien.
« Spr. 11 : 24. Gal. 6: 7.

7. Een iegelijk [doe], geli,ik hij in [s?jrt]

hart voorneemt; «niet uit droefheid,

of uit noodtlwang; '-'want God heeft

eenen blij-moedigen gever lief.

a Deut. 15:' 7. Rom. 12: 8. b Ex. 25: 2; 35:5.

8. En God is machtig alle genade te

doen overvloedig zijn in u; opdat gij

in alles te allen tijde, alle genoegzaam-
heid hebbende, tot alle goed werk
overvloedig moogt zijn

;

9. Gelijker geschreven is: «Hij heeft

gestrooid, hij heeft den armen gege-

ven; zijne gerechtigheid blijft in der
eeuwigheid. a Ps. 112: 9.

10. Doch die het zaad den zaaier

verleent, die verleene ook brood tot

spijze, en vermenigviüdige uw zaaisel,

en vermeerdere de vruchten uwer ge-

rechtigheid
;

11. Dat gij in alles rijk wordt tot allb

goeddadigheid, welke door ons werkt
dankzegging tot God;
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12. Want de bediening van dezen

dienst vervult niet alleen het gebrek

der heiligen, maar is ook overvloedig

door vele dankzeggingen tot God
;

13. Dewijl zij door de beproeving
dezer bediening God verheerlijken over

de onderwerping uwer belijdenis on-

der het Evangelie van Christus, en [over]

de goeddadigheid der mededeeling aan
hen en aan allen;

14. En door hun gebed voor u, welke
naar u verlangen, om de uitnemende
genade Gods over u.

15. Doch Gode zij dank voor zijne on-

uitsprekelijke gave.

HET X KAPITTEL.

Voorts ik Paulus zelf bid u door de

zachtmoedigheid en goedertierenheid

van Christus, die tegenwoordig zijnde

wel gering ben ond^r u, maar afwezende
stout ben tegen u;

2. Ik bid dan, dat ik tegenwoordig
zijnde niet stout moge zijn met die

vrijmoedigheid, waarmede ik geacht
word stoutelijk gehandeld te hebben
tegen sommigen, die ons achten alsof

wij naar het vleesch wandelden.

3. Want wandelende in het vleesch,

voeren wij den krijg niet naar het

vleesch
;

4. o-Want de wapenen van onzen krijg

zijn -niet vleeschelijk, maar krachtig
door God, ''tot nederwerping der sterk-

ten
;

a Eph. 6 : 13, enz. b Jer. 1 : 10.

5. Dewijl wij de overleggingen terne-

derwerpen, .en alle hoogte die zich ver-

heft tegen de kennisse Gods, en alle

gedachte gevangen leiden tot de gehoor-

zaamheid van Christus.

6. En gereed hebben [hetgene dient]

om te wreken alle ongehoorzaamheid,
wanneer uwe gehoorzaamheid zal

vervuld zijn.

7. Ziet gij aan wat voor oogen is?

Indien iemand bij zichzelven betrouwt,
dat hij van Christus is, die denke dit

wederom uit zichzelven, dat, gelijker-

wijs hij van Christus is, alzoo wij ook
van Christus zijn.

8. Want indien ik ook iets overvloe-

diger zoude roemen van onze macht,
welke de Heere ons gegeven heeft

"tot stichting, en niet tot uwe neder-

werping, zoo zal ik niet beschaamd
worden; a 2 Cor. 13: 10.

9. Opdat ik niet zoude schijnen, als-

of ik u door de brieven wilde verschrik-

ken,

10. Want de brieven (zeggen zij) zijn

wel gewichtig en krachtig; maar de
tegenwoord'igheid des licfeaams is zwak,
en de rede is verachtelijk.

11. Dezulke bedenke dit, dat, hoeda-
nigen wij zijn in het woord door brie-

ven, als wij afwezig zijn, wij ook zoo-

danigen zijn in de daad, als wij tegen-

woordig zijn.

12. «Want wij durven onszelven niet

rekenen of verg-elijken met sommigen,
die zichzelven prijzen; maar deze ver-

staan niet, dat zij zichzelven met zich-

zelven meten, en zichzelven met zich-

zelven vergelijken, a 2 Cor. 3: i; 5: 12.

13. Doch wij zullen niet roemen
buiten de maat; «maar dat wij, naar
de maat des regels, welke maat ons
God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn

gekomen. a Eph. 4: 7.

14. Want wij strekken onszelven niet

te wijd uit, als die tot u niet zouden
komen; want wij zijn ook gekomen
tot u toe, in het Evangelie van Chris-

tus;

15. Niet roemende buiten de maat in

anderer [lieden] arbeid, maar hebbende
hope, als uw geloof zal gewassen zijn,

dat wij onder ulieden overvloediglijk

zullen vergroot worden naar onzen
regel,

16. Om het Evangelie te verkondigen
in [de plaatsen], die aan gene zijde van
u [gelegen] zijn; niet om te roemen in

eens anders regel over hetgene [aireede]

bereid is.

17. «Doch wie roemt, die roeme in

den Heere.
a .Tes. 65 : 16. Jer. 9 : 23. 1 Cor. 1 : 31.

18. «Want niet die zichzelven prijst,

maar dien de Heere prijst, die is be-

proefd, a Spr. 27: 2.

HET XI KAPITTEL.

(Jch of gij mij een weinig verdroogt in

de onwijsheid ! Ja ook verdraagt mij
;

2. Want ik ben ijverig over u met
eenen ijver Gods; want ik heb ulieden

toebereid, om «[m als] eene reine maagd
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aan éénen man voor te stellen, [namelijk]

aan Christus; « Lev. 21 : Vó.

3. Doch ik vreeze, dat niet eenigszins,

agelijk de slang Eva door hare arglis-

tigheid bedrogen heeft, alzoo uwe zin-

nen' bedorven worden, [om af te wijken]

van de eenvoudigheid die in Christus is.

a Gen. 3 : 4. Joh. 8 : 44.

4. «Want indien degene die komt,
eenen anderen Jezus predikte, dien wij

niet gepredikt hebben, of [indieti] gij

eenen anderen Geest ontvingt, dien gij

niet hebt ontvangen, of een ander
Evangelie, dat gij niet hebt aangeno-
men, zoo verdroegt gy [hem] met recht.

a Gal. 1 : 8.

5. Want ik acht, dat ik nergens min-
der in ben geweest, dan de uitneraend-
ste Apostelen.

6. En indien ik ook ^ongeleerd ben
in woorden, nochtans ben ik het niet

in wetenschap; maar alleszins zijn wij

in alle dingen onder u openbaar ge-

worden.

7. Heb ik zonde gedaan, als ik mij-

zelven vernederd heb opdat gij zoudt
verhoogd worden, overmits ik u het
Evangelie Gods «om niet verkondigd
heb ? al Oor. 9 : 12.

8. Ik heb andere gemeenten beroofd,
bezoldiging [van haar] nemende om u
te bedienen ; en als ik bij u tegenwoor-
dig was en gebrek had, «ben ik nie-

mand lastig gevallen;
a Hand. 20: 33. 2 Cor. 12: 13.

1 Thess. 2 : 9. 2 Thess. 3 : 8.

9. «Want mijn gebrek hebben de
broeders vervuld, die van Macedonië
kwamen; en ik heb mijzelven in alles

gehouden zonder u te bezwaren, en zal

[mij nog alzoo] houden.
a Philipp. 4 : 15.

10. De waarheid van Christus is in

mtj, dat deze roem in de gewesten van
Achaje aan mij niet zal verhinderd
worden.

11. Waarom ? Is het, omdat ik u niet

liefheb? God weet het.

12. Maar wat ik doe, dat zal ik nog
doen, om de oorzaak af te snijden den-

* stat. overz. : slecht. Dit ziet hier niet op
hakkelend spreken, maar op de mindere be-

kwaamheid en geoefendheid in de aangeleerde
welsprekendheid.

genen die oorzaak [hehhen] willen, op-

dat zij in hetgene zij roemen, bevonden
mochten worden gelijk als wij.

13. Want zulke valsche apostelen zijn

bedriegelijke arbeiders, zich veranderen-
de in apostelen van Christus.

14. En het is geen wonder; want de
satan zelf verandert zich in eenen en-

gel des lichts;

15. Zoo is het dan niets groots, in-

dien ook zijne dienaars zich veranderen,
als [waren zij] dienaars der gerechtig-

heid ; van welke het einde zal zijn naar
hunne werken.

^

16. Ik zeg wederom, dat niemand
meene dat ik onwijs ben ; doch zoo niet,

neemt mij [dan] aan als eenen onwij-

ze, opdat ik ook een weinig moge roe-

men,
17. Wat ik spreek, spreek ik niet

naar den Heere, maar als in onwijsheid,

in dezen vasten grond der roeming.
18. «Dewijl velen roemen naar het

vleesch, zoo zal ik ook roemen.
a 2 Oor. 10 : 13 ; 12 : 5, 6.

19. Want hij verdraagt gaarne de on-

wijzen, dev/ijl gij wijs zijt;

20. Want gij verdraagt het, zoo u

iemand dienstbaar maakt, zoo [u] ie-

mand opeet, zoo iemand [yanw] neemt,
zoo zich iemand verheft, zoo u iemand
in het aangezicht slaat.

21. Ik zeg [dit] naar oneere, gelijk

of wij zwak waren geweest; «maar
waarin iemand stout is (ik spreek in

onwijsheid), [daa7~in] ben ik ook stout.
a Philipp. 3 . 4.

22. Zijn zij Hebreen? «Ik ook. Zijn

zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het

zaad Abrahams? Ik ook.
a Hand. 22 : 3.

23. Zijn zij dienaars van Christus?

(ik spreek onwijs zijnde) «Ik ben boven
[hen]: ^in arbeid overvloediger, in sla-

gen uitnemender, in gevangenissen

overvloediger, in doods[(7eyaar] menig-

maal; a 1 Cor. 15: 10.

b Hand. 9: 16; 21: 11. 2 Oor. 6: 4.

24. Van de Joden heb ik «veertig

[slagen] min één, vijf maal ontvangen;
a Deiit. 25: 3.

25. «Drie maal ben ik mtt roeden

gegeeseld geweest; ^'eens ben ik gestee-

nigd; fdrie maal heb ik schipbreuk ge-

leden: eenen [ganschen] nacht <^n dag
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heb ik in de diepte overgebracht;
a Hand. 16 :

22.

"

h Hand. 14 : 19. c Hand. 27: 9, 41.

20. In het reizen menigmaal, in ge-

varen van rivieren, in gevaren van
moordenaars, in gevaren van [mijn]

geslacht, in gevaren van de heidenen,
in gevaren in de stad. in gevaren in

de woestijn, in gevaren op de zee, in

gevaren onder de valsche broederen;
27. In arbeid en moeite, in waken

menigmaal, in honger en dorst, in vas-

ten menigmaal, in koude en naaktheid.
28. Zonder de dingen die van buiten

zijn, overvalt mij dagelijks «de zorge
van alle de gemeenten. « Hand. 20 : 18.

29. «Wie is er zwak, dat ik niet zwak
ben? Wie wordt geCrgerd, dat ik niet

brande? ai Cor. 8: 13.

30. Indien men moet roemen, zoo
zal ik roemen de dingen mijner zwak-
heid.

81. «De God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus, die geprezen is

in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg.

a Hom. 1: 9; 9: 1. 2 Cor. 1: 23.

Gal. 1: 20. Philipp. 1: 8. 1 The.ss. 2: 5.

32. De. stadhouder «van den koning
Arétas, in Damascus, bezette de stad
der Damascénen, willende mij vangen

;

a Hand. 9: 24.

38. En ik werd door een venster in

eene mand over den muur nedergela-
ten, en ontvlood zijne handen.

HET XII KAPITTEL.

[ e roemen is mij waarlijk niet oorbaar
;

want ik zal komen tot gezichten en
openbaringen des Heeren.

2. «Ik ken een mensch in Christus,

voor veertien jaren (of het {geschied zij]

in het lichaam, weet ik niet, of buiten
het lichaam, weet ik niet. God weet
het), dat de zoodanige opgetrokken is

geweest tot in den derden hemel.
a Hand. 9: 3; 22: 17. 1 Cor. 15: 8.

o. En ik ken een zoodanig mensch
(of het in het lichaam, of buiten het
lichaam, [geschied zij], weetik niet. God
weet het),

4. Dat hij opgetrokken is geweest in

het Paradijs, en gehoord heeft onuit-

sprekelijke woorden, die het eenen
mensch niet geoorloofd is te spreken.

5. Van den zoodanige zal ik roemen :

doch van mijzelven zal ik niet roemen,
dan in mijne zwakheden.

6. Want zoo ik roemen wil, ik zal

niet onwijs zijn; want ik zal de waar-
heid zeggen; maar ik houd [daarvan]
af, opdat niemand van mij denke boven
hetgene hij ziet dat ik ben, of dat hij

uit mij hoort.

7. En opdat ik mij door de uitne-
mendheid der openbaringen niet zoude
verheffen, zoo is mij gegeven een scher-
pe doorn in het vleesch, [namelijk] een
engel des satans, «dat hij mij met vuis- •

ten slaan zoude, opdat ik mij niet zouda
verheffen. „ job 2: 6.

8; Hierover heb ik den Heere drie
maal gebeden, opdat hij van mij zoude
wijken;

9. En Hij heeft tot mij gezegd : Mijne
genade is u genoeg; want mijne kracht
wordt in zwakheid volbracht. Zoo zal

ik dan veel liever roemen in mijne zwak-
heden, opdat de kracht van Christus
•in mij wone.

10. Daarom heb ik een welbehagen
in zwakheden, in smaadheden, in noo-
den, in vervolgingen, in benauwdheden
om Christus' wille; want als ik zwak
ben, dan ben ik machtig.

11. Ik ben roemende onwijs geworden;
gij hebt mij genoodzaakt; want ik be-

hoorde van u geprezen te zijn; «want
ik ben in geen ding minder geweest
dan de uitnemendste Apostelen, hoewel
ik niets ben. « i cor. 15: lo.

12. «De merkteekenen van eenen
apostel zijn onder u betoond in alle

lijdzaamheid, met teekenen, en wonde-
ren, en krachten. « i Cor. 9: 2.

18. Want wat is er, waarin gij min-
der geweest zijt dan de andere gemeen-
ten, «anders, dan dat ikzelf u niet las-

tig ben geweest? Vergeeft mij dit on-
gelijk, a 1 Cor. 9: 12. 2 Cor. 11: 0.

14, Ziet, ik ben ten derden male ge-

reed om tot u te komen, en zal u niet

lastig zijn; «want ik zoek niet het uwe,
maar u. Want de kinderen moeten niet
schatten vergaderen voor de ouders,
maar de ouders voor de kinderen.

a Hand. 20: 33.

15. En ik zal zeer gaarne de kosten
coen, en voor uwe zif^lefi te koste
gegeven worden; hoewel ik, u «over-

vloediger bem nnende, minder bemind
worde. a -z .^r <;: ;
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16. Doch het zij zoo, ik heb u niet

bezwaard; maar alzoo ik listig was,
heb ik u met bedrog gevangen.

17. Heb ik door iemand dergenen die

ik tot u gezonden heb, van u mijn
voordeel gezocht?

18. Ik heb Titus gebeden, en den broe-

der medegezonden ; heeft ook Titus van
u zijn voordeel gezocht? Hebben wij

niet in denzelfden geest gewandeld?
{Hebben wij] niet [gewandeld] in dezelf-

de voetstappen?
19. Meent gij wederom, dat wij ons

bij u verontschuldigen? Wij spreken
in de tegenwoordigheid Gods in Chris-

tus; en dit alles, geliefden, tot uwe stich-

ting.

20. Want ik vrees, dat als ik geko-
men zal zijn, ik u niet eenigszins zal

vinden ;
zDodamgen als ik wü, en [dat]

ik van u zal gevonden worden zooda-
nig als gij niet wil; dat er niet

eenigszins [syn] twisten, nijdigheden,
toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen,
opgeblazenheden, beroerten;

21. Opdat wederom, als ik zal geko-
men zijn, mijn God mij niet vernedere
bij u, en ik rouwe hebbe over velen,
die tevoren gezondigd hebben, en die

zich niet bekeerd zullen hebben van de
onreinigheid, en hoererij, en ontuch-
tigheid, die zij gedaan hebben.

HET XIII KAPITTEL.

Ijit is de derde maal [dat] ik tot u
kom; «in den mond van tv/ee of drie

getuigen zal alle woord bestaan.
a Num. 35: 30. Dent. 17: 6; 19: 15.

Matth. 18: 16. Joh. 8: 17. Hebr. 10: 28.

2. Ik heb het tevoren gezegd, en zeg
het tevoren als tegenwoordig zijnde de
tweede maal, en ik schrijf het nu af-

wezende, aan degenen die tevoren ge-

zondigd hebben, en aan alle de anderen,
dat, zoo ik wederom kom, ik [hen] niet

zal sparen;
3. Dewijl gij zoekt eene proeve van

Christus die in mij spreekt, welke in

u niet zwak is, maar krachtig is on-

der u.

4. Want hoewel hij gekruisigd is

door zwakheid, zoo leeft hij nochtans
door de kracht Gods; want ook wij zijn

zwak in hem, maar zullen met hem
leven door de kracht Gods in u.

5. oQnderzoekt uzelven, of gij in het
geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent
gij uzelven niet, dat Jezus Christus in

u is ? Tenzij dat gij eenigszins verwer-
pelijk zijt. a 1 Cor. 11: 28,

6. Doch ik hoop dat gij zult verstaan,

dat wij niet verwerpelijk zijn.

7. En ik wensch van God, dat gij

geen kwaad doet; niet opdat wij be-

proefd zouden bevonden worden, maar
opdat gij het goede zoudt doen, en
wij als verwerpelijk zauden zijn.

8. Want wij vermogen niets tegen
de waarheid, maar voor de waarheid.

9. Want wij verblijden ons, wanneer
wij zwak zijn, en gij sterk zijt; en wij

wenschen ook dit, [namelvjlt] uwe vol-

making.
10. Daarom schrijf ik afwegende deze

dingen, opdat ik niet, tegenwoordig
zijnde, strengheid zoude gebruiken,

naar de macht, «die mij de Heere ge-

geven heeft tot opbouwing, en niet tot

nederwerping. a 2 Cor. lO: s.

11. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt
volmaakt, zijt getroost, «zijt eensgezind,

^'leeft in vrede; en de God der liefde-

en des vredes zal met u zijn.

a Rom. 12: 16:

15: 5. 1 Cor. 1: 10. Pbilipp. 2: 2.

1 Petr. 3: 8. ft Rom. 12: 18. Hebr. 12: 14.

12. «Groet malkanderen met eenen
heiligen kus. U groeten alle de heili-

gen, a Rom. 16: 16.

1 Cor. 16: 20. 1 Thes.?. 5: 26. l Petr. 5: 14.

13. De genade van den Heere Jezus
Christus, en de liefde Gods, en de ge-

meenschap des Heiligen Geestes, zij

met u allen, Amen.

.
.yi^'~



DE ZENDBIUEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DE

a A L

HET I KAPITTEL.

Jl aulus, een apostel {[geroepen] niet van
menschen, noch door een mensch, maar
"door Jezus Christus, en God den Vacier,

die hem uit de doeden opgewekt heeft),
a Tit. 1: 3.

2. En alle de broeders die met mij

zijn, aan de gemeenten van Galatië:

3. «Genade zij u en vrede van God
den Vader, en onzen Heere Jezus Chris-

tus; a Rom. 1 : 7.

1 Cor. 1: 3. Eph. 1: 2. 1 Petr. 1: 2.

' 4. aDie zichzelven gegeven heeft voor
onze zonden, opdat hij ons trekken
zoude uit deze tegenwoordige booze
wereld, naar den wil van onzen God
en Vader; a Matth. 20: 28. Gal. 2: 20.

Eph. 5: 2. Tit. 2: 14. Hebr. 9: 14.

5. Denwelken zij de heerlijkheid in

alle eeuwigheid, Amen.
6. Ik verwonder mij, dat gij zoo haast

[wijkende] van dengene die u in de ge-

nade van Christus geroepen heeft, over-

gebracht wordt tot een ander Evan-
gelie

;

7. Daar er geen ander is ; maar er zijn

sommigen, «die u ontroeren, en het
Evangelie van Christus willen verkoe-

len, a Hand. 15 : 1.

8. <^Doch al ware het ook dat wij,

of een engel uit den hemel u een Evan-
gelie verkondigde, buiten hetgene wij

u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
a 2 Cor. 11 : 4.

9. Gelijk wij tevoren gezegd hebben,
[zoo] zeg ik ook nu wederom: indien

u iemand een Evangelie verkondigt.

buiten hetgene gij ontvangen hebt, die

zij vervloekt.

10. Want «predik ik nu de menschen,
of God? ^Of zoek ik menschen te be-

hagen ? Want indien ik nog menschen
behaagde, zoo ware ik geen dienst-

knecht van Christus. a l Thess. 2 : 4.

h Jac. 4 : 4.

11. «Maar ik maak u bekend, broe-

ders, dat het Evangelie, hetwelk van
mij verkondigd is, niet is naar den
mensch; i Cor. 15 : 1.

12. «Want ik heb het ook niet van
eenen mensch ontvangen, noch geleerd,

maar door de openbaring van Jezus
Christus. « Eph. 3: 3.

13. «Want gij hebt mijnen omgang
gehoord, die eertijds in het Jodendom
was, dat ik uitnemend zeer de *ge-

meente Gods vervolgde, en ze ver.

WOestte; a Hand. 8: 3; 9: 1;22: 4;
26 : 9. Philipp. 3 ; 6. 1 Tim. 1 : 13.

14. En [dat] ik in het Jodendom toe-

nam boven velen van mijnen ouderdom
in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk

ijverig voor mijne vaderlijke inzettin-

gen.

15. «Maar wanneer het Gode behaagd
heeft, die mij van mijner moeders lijf

aan afgezonderd heeft, en geroepen door
zijne genade, a Hand. 9: 15;13: 2.

16. Zijnen Zoon in mij te openba-
ren, «opdat ik dien door het Evange-
lie onder de heidenen zoude verkondi-

* stat. overz. gemeenten; welk meervoud
blijkens den grondtekst, slechts eene druk-
fout is.
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gen. zoo ben ik terstond niet te rade
gegaan ^met vleesch en bloed;

a Hand. 9: 15; 13: 2; 22: 21.

Gall. 2: 8. Eph. 3: 8. 6 Matth. 16: 17.

17. En ben niet wederom gegaan naar
Jeruzalem, tot degenen die vóór mij

Apostelen waren ; maar ik ging henen
naar Arabië, en keerde wederom naar
Damascus.

18. Daarna kwam ik na drie jaren

wederom te Jeruzalem om Petrus te

bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien

dagen
;

19. Én ik zag geenen anderen van
de Apostelen, dan Jacobus, den broe-

der des Heeren.
20. Hetgene nu ik u schrijf, zie, [ik

getuig] «voor God, dat ik niet lieg.

a Kom. 1: 9; 9: 1. 2 Cor. 1: 23;

11: 31. IThess. 2 : 5. 1 Tim. 5 : 21. 2 Tim. 4:1.

21. Daarna ben ik gekomen in de ge-

westen van Syrië en van Cilicië.

22. En ik was van aangezicht onbe-

kend aan de gemeenten in Judéa, die

in Christus zijn;

23. Maar zij hadden alleenlijk ge-

hoord [dat men zeide] : Degene, die ons
eertijds vervolgde, verkondigt nu het
geloof, . hetwelk hij eertijds verwoestte;

24. En zij verheerlijkten God in mij.

HET II KAPITTEL.

Daarna ben ik, na veertien jaren, we-
derom «naar Jeruzalem opgegaan met
Barnabas, ook Tïtus medegenomen heb-

bende, a Hand. 15 : 2.

2. En ik gmg op «door eene open-
baring,, en stelde hun het Evangelie
voor, dat ik predik onder de heidenen,
en in het bijzonder dengenen die in

achting waren, opdat ik niet eenigs-

zins te vergeefs zoude loopen of ge-

lOOpen hebben. a Hand. 19:21.

3. «Maar ook Titiis, die met mij was,
een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt
zich te laten besnijden;

o. Hand. 16 : 3. 1 Cor. 9: 21.

4. «En [dat] om der ingekropene
valsche broederen wille, die van bezij-

den ingekomen waren, om te verspie-

den onze vrijheid, die wij in Christus
Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot

dienstbaarheid brengen ; a Hand. i5 : 24.

5. Denwelken wij ook niet een uur
hebben geweken met onderwerping.

opdat de waarheid van het Evangelie
bij u zoude verblijven.

6. En van degenen die geacht wa-
ren wat te zijn; hoedanigen zij eertijds

waren, verschilt mij niet; «God neemt
den persoon des menschen niet aan;
want die geacht waren, hebben mij
niets toegebracht; a Deut. lo : i:.

2 Kron. 19: 7. Job 34 : 19. Hand. 10: 34.

Rom. 2 : 11. Eph. 6 : 9. Col. 3 : 25. 1 Petr. 1 : 17.

7. Maar daarentegen, als zij zagen
dat aan mij het Evangelie der voor-
huid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus
[dat] der besnijdenis

8. (Want die in Petrus krachtiglijk

wrocht tot het apostelschap der be-

snijdenis, ^'die wrocht ook krachtiglijk

in mij onder de heidenen);
rt Hand. 9; 15; 13: 2:

22 : 21. Gal. 1 : 16. F.ph. 3 : 8.

9. En als Jacobus, en Cephas, en .Jo-

hannes, die geacht waren pilaren te zijn,

de, genade die mij gegeven was beken
den, gaven zij mij en Barnabas de
rechter[/ïan(i] der gemeenschap, opdat
wij tot de heidenen, en zij tot de be-

snijdenis [zouden gaan]]
10. Alleenlijk, dat wij de armen zou-

den gedenken; «hetwelk zelf ik ook.
benaarstigd heb te doen.

a Hand. 11 : 30; 24: 17.

Rom. 15: 25. 1 Cor. 16: 1. 2 Cor. 8: 1; 9: 1.

11. En toen Petrus te Antiochi'ë ge-

komen was, wederstond ik hem in het
aangezicht, omdat hij te bestraffen was.

12. Want eer sommigen van Jaco-

bus gekomen waren, at hij mede met
de heidenen; maar toen zij gekomen
waren, onttrok hij [zich] en scheidde

zichzelven af, vreezende degenen dio

uit de besnijdenis waren.
13. En ook de andere Joden veins-

den met hem; alzoo dat ook Barnabas
mede afgetrokken werd door hunne
veinzing.

14. Maar als ik zag, dat zij niet recht

wandelden naar de waarheid van het

Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller

tegenwoordigheid: «Indien gij, die een

Jood zijt, naar heidensche wijze leeft,

en niet naar Joodsche wijze, waarom
noodzaakt gij de heidenen naar de

Joodsche wijze te leven?
a Hand. 10 : 28.

15. «Wij zijn van nature Jo 'en, en.

niet zondaars uit de heidPiuMv.
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16. <^[I)och] wetende dat de mensch
niet gerechtvaardigd wordt uit de wer-
ken der wet, maar door het geloof van
Jezus Christus, zoo liebben wij ook in

Christus Jezus geloofd, opdat wij zou-

den gerechtvaardigd worden uit het
geloof van Christus, en niet uit de wer-
ken der wet; ^daarom dat uit de wer-
ken der wet geen vleesch zal gerecht-

vaardigd worden,
a Hand. 13 : 38. Kom. 3 : 28 ; 8 : 3.

Hebr. 7 : 18. & Rom. 3: 20. Gal. 3: 11.

17. Maar indien wij, die in Christus
zoeken gerechtvaardigd te worden, ook
zelven zondaars bevonden worden, is

dan Christus een dienaar der zonde?
Dat zij verre,

18. Want indien ik, hetgene ik af-

gebroken heb, datzelve wederom op-

bouw, zoo stel ik mijzelven tot een
overtreder.

19. «Want ik ben door de wet der

wet gestorven, ^opdat ik Gode leven
zoude. Il Rom. 7: 4.

b Rom. 14 : 7. 2 Cor. 5 : 15.

1 Tbess. 5 : 10. Hebr. 9 : 14. 1 Petr. 4 : 2.

20. Ik ben met Christus gekruisigd;

en ik leef, [doch] niet meer ik, nlaar

Christus leeft in mij; en hetgene ik

nu in het vleesch leef, dat leef ik door
het geloof van den Zone Gods, «die mij

liefgehad heeft, en zichzelven voor mij
overgegeven heeft,

a Gal. 1 : 4. Eph. 5 : 2. Tit. 2 : 14.

21. Ik doe de genade Gods niet te

niete; want «indien de rechtvaardig-
heid door de wet is, zoo is dan Chris-

tus tevergeefs gestorven.
a Hebr. 7 : 11.

O
HET III KAPITTEL.

gij uitzinnige Galaten, «wie heeft
u betooverd, dat gij der waarheid niet

zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Je-

zus Christus voor de oogen tevoren ge-

schilderd is geweest, onder u gekrui-
sigd zijnde? « Gal. 5: 7.

2. Dit alleen wil ik van u leeren:
hebt gij den Geest ontvangen uit de
werken der wet, of uit de prediking
des geloofs?

3. Zijt gij zoo uitzinnig? Waar gij

met den Geest begonnen zijt, voleindigt
gij nu met het vleesch?

4. Hebt gij zooveel tevergeefs gele-

den? Indien maar ook tevergeefs !

5. Die u dan den Geest verleent,

en krachten onder u werkt, [doet Hij
dat] uit de werken der wet, of uit de
prediking des geloofs?

6. «Gelijkerwijs Abraham Gode ge-

loofd heeft, en het is hem tot recht-

vaardigheid gerekend.
a Gen. 15 : 6. Rom. 4 : 3. Jac. 2 : 23.

7, Zoo verstaat gij dan, dat degenen
die uit het geloof zijn, Abrahams kin-

deren zijn,

8. En de Schrift, tevoren ziende dat
God de heidenen uit het geloof zoude
rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abra-
ham het Evangelie verkondigd, [zeg-

gende:] «In u zullen alle de volkeren
gezegend worden. « Gen. 12: 3; IS: IS;

22: 18; 26: 4; 49: 10. Hand. 3: 25.

9, Zoo dan, die uit het geloof zijn,

worden gezegend met den geloovigen
Abraham.

10, Want zoovelen als er uit de wer-
ken der wet zijn, die zijn onder deu'
vloek ; want er is gesclireven : «Ver-
vloekt is een iegelijk, die niet blijft in

al hetgene geschreven is in het boek
der wet, om dat te doen. a Dent -n -. 2u.

11, «En dat niemand door de wet
gerechtvaardigd wordt voor God, is

openbaar; ^want de rechtvaardige zal

uit het geloof leven,

,p ^
a Eom. 3: 20. Gal. 2: 16.

b Hab. 2 : 4. Rom. 1 : 17. Hebr. 10 : 38.

12. Doch de wet is niet uit het ge-

loof; maar «de mensch, die deze din-

gen doet, zal door diezelve leven,
a Lev. IS: 5. Ezecb. 20: 11. Rom. 10: 5.

13, «Christus heeft ons verlost van
den vloek der wet, een vloek geworden
zijnde voor ons; want er is geschre-
ven: ^Vervloekt is een iegelijk, die aan
het hout hangt; a Rom. S: 3.

2 Cor. 5: 21. b Deut. 21: 23.

14. Opdat de zegening van Abraham
tot de heidenen komen zoude in Chris-

tus Jezus, [en] opdat wij de belofte des
Geestes verkrijgen zouden door het
geloof.

15. Broeders, ik spreek naar den
mensch : «zelfs eens menschen verbond,
dat bevestigd is, doet niemand te niete,

of [nieTnand] doet daartoe. «Hebr. 9: 17.

16, «Nu zoo zijn de beloftenissen tot

Abraham en zijn zaad gesproken. Hij

zegt niet : En den zaden ; als van velen
;

maar als van éénen: En uwen zade;
hetwelk is Christus. a Gal. 3: 8
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17. En dit zeg ik: het verbond, dat

tevoren van God bevestigd Is op Chris-

tus, wordt door de wet, die «na vier

honderd en dertig jaren gekomen is,

niet krachteloos gemaakt, om de be-

loftenis te niete te doen.
a Gen. 15: 13. Ex. 12: 40. Hand. 7: 6.

18. «Want indien de erfenis uit de

wet is, zoo is zij niet meer uit de be-

loftenis; maar God heeft ze Abraham
door de beloftenis genadiglijk gegeven.

a Rora. 4: 14.

1^. Waartoe is dan de wet? «Zij is

om der overtredingen wille daarbij ge-

steld, totdat het zaad zoude gekomen
zijn, wien het beloofd was; en zij is

fcdoor de engelen besteld in de hand ^des

middelaars. a Joh. 15: 22. Rom. 4: 15;

5: 20; 7: 8. Z> Hand. 7: 38, 53.

c Deut. 5: 5. Joh. 1: 17. Hand. 7: 38.

20. En de middelaar is niet [midde-

laar] van éénen, maar God is één.

21. Is dan de wet tegen de belofte-

nissen Gods? Dat zij verre. Want in-

dien er eene wet gegeven ware, die

machtig was levend te maken, zoo

zoude waarlijk de rechtvaardigheid uit

de wet zijn.

22. «Maar de Schrift heeft het alles

onder de zonde besloten, opdat de be-

lofte uit het geloof van Jezus Christus

aan de geloovigen zoude gegeven wor-

den, a Eom. 3: 9; 11: 32.

23. Doch eer het geloof kwam, waren
wij onder de wet in bewaring gesteld,

en zijn besloten geweest tot op het

geloof dat geopenbaard zoude worden.

24. «Zoo dan, de wet is onze tucht-

meester geweest tot Christus, opdat
wij uit het geloof zouden gerechtvaar-

digd worden; o Matth. 5: 17.

Hand. 13: 38. Eom. 10: 4.

25. Maar als het geloof gekomen is,

zoo zijn wij niet meer onder den tucht-

meester.

26. «Want gij zijt allen kinderen Gods
door het geloof in Christus Jezus.

a Jes. 56: 5.

Joh. If: 12. Rom. 8: 15. Gal. 4: 5.

27. «Want zoovelen als gij in Chris-

tus gedoopt zijt, hebt gij Christus aan-

gedaan, a Rom. 6: 3.

28. Daarin is noch Jood noch Griek;
daarin is noch dienstbare noch vrije;

daarin is geen man en vrouw; «want

gij allen zijt één in Christus Jezus.
a Joh. 17: 21.

29. «En indien gij van Christus zijt,

zoo zyt gij dan Abrahams zaad, en
naar de beloftenis erfgenamen,

a Gen. 21: 12. Rom. 9: 7. Hebr. 11: 18.

HET IV KAPITTEL.

Doch ik zeg, zoo langen tijd als de
erfgenaam een kind is, zoo verschilt,

hij niets van een dienstknecht, hoewel
hij een heere is van alles;

2. Maar hij is onder voogden en ver-

zorgers, tot den tijd van den vader te-

voren gesteld.

3. Alzoo wij ook, toen wij kinderen
waren, zoo waren wij dienstbaar ge-

maakt onder de eerste beginselen der

wei'eld
;

4. «Maar wanneer de volheid des tijds

gekomen is, heeft God zijnen Zoon uit-

gezonden, geworden uit eene vrouw,
^geworden onder de wet;

a Gen. 49: 10. Dan. 9: 24. fi Matth. 5: 17.

5. Opdat hij degenen die onder de

wet waren, verlossen zoude, «[m] op-

dat wij de aanneming tot kinderen ver-

krijgen zouden, a Joh. 1: 12. Gal. 3: 26.

6. «En overmits gij kinderen zijt, zoo

heeft God den Geest zijns Zoons uit-

gezonden in uwe harten, die roept:

Abba, Vader! a Rom. 8: 15.

7. Zoo dan, gij zijt niet meer een

dienstknecht, maar een zoon ; en indien

gij een zoon zijt, zoo zijt gij ook een
erfgenaam Gods door Christus.

8. Maar toen, als gij God niet ken-

det, diendet gij degenen «die van na-

ture geene Goden zijn; a 1 Cor. 8: 4.

9. En nu, als gij God kent, ja veel

meer van God gekend zijt, «hoe keert

gij u wederom tot de zwakke en arme
eerste beginselen, welke gij wederom
van voren aan wilt dienen?

a Col. 2: 20.

10. «Gij onderhoudt dagen, en maan-
den, en tijden, en jaren.

a Rom. 14: 5. Col. 2: 16.

11. Ik vrees voor u, dat Ik niet

eenigszins tevergeefs aan u gearbeid

heb.
12. Weest gij als ik, want ook ik ben

als gij. Broeders, ik bid u. Gij hebt mij

geen 'ongelijk gedaan;
13. En gij weet, dat ik u door zwak-



i GALATEN IV, V. 245

heid des vleesches het Evangelie eerst-

maal verkondigd heb;
14. En mijne verzoeking, die in mijn

vleesch [geschiedde], hebt gij niet ver-

acht noch verfoeid; maar gij naarat
mij aan «als eenen engel Gods, *[ja]

als Christus Jezus. a Mal. 2: 7.

b Matth. 10: 40. Joh. 13: 20.

15. Welke was dan uwe gelukach-
ting? Want ik geef u getuigenis, dat
gij, zoo het mogelijk ware, uwe oogen
zoudt uitgegraven, en mij gegeven heb-

ben.
* 16. Ben ik dan uw vijand geworden,
u de waarheid zeggende?

17. «Zij ijveren niet recht ©ver u;
maar zij willen ons uitsluiten, opdat
gij over hen zoudt ijveren.

a Rom. 10: 2. 2 Cor. 11: 12.

18. Doch in het goede te allen tijd

te ijveren, is goed, en niet alleenlijk als

ik bij u tegenwoordig ben;
19. «Mijne kinderkens, die ik weder-

om arbeide te baren, totdat Christus
eene gestalte in u krijge.

a 1 Cor. 4': 15. Philem. vs. 10. Jac. 1: 18.

20. Doch ik wilde, dat ik nu tegen-
woordig bij u ware, en mijne stemme
mocht veranderen; want ik ben in

twijfel over u.

21. Zegt mij, gij die onder de wet
wilt zijn, hoort gij de wet niet?

22. Want er is geschreven, dat Abra-
ham twee zonen had: «^éénen uit de
dienstmaagd, ^en éénen uit de vrije.

a Gen. 16: 15.

b Gen. 21: 2. Hand. 7: 8. Hebr. 11: 11.

23. «Maar gene, die uit de dienst-

maagd was, is naar het vleesch gebo-
ren geweest; doch deze, die uitde vrije

was, door de beloftenis.
a Joh. 8: 39. Rom. 9: 7.

•24. Hetwelk dingen zijn die andere
beduiding hebben; want deze zijn de
twee verbonden : het ééne van den berg
Sina, tot dienstbaaijheid barende, het-

welk is A'gar;
25. Want dit, [namelijk] A'gar, is Sina,

eemberg in Arable, en komt overeen
met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar
is met hare kinderen;

26. «Maar Jeruzalem, dat boven is,

dat is vrij, hetwelk is ons aller moe-
der, a Openb. 21: 2.

27. Want er is geschreven: «Wees
vroolijk, gij onvruchtbare, die niet baart

;

breek uit en roep, gij die geenen ba-

rensnoo'd hebt; warht de kinderen der
eenzame zijn veel meer, dan dergene
die den man heeft. a Jes. 54: i.

28. «Maar wij, broeders, z^n kinde-
ren der belofte, als Izak was.

a Rom. 9: 7, 8.

29. Doch gelijkerwijs toen, die naar
het vleesch geboren was, «vervolgde
dengene die naar den geest [geboren
tvas], alzOO ook nu. a Gen. 2l': 9.

30. Maar wat zegt de Schrift? «Werp
de dienstmaagd uit en haren zoon;
want de z'oon der dienstmaagd zal
geenszins erven met denzoon der vrije.

a Gen. 21: 10.

31. Zoo dan, broeders, wij zijn niet
kinderen der dienstmaagd, maar der
vrije.

HET V KAPITTEL.

Otaat «dan in de vrijheid, rnet welke
ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt
niet wederom ^met het juk der dienst- •

baarheid bevangen. a joh. s: 32.
Rom. 6: 18. 1 Petr. 2: 16. 5 Jes. 9; 3.'

2. Ziet, ik Paulus zeg u, «zoo gij u
laat besnijden, dat Christus u niet nut
zal zijn; « Hand. 15: 1.

3. En ik betuig wederom aan een
iegelijk mensch die zich laat besnijden,
dat hij een schuldenaar is de geheele
wet te doen.

4. Christus is u ijdel geworden, die
door de w^tgeYechivaavdigo [tviU]wor-
den; gij zijt van de genade vervallen.

5. Want wij verwachten door den
Geest, uit het geloof, de hope der recht-
vaardigheid.

6. «Want in Christus Jezus heeft nóch
besnijdenis eenige kracht, noch voor-
huid, maar het geloof, door de liefde

èwerkende. a Matth. 12 : 5Ö. Joh. 15: 14.

1 Cor. 7: 19. 2 Cor. 5: 17.

Gal. 6 : 15. Cal. 3 : 11. & 1 Thess. 1 : 3.

7. Gij liept wel; «wie heeft u ver-

hinderd der waarheid niet gehoorzaam-
te zijn? a Gal. 3:1.

8. Dit gevoelen is niet uit Hem die

u roept.

9. «Een weinig zuurdeesem verzuurt
het geheele deeg. a i Cor. 5: 6.

10. «Ik vertrouw van u in den Heere,
dat gij niet anders zult gevoelen; maar
die u ontroert, zal het oordeel dragen,
wie hij ook zij. a 2 Cor. 2: 3; 8: Ï2.
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11. Maar ik, broeders, indien ik nog

de besnijdenis predik, waarom word ik

nog vervolgd ? Zoo is dan «ole ergernis

des Icruises vernietigd. a i Cor. i: 23.

12. «Och of zij ook afgesneden wier-

den, die u onrustig maken!
a .Toz. 7 ; 25.

13. Want gij zijt tot vrijheid geroe-

pen, broeders; «alleenlijk [gebruikt] de

vrijheid niet tot eene oorzaak voor het

vleesch ; maar dient malkanderen door
de liefde. a l Cor. 8: 9.

1 Petr. 2 : 16. Judas vs. 4.

14. «Want de geheele wet wordt in

één woord vervuld, [namelijk] in dit:

bGi) zult uwen naaste liefhebben, ge-

lijk uzelven. a Rom. 13: 8. b Lev. 19: 18.

Matth. 22: 39. Mare. 12: 31. Jac. 2: 8.

15. Maar «indien gij malkanderen bijt

en vereet, ziet toe dat gij van malkan-
deren niet verteerd wordt.

a 2 Cor. 12 : 20.

16. En ik zeg: «wandelt door den
Geest, en volbrengt de begeerlijkheid

des vleesches niet.

d Rom. 13: 14. 1 Petr. 2: 11.

17. «Want het vleesch begeert tegen
den Geest, en de Geest tegen het vleesch;
en deze staan tegen malkanderen, al-

zoo dat gij niet doet hetgene gij wildet.
a Rom 7 : 15, enz.

18. Maar indien gij door den Geest
gelijk wordt, zao zijt gij niet onder de
wet.

19. «De werken des vleesches nu zijn

openbaar; welke zijn overspel, hoererij,

onreinigheid, ontuchtigheid,
a 1 Cor. 3:3.' Jac. 3 : 14.

20. Afgoderij, venijngeving, vijand-

schappen, twisten, afgunstigheden,
toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21. Nijd, moord, dronkenscliappen,
brasserijen, en dergelijke; «van dewelke
Ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren
gezegd heb, dat die zulke dingen doen,
het koninkrijk Gods niet zullen beër-

ven, ajl Cor." 6: 10. Eph. 5: 5.

Col. 8 : 6. Openb. 22 : 15.

22. «Maar de vrucht «les Geestes is

liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig-
heid, goedertierenheid, goedheid, ge-

loof, zachtmoedigheid, matigheid.
a Eph. 5: 9.

23. «Tegen de zoodanigen is de wet
niet. a. 1 Tim. 1: '.).

24. «Maar die van Christus zijn, heb-

ben het vleesch gekruisigd met de be-

wegingen en begeerlijkheden.
a Rom. G : 6; 13 14,

'

Gal. 2: 20. 1 Petr. 2: 11.

25. Indien wij door den Geest leven,

zoo laat ons ook door den Geest wan-
delen.

26. Laat ons niet zijn zoekers van
ijdele eere, malkanderen tergende, mal-

kanderen benijdende.

HET VI KAPITTOL.

ijroeders, «indien ook een mensch
overvallen ware door eenige misdaad,
gij die geestelijk zijt, brengt den zoo^

danige terecht met den geest der zacht
moedigheid, ziende op uzelven, opdal

ook gii niet verzocht wordt.
a Rom. 14: 1; 15 : 1. 1 Cor. 9 : 22.

2. Draagt amalkanders lasten, en ver-

vult alzoo de wet van Christus,
a Matth. 11: 29. Joh. 13: 14.

Rom. 15 : 1. 1 Thess. 4 : 15.

o. Want zoo iemand meent iets t€

zijn, waar hij niets is, die bedriegt

zichzelven in [zijn] gemoed.
4. Maar een iegelijk beproeve zijn

j
eigen werk ; en alsdan zal hij aan zich-

j

zelven alleen roem hebben, en niet aan

eenen anderen;
5. «Want een iegelijk zal zijn eigen

pak dragen. a Ps. 62: 13.

Jer. 17: 10; 32: 19. Matth. 16: 27.

Rom. 2: 6; 14: 12. 1 Cor. 3: 8.

2 Cor. 5: 10. Openb. 2: 23; 22: 12.»

6. «En die onderwezen wordt in het
\

woord, deele mede van alle goederen

dengene die [hem] onderwijst.
a Rom. 15: 27. 1 Cor. 9: 11.

7. «Dwaalt niet; God laat zich niet

bespotten; ''want zoo wat de mensch

zaait, dat zal hij ook maaien.
a 1 Cor. 6 : 10. b Lpc. 16: 25. ,

8. Wane die in zijns zelfs vleesch !

zaait, zal uit het vleesch verderfenis '

maaien; maar die in den Geest zaait,
'

zal uit den Geest het eeuwige leven i

maaien. . ;

9. «Doch laat ons goed doende met

vertragen; want te zijner tijd zullen

wii maaien, zoo wij niet verslappen.
a 2 Thess. :ƒ 13. i

10. Zoo dan, terwijl wij tijd hebben,
'

laat ons goed doen aan allen, maar

(tmeest aan de huisgenooten des geloofs. ^

a 1 Tim. 5 ; 8. >
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11. Ziet hoe grooten brief ik u ge-

schreven heb met mijne hand.

12. Alle degenen, die een schoon ge-

laat willen toonen naar het vleesch,

die noodzaken u besneden te worden,
alleenlijk opdat zij vanwege het kruis

van Christus niet zouden vervolgd wor-

den.

13. AVant ook zijzelven, die besneden
worden, houden de wet niet; maar zij

willen dat gij besneden wordt, opdat
zij in uw vleesch roemen zouden.

14. Maar het zij verre van mij, dat

ik zoude roemen, anders dan in het

kruis van onzen Heere Jezus Christus;

door hetwelk de wereld mij gekruisigd

is, en ik der wereld.

15. «Want in Christus Jezus heeft

noch besnijdenis eenige kracht, noch
voorhuid, maar een nieuw schepsel.

a Matth. 12: 50. Joh. 16: 14.

2 Cor. 5: 16. Gal. 5: 6. Col. 3: 11.

16. «En zoovelen als er naar dezen
regel zullen wandelen, over deze [zal

zijïi] vrede en barmhartigheid, en over
het Israël Gods. a Ps. 125 .- 5.

17. Voorts, niemand doe mij moeite
aan ; «want ik draag de litteekenen

van den Heere Jezus in mijn lichaam.
a 2 Cor. 4: 10.

18. De genade van onzen Heere Je-

zus Christus zij met uwen geest, broe-

ders, Amen.

DE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DIE VAN

j]P z

p
HET I KAPITTEL.

aulus, een apostel van Jezus Chris-
tus, door den wil van God, «aan de
heiligen die te Épheze zijn, en' geloovi-
gen in Christus Jezus:

a Rom. 1 : 7. 1 Cor. 1 : 2. 2 Cor. 1 : 1.

2. «Genade zij u en vrede, van God
onzen Vader, en den Heere Jezus Chris-
tus, a Gal. 1 : 3. 1 Petr. 1 : 2.

3. Gezegend zij «de God en Vader
van onzen Heere Jezus Christus, die
ons gezegend heeft met alle geestelij-

ke zegening in den hemel in Christus;
a 2 Cor. 1 : 3. 1 Petr. 1:3.

4. «Gelijk Hi./ ons uitverkoren heeft'

in hem, vóór de grondleggingderwereld,
^opdat wij zouden heilig en onberispe-
lijk zijn voor Hem in de liefde;

a .Joh. 15 : 16. 2 Tim. 1 : 9.

&- Luc. 1: 75. Eph. 5: 27.

Col. 1 : 22. 2 Tim. 1: 9. Tit. 2: 12.

5. Die ons tevoren verordineerd heeft

tot aanneming tot kinderen, door Jezus
Christus, in zichzelven, naar het wel-

behagen zijns willens;

6. Tot prijs der heerlijkheid zijner

genade, door welke Hij ons begenadigd
heeft «in den Geliefde ; a Matth. 3 : 17.

7. «In welken wy hebben de verlos-

sing door zijn bloed, [namelijk] de ver-
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geving der misdaden, naar den rijkdom

zijner genade, a Hand. 20 .- 2S.

Col. 1: 14. Hebr. 9 : 12. 1 Petr. 1: 18.

8. Met welke Hij overvloedig is ge-

weest over ons in alle wijsheid en

voorzichtigheid,

9. Ons bekend gemaakt hebbende
ade verborgenheid zijns willens, naar

zijn welbehagen, hetwelk Hij voorge-

nomen had in zichzelven,aRom. 16:25.

Eph. 3: 9. Col. 1:26.
2 Tim. 1: 9. Tit. 1 : 2. 1 Petr. 1: 20.

10. Om in de bedeeling van «de vol-

heid der tijden wederom alles tot één

te vergaderen in Christus, beide dat in

den hemel is, en dat op de aarde is;

a Gen. 49 : 10. Dan. 9 : 24. Gal. 4 : 4.

11. In hem, in welken wij ook «een

erfdeel gev?^^orden zijn, wij die tevoren

verordineerd waren naar het voorne-

men desgenen, die alle dingen werkt
naar den raad zijns willens;

a Rom. 8 : 17.

12. Opdat wij zouden zijn tot prijs

zijner heerlijkheid, wij die eerst in

Christus gehoopt hebhén;

13. In welken ook gij [zijt], nadat
gij het woord der waarheid, [namelijk]

het Evangelie uwer zaligheid, gehoord
hebt; in welken gij ook,. nadat gij ge-

loofd heb-t, «zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte,

a Rom. 8 : 15.

2 Cor. 1 : 22 ; 5 : 5. Eph. 4 : 30.

14. Die het onderpand is van onze
erfenis, tot «de verkregene verlossing,

tot prijs zijner heerlijkheid.
a Ex. 19: 5. Deut. 7: 6;

14: 2; 26: 18. Rom. 8 : 23. 1 Petr. 2: 9.

15. «^Daarom ook ik, gehoord hebben-

de het geloof in den Heere Jezus dat

onder u is, en de liefde tot alle de hei-

ligen, a Philipp. 1:3.

Col. 1: 3. 1 Tliess. 1: 2. 2a''hess. 1: 3.

16. Houde niet op voor u te danken,
gedenkende uwer in mijne gebeden,

17. Opdat de God van onzen Heere
Jezus Christus, de Vader der heerlijk-

heid, u geve den Geest der wijsheid en
der openbaring, in zijne kennis,

18; [Namelijk] verlichte oogen uws
verstands, opdat gij moogt weten, wel-

ke zij de hope van zijne roeping, en
welke de rijkdom zij der heerlijkheid

van zijne erfenis in de heiligen,

19. ÏEn welke de uitnemende groot-

heid zijner kracht zij aan ons die ge-

looven, «naar de werking der sterkte

zijner macht, o Col. 2 : 12.

20. Die Hij gewrocht heeft in Chris-

'tus, als Hij hem uit de dooden heeft

opgewekt, «en heeft [hem] gezet aan
zijne rechter [/iaw(i] in den hemel,

a Ps: 110: 1.

Hand. 2: 34. 1 Cor. 15: 25.

Col. 3: 1. Hebr. 1: 3; 10: 12. 1 Petr. 3: 22.

21. Verre boven alle overheid, en
macht, en kracht, en heerschappij, en
allen naam die genaamd wordt, niet

alleen in deze wereld, maar ook in de
toekomende,

22. «En heeft alle dingen zijnen voe-

ten onderworpen, en heeft hein der ge-

meente gegeven tot een Hoofd boven
alle dingen.; a Ps. 8: 7. Matth. 28: 18.

1 Cor. 15: 27. Hêbr. 2: 8.

23. «Welke zijn lichaam is, [en] de
vervulling desgenen, die alles in allen

vervult. a Rom. 12: 5.

1 Cor. 12: 27. Eph. 4: 16; 5: 23.

HET II KAPITTEL.

Jnjn «u [heeft Hij mede levend gemaakt],

waar gij dood. waart door de misda-

den en de zonden,
a Rom. 5: 6. Co'. 2 : 13.

2. «In welke gij eertijds gewandeld
hebt,' naar de eeuw dez'er wereld, naar
den ^overste van de macht der lucht,

van den geest die nu werkt in de kin-

deren der ongehoorzaamheid,
ffi 1 Cor. 6: n.

Col. 3: 7. Tit. 3:. 3.

& Joh. 12: S1-; 14: 30; 16: 11. Eph. 6: 12.

3.,Onder dewelke ook wij allen eer-

tijds verkeerd hebben in de begeerlijk-

heden onzes vleesches, doende den wil

des vleesches en der gedachten, en wij

waren van nature kinderen des toorns,

gelijk ook de, anderen;
4. Maar God, die rijk is in barmhar-

tigheid, door zijne groote liefde waar-

mede Hij ons liefgehad heeft,

5. Ook toen wij dood waren door de

misdaden, «heeft [ons] levend gemaak'
met Christus (^uit genade zijt gij zal;

geworden), « Rom. 6: 8; 8: 11.

Cyl. 3 : 1, 3. ?> Hand. 15: 11. Tit. 3 : 5.

6. En heeft [ons] mede opgewekt, en

heeCt [ons] mede gezet in den hemel in

Christus Jezus;

7. Opdat Hij zoudo betoonen in cle
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toekomende eeuwen den uitnemenden
rijkdom zijner genade, door de goeder-

tierenheid over ons in Christus Jezus.

8. Want uit genade zijt gij zalig ge-

worden door liet geloof; en dat niet

uit u, «het is Gods gave;
a Matth. 16: 17. Eph. 1: l9.

9. Niet uit de werken, «opdat nie-

mand roeme. a Kom. 3 : 27. 2 Cor. 1 : 29.

10. Want wij zijn zijn maaksel, «ge-

schapen in Christus Jezus tot goede
werken, welke God voorbereid heeft,

opdat wij daarin zouden wandelen.
a 2 Cor. 5: 17. Eph. 1 : 4; 4: 24. Tit. 2: 14.

11. Daarom gedenkt, dat gij, die eer-

tijds heidenen waart in het vleesch, en
die voorhuid genaamd werdl van de-

genen die genaamd zijn besnijdenis in

het vleesch, die met handen geschiedt,

12. Dat gij in dien tyd waart zonder
Christus, vervreemd van het burger-

schap Israels, en vreemdelingen «van
<le verbonden der belofte, geene hope
hebbende, en zonder God in de wereld;

« Rom. 9 : 4.

13. Maar nu in Christus Jezus zijt

gij, die eertijds verre waart, nabij ge-

worden doar het bloed van Christus.

14. «Want hij is onze vrede, die deze
beiden één gemaakt heeft', en den mid-
delmuur des afscheidsels gebroken heb-

bende, a Jes. 9: 5.

Micha 5: 4. Joh. 16: 33.

Hand. 10: 36. Rom. 5: 1. Col. 1: 20.

15. Heeft hij de vijandschap in zijn

vleesch te niete gemaakt, [nam.elyk] de
wet der geboden in inzettingen [be-

staande]; opdat hij die twee in zich-

zelven tot éénen nieuwen mensch zou-
de scheppen, vrede makende,

16. En [opdat] hij die beiden met God
in één lichaam zoude verzoenen door
het kruis, de vijandschap aan hetzelve
gedood hebbende.

17. «En komende, heeft hij door het
Evangelie vrede verkondigd, u die verre
waart, en dien die nabij waren

;

a Jes. 57 : 19. Eph. 3: 12.

18. «Want door hern hebben wij bei-

den den toegang door éénen Geest tot

den Vader. a Joh. lO : 9; 14: 6.

Rom. 5: 2. Eph. 3: 12. Hebr. 10: 19.

lö. Zoo zijt gij dan niet meer vreem-
delingen en bijwoners, maar medebur-
gers der heiligen, en «huisgenooten
Gods; a Gal. 6 10.

20. «Gebouwd ^op het fundament der
Apostelen en Profeten, cwaarvan Jezus
Christus is de uiterste hoeksteen;

a 1 Cor. 3: 9, 10.

h Jes. 28: 16. Matth. 16: 18.

1 Cor. 3 : 10. Openb. 21 : 14. c 1 Petr. 2: 4.

21. «Op welken het geheele gebouw,
bekwamelijk samengevoegd zijnde, op-
wast ''tot een heiligen tempel in den
Heere

; a Eph. 4 : ie.

6 1 Cor. 6: 19. 2 Cor. 6: 16.

22. Op welken ook gij mede gebouwd
wordt tot eene woonstede Gods in den
Geest.

HET m KAPITTEL.

0.m deze oorzake [ben] ik Paulus «de
gevangene van Christus Jezus voor u,

die heidenen zijt; a Hand. 21 : 33.

Eph. 4 : 1. Philipp. 1 : 7, 13, 14, 16.

Col. 4 : 3. 2 Tim. 1 : 8. Philem. vs. 1.

2. Indien gij maar gehoord hebt van
de bedeeling «der genade Gods, &die mij
gegeven is aan u, a Rom. i: 5.

h Hand. 13: 2. Eph. 3: 8.

3. Dat Hij m.ij «door openbaring heeft

bekend gemaakt ^deze verborgenheid
(gelijk ik met weinige [woo7'den] tevoren
geschreven heb, ^ Hand. 22: 17, 21;

26: 16, 17, Gal. 1: 11, 12. h Rom. 16: 25.

4. Waaraan gij, [dü] lezende, kunt
bemerken mijne wetenschap in deze
verborgenheid van Christus),

5. Welke in andere eeuwen den kin-

deren der menschen niet is bekend ge-

maakt, «gelijk zij nu is geopenbaard
aan zijne heilige apostelen en profeten,

door den Geest. a Hand. lO: 28.

6. [Namelijk] dat de heidenen zijn

mede-erfgenamen, en van hetzelfde

lichaam, en mede-deelgenooten zijner

belofte in Christus door het Evangelie
;

7. Waarvan ik een dienaar geworden
ben, naar de gave der genade Gods,

die mij gegeven is «naar de werking
zijner kracht. a Eph. l: 9. Col. 2: 12.

8. Mij, «den allerminste van alle de

heiligen, is deze genade gegeven, om
^onder de heidenen door het Evangelie

te verkondigen den onnaspeurlijken

rijkdom van Christus, a i Cor. 15:9.

1 Tim. 1: 15. 6 Hand. 9: 15 ; 13: 2; 22: 21.

Gal. 1: 16; 2: 8. 1 Tim. 2: 7. 2 Tim. 1: 11.

9. En allen te verlichten, [da^sfmo-
gen verstaan] welke de gemeenschap
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"der verborgenheid zij, die van [alle]

eeuwen verborgen is geweest in God.
welke alle dingen ^geschapen heeft
door Jezus Christus; a Rom. 16: 25.

Eph. 1: 9. Col. 1: 26. 2 Tim. 1: 10.

Tit. 1 : 2. 1 Petr. 1: 20. b Gen. 1 : 3.

Ps. 33: 6. Joh. 1: 3. Col. 1: 16. Hebr. 1: 2.

10. «Opdat nu, door de gemeente, be-

kend gemaakt worde aan de overheden
en de machten in den hemel de veel-

vuldige wijsheid Gods; a i Petr. i: 12.

11. Naar het eeuwig voornemen, dat
Hij gemaakt heeft in Christus Jezus
onzen Heere;

12. «In denweiken wij hebben de
vrijmoedigheid, en den toegang met
vertrouwen, door heï geloof aan hem.

a Joh. 10: 9; 14: 6.'

Rom. 5:2. Eph. 2: 18. Hebr. 10: 19.

13. «Daarom bid ik, dat gij niet ver-

traagt in mijne verdrukkingen ^'voor u,

hetwelk is uwe heerlijkheid.

a Philipp. 1: 14. 1 Thess. 3: 3. & Col. 1: 24.

14. Om deze oorzaak buig ik mijne
knieën tot den Vader van onzen Heere
Jezus Christus,

15. Uit welken al het geslacht in de
hemelen en op de aarde genoemd wordt,

16. Opdat Hij u geve, naar den rijk-

dom zijner heerlijkheid, met kracht
«versterkt te worden door zijnen Geest
in den inwendigen mensch,

«Eph. 6: 10.

17. Opdat Christus door het geloof in

uwe harten wone, en gij in de liefde «ge-

worteld en gegrond zijt, a Col. 2: 7.

18. Opdat gij ten volle kondet be-

grijpen met alle de heiligen, welke de
breedte, en lengte, en diepte, en hoog-

te zij,

19. En bekennen de liefde van Chris-

tus, die de kennis te boven gaat, opdat
gij vervuld wordt tot al de volheid

Gods.
20. «Hem nu, die machtig is meer

dan overvloedigiijk te doen boven al

wat wij bidden of denken, naar de
kracht die in ons werkt,

a Eom. 16; 25.

21. Hem, [zeg ik], zij de heerlijkheid

in de gemeente door Christus Jezus, in

alle geslachten tot alle eeuwigheid,
Amen.

HET IV KAPITTEL.

Zoo bid ik u dan, ik de gevangene

in den Heere, «dat gij wandelt waar-
diglijk der roeping, met welke gij ge-

roepen zijt; a Gen. 17: 1. 1 Cor. 7: 20.

Philipp. 1: 27. Col. 1: 10. 1 Thess. 2: 12.

2. «Met alle ootmoedigheid en zacht-

moedigheid, met lankmoedigheid, ver-

dragende malkanderen in liefde;

a Col. 1: 11; 3: 12. 1 Thess. 5: 14.

3. U benaarstigende te behouden de
eenigheid des Geestes door den band
des vredes.

4. Eén lichaam is het, en één Geest,
gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot

ééne hope uwer beroeping;
25. «Eén Heere, één geloof, één doop;
a Deut. 4: 39. Mal. 2: 10. 1 Cor. 8: 4, 6.

6. Eén God en Vader van allen, die

daar is boven allen, en door allen, en
in u allen.

7. «Maar aan elkeen van ons is de
genade gegeven naar de mate der gave
van Christus. « Rom. 12: 6. 1 Cor. 12: 11.

2 Cor. 10: 13. 1 Petr. 4: 10.

8. Daarom zegt Hij : «Als' hij opge-
varen is in de hoogte, heeft hij de ge-

vangenis gevangen genomen, en heeft

den raenschen gaven gegeven.
a Ps. 68: 19.

9. «Nu dit: Hij is opgevaren; wat
is het, dan dat hij ook eerst is neder-

gedaald in de benedenste deelen der
aarde ? a Joh. a : 13 ; 6 : 62.

10. Die nedergedaald is, is dezelfde

ook die opgevaren is verre boven alle

de hemelen, opdat hij alle dingen ver-

vullen zoude.

11. «En dezelfde heeft gegeven som-
migen tot apostelen, en sommigen tot

profeten, en sommigen tot evangelis-

ten, en sommigen tot herders en lee-

raars, a 1 Cor. 12: 28.

12. Tot de volmaking der heiligen,

tot het werk der bediening, tot opbou-

wing «des lichaams van Christus;
a Rom. 12: 5. 1 Cor. 12: 27.

Eph. 1 : 23; 5: 23. Col. 1: 24.

13. Totdat wij allen zullen komen
tot de eenigheid des geloofs en der

kennisse van den Zone Gods, tot eenen \

volkomenen man, tot de mate van de ^

grootte der volheid van Christus;

14. «Opdat wij niet meer kinderen
zouden zijn, ^die als de vloed bewogen
en omgevoerd worden met allen wind
der leere. door do bedriegerij dermon-

i
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schen, door ar^listigheid om listiglijk

tot dwaling te brengen;
rt 1 Cor. 14: 20. b Matth. 11: 7.

15. Maar de waaiiieid betrachtende
in liefde, alleszins zouden opwassen in

hem die «het Hoofd; is, [namelyk]
Christus; a Eph. 5: 23. Col. 1: 18.

16. «Uit welken het geheele lichaam,

bekwamelijk samengevoegd en samen-
vastgemaakt zijnde, door alle voegselen

der toebrenging, naar de werking van
een iegelijk deel in [zijne] mate, den
wasdom des lichaams bekomt, totzijns^

zelfs opbouwing in de liefde. »

a Rom. 12: 5. 1 Cor. 12: 27. Eph. 2: 21.

17. Ik zeg dan dit, «en betuig het;

in den Heere, ^dat gij niet meer wan-'
delt, gelijk als de andere heidenen
wandelen in de ijdelheitl huns gemoeds,

a Rom. 1: 9. b Rom. 1: 18. 1 Petr. 4: 3.

18. Verduisterd in het verstand, ver-

vreemd ztinde van het leven Gods, «door
de onwetendheid, die in hen is, door
de verharding huns harten-;

a 1 Thess. 4: 5.

19. Vv^'elke, ongevoelig geworden zijn-

de, zichzelven hebben overgegeven tot

ontuchtigheid, om alle onreinigheid be-

geerigjijk té bedrijven.

20. "Doch gij hebt Christus alzoo niet

geleerd;

21. Indien gij maar hem gehoord hebt,

en door hem geleerd zijt, gelijk de
waarheid in Jezus is;

22. [Te tüefe^ijdatgij.zoudt «afleggen,

aangaande de vorige wandeling, den
ouden mensch, die verdorven wordt
door de begeerlijkheden der verleiding;

a Col. 3: 9, Hebr. 12: 1. 1 Petr. 2: 1.

23. En dat gij zoudt vernieuwd wor-
den in den geest uws gemoeds,

24. «En den nieuwen mensch aan-
doen, die naar God geschapen is in wa-
re rechtvaardigheid en heiligheid.

a Rom. G: 4. Col. 3: 10. 1 Petr. 4: 2.

25. Daarom legt af de leugen, «en
spreekt de waarheid, een iegelijk met
zijnen naaste; want wij zijn m alkan-
ders leden. a Zach. 8: 16.

26. «Wordt toornig, en zondigt niet;

de zon ga niet onder over uwe toor-

nigheid
;

a Ps. 4 : 5.

27. «En geeft den duivel geene plaats.
a Jac. 4: 7. 1 Petr. 5: 9.

28. Die gestolen heeft, stele niet meer,
"maar arbeide liever, werkende dat

goed is met de handen, opdat hij hebbe
•mede te deelen dengene dienoodiheeft.

a Hand. 20: 35.

1 Thess. 4: 11. 2 Thess. 3: 8, 12.

29. "Geene vuile rede ga uit uwen
mond, maar zoo er eenige goede [reêe]

is tot nuttige stichting, opdat zij genade
geve dien die ze hooren.

a Matth. 12: 36. Eph. 5 : 3, 4.

30. En bedroeft den Heiligen Geest
Gods niet, «door \velken gij verzegeld
zijt tot den dag '''der verlossing.
a Rom. 8: 16. 2 Cor. 1: 22; 5: ö. Eph. 1: 13.

b Luc. 21: 28. Rom. 8: 23. Eph. 1: 14.

3.1. «Mie bitterheid, en tooi-rtighefd,

'en gramschap, en geroep^ en lastering
zij van u geweerd, met alle boosheid;

a Col. 3: 19.

32. «Maar zijt jegens malkanderen
goedertieren, barmhartig, &vergevende
malkanderen, gelijkerwijs ook G-od in

Christus ulieden vergeven heeft.

a PMlipp. 2: 1. Col. 3: 12.

b Matth. G: 14. Mare. 11: 25. Col. 3: 13.

HET V KAPITTEL

/lijt dan navolgers Gods, als geliefde

kinderen
;

2. «En wandelt in de liefde, ^gelij-

kerwijs ook Christus ons liefgehad heeft,

een zichzelven voor ons heeft overge-

geven tot eene offerande en een slacht-

offer, Gode tot eenen wehiekendeji reuk.
a Joh. 13: '34; 15-. 12.

1 Thess. 4: 9. 1 Joh..3 : 23; 4: 21. &Gal.2: 20.

Tit. 2: 14. 1 Petr. 3: 18. c Hebr. 8: 3; 9: 14.

3. «Maar hoererij, en alle onreinig-

heid of hebzucht, laat ook onder u niet

genoemd worden, gelijkerwijs het den
heiligen betaamt; « Mare. 7: 21.

Eph. 4: 29. Col. 3: 5.

4. Noch oneerbaarheid, noch zot ge-

klap, of gekkernij, welke niet betamen;
maar veel meer dankzegging.

5. «Want dit weet gij, dat geen hoe-

reerder, of onreine, of hebzuchtige, die

een afgodendienaar is, erfenis heeft'in

het koninkrijk van Christus en van God.
ft 1 Cor. 6: 10.

Gal. 5: 19. Col. 3: 5. Openb. 22: 15.

6. «Dat u niemand verleide met ijde-

le woorde.n; want om deze dingen komt
de toorn Gods over de kinderen der

ongehoorzaamheid. a Jer. 29: 8.

Matth. 24: 4. Mare. 13: 5. 'Lm. 21: 8.

Col. 2: 4, 18. 2 Thess. 2: 3. 1 Joh. 4: 1
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7. Zoo zijt dan hunne meclegenooten
niet.

8. «Want gij waart eertijds duister-

nis, maar nu zijt gij licht in den Hee-
re; wandelt als kinderen des lichts

a 1 Thess. 5:4.

9. «(Want de vrucht des Geestes is

in alle goedigheid, en rechtvaardigheid,

en waarheid), a Gal. 5: 22.

10.- Beproevende, wat den Heere wel-

behagelijk zij.

M. «En hebt geene gemeenschap met
de onvruchtbare werken der duisternis,

ma-ar bestraft ze ook veeleer.
a Matth. 18: 17. 1 Cor. 5:8;

10: 20. 2 Cor. 6: 14. 2 Thess. 3: 14.

12. Want hetgene heimelijk van hen
geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.

13. «Maar alle deze dingen, van het
licht bestraft zijnde, worden openbaar;
want al wat openbaar maakt, is licht.

a Joh. 3: 20, 21.

14. Daarom zegt Hij: «Ontwaak, gij

die slaapt, en sta op uit de doeden, en
Christus zal over u lichten.

a Rom. 13 : 11. 1 Thess. 5: 6.

15. «Ziet dan, hoe gij voorzichtiglij-k

wandelt, niet als onwijzen, maar als

wijzen, a Col. 4: 5.

16. «Den tijd uitkoopende, dewijl de

dagen boos zijn. a Rom. 13: 11.

17. Daarom zijt niet onverstandig,
«•maar verstaat, welke de wil des Hoe-
ren zij. a Rom. 12: 2. 1 Thess. 4: 3.

18. «En wordt niet dronken in wijn,

v^raarin overdaad is, maar wordt ver-

vuld met den Geest ; a Spr. 23 : 29.

Jes. 5 : 11, 22. Luc. 21 : 34.

19. «Sprekende onder malkanderen
met psalmen, en lofzangen, en geeste-

lijke liederen, zingjende en psalmende
den Heere in uw hart; a Col. 3: i6.

20. «Dankende te allen tijde over
aHe dingen God en den Vader, inden
naam van onzen Heere Jezus Christus

;

a Col. 3: 17. 1 Thess. 5: 18.

21. Malkanderen onderdanig zijnde

in de vreeze Gods.
22. «Gii vrouwen, weest aan uwe

eigene mannen onderdanig, gelijk aan
den Heere; « Gen. 3: 16. l Cor. 14: 34.

Col. 8: 18. Tit. 2: 5. 1 Petr. 3: 1.

23. "Want de man is het hoofd der
vrouwe, ^gelijk ook Christus het Hoofd
der gemeente is, en htj is de behouder
cdes lichaams. a l Cor. ll: 3. b Eph. 1:22;

4: 15. Col. 1: 18. c Rom. 12: 5.

1 Cor. 12: 27. Eph. 1: 23; 4: 12. Col. 1: 24.

24. Daarom, gelijk de gemeente aan
Christus onderdanig is, alzoo ook de
vrouwen aan hare eigene mannen in

alles.

25. «Gy mannen, hebt uwe eigene
vrouwen lief, gelijk ook Christus de ge-

meente liefgehad heeft, ^en zichzelven
voor haar heeft overgegeven;

a Col. 3: 19. b Gal. 1: 4. Eph. 5 : 2.

26. Opdat hij haar heiligen zoude,
[haar] «gereinigd hebbende met het bad
des waters door het woord;

a Tit. 3: 5. 1 Petr. 3: 21.

27. Opdat hij haar zichzelven heer-

lijk zoude voorstellen, eene gemeente,
die geen vlek of rimpel heeft, of iets

dergelijks, «maar dat zij zoude heilig

zijn en onberispelijk. a Coi. i: 22.

28. Alzoo zij^n de mannen schuldig
hunne eigene vrouwen lieTte hebben,
gelijk hunne eigene lichamen. Die zijne

eigene vrouwe liefheeft, die heeft zich-

zelven lief.

29. Want niemand heeft ooit zijn

eigen vleesch gehaat, maar hij voedt
het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook
de Heere de gemeente.

30. «Want wiJ zijn leden zijns li-

chaams, van zijn vleeseh en van zijn

.gebeente. a Rom. 12: 5. 1 Cor. 12: 27.

31. «Daarom zal een mensch zijnen

vader en moeder verlaten, en zal zijne

vrouwe aanhangen; en zij twee zullen

fctot één vleesch wezen.
a Gen. 2 : 24. Matth. 19 : 5.

Mare. 10: 7. 6 1 Cor. 6: 16.

32. Deze verborgenheid is groot; doch
ik zeg. [dit, ziende] op Christus en op
de gemeente.

33. Zoo dan ook gijlieden, elk in het
bijzonder, een iegelijk hebbe-zijne eigene
vrouwe alzoo lief als zichzelven; en de
vrouwe [zie], dat zij den man vreeze.

HET Vï KAPITTEL.

(jij «kinderen, zijt uwen ouders ge-

hoorzaam in den Heere; want dat is

recht.
'

a Col. 3: 20.

2. «Eer uwen vader en moeder (het-

welk het eerste gebod is met eene be-

lofte), a Ex. 20.: 12. Deut. 5: 16;

27: 16. Matth. 15: 4. Mare. 7: 10.

3. Opdat het u welga, en \:dat] gij

lang leeft op de aarde.

4 En gij vaders, verwekt uwe kin-
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deFen niet tot toorn, «maar voedt ze

op in de 'leering en vermaning des Hoe-
ren. a.Deut. 6: 7, 20.

Ps. 7S: 4. Spr. 19: 18; 29: 17.

5. «Gij dienstknechten, zijt gehoor-
zaam [uwen] heeren naar hot vleesch,

met vreeze en beven, in eenvoudigheid
uws harten, gelijk als aan Christus;

a Col. 3:. 22.

1 Tim. 6: 1. Tit. 2: 9. 1 Petr. 2: 18.

6. Niet naar oogendienst, als men-
schenb'ehagers, maar als dienstknech-
ten van Christus, doende den wille

Gods van harte;

7. Dienende met goedwilligheid den
Heere, en niet de menschen;

8. Wetende, dat zoo wat goeds een
iegelük gedaan zal hebben, hij dat van
den Heere zal ontvangen, hetzij dienst-

knecht, hetzij vrije.

9. «En gij heeren, doet hetzelfde bij-

hen, nalatende de dreiging; als die

weet, dat ook uw eigen Heere in de
hemelen is, "^en [dafl geene aanneming
des persoons bij Hem is.

a Col. é: 1. h Deut. 10: 17.

2 Kron. 19: 7. Job 34: 19.

Hand. * 10 : 34. Rom. 2 : 11.

Gal. 2: 6. Col. 3:^25. 1 Petr. 1: 17.

10. Voorts, mij.ne broeders, wordt
krachtig in den Heere, en in de sterkte
zijner macht.

11. «Doet aan de geheele wapenrus-
ting Gods, opdat gij kunt staan tegen
de listige omleidingen des duivels.

a Col. 3: 12. 1 Thess. 5: 8,

12. Want wij hebben den strijd niet

tegen vleesch en bloed, maar tegen de
overheden, «tegen de machten, tegen
de geweldhebbers der wereld, der duis-

ternis dezer eeuw, tegen de geestelijke

boosheden in de lucht. « Epb. 2: 2.

13. Daarom neemt aan «de geheele
wapenrusting Gods, opdat gij kunt we-
derstaan in den boozen dag, en alles

verricht hebbende, staande blijven.
a 2 -Cor. 10: 4.

14. «Staat dan, ;iiwalendenen omgord'

hebbende met de waarheid, &en aange-
daan hebbende het borstwapen der ge-

rechtigheid; a Luc. 12: 35.

1 Petr. 1: 13. & Jes. 59: 17. 2 Cor. 6:>-7.

15. En de voeten geschoeid hebbende
met bereidlieid van het Evangelie '^ des
vredes;

16. Bovenal aangenomen hebbende
het schild des geloofs, met'hetwelk g^
alle de vurige pijlen des boozen zult
kunnen uitblusschen.

17. «En neemt den helm der zaligheid,
6en het zwaard des Geestes, hetwelk is

Gods Woord; a Jes. 59: 17.

1 Thess. 5: 8. ö Hebr. 4: 12. Openb. 2: 16.

18. Met alle bidding en smeeking,
biddende «te allen tijde in den Geest,
en tot datzelfde wakende met alle ge-

durigheid en smeeking voor alle de
heiligen; {« Luc. i&: i.

Rom. 12: 12. Col. 4: 2. 1 Thess. 5: 17,

19. En «voor mij, opdat mij het woord
gegeven worde in de opening mijns
monds met vrijmoedigheid, om de ver-

borgenheid van het Evangelie bekend
te maken, a Hand. 4: 29. 2 Thess. 3: 1.

20. «Waarover ik een gezant ben &in

eene keten, opdat ik in hetzelve vrij-

moediglijk moge spreken, gelijk mij
betaamt te spreken. « 2 Cor. 5: 20.

b Hand. 28: 20.

21. «En opdat ook gij moogt weten
hetgene my aangaat, [en], wat ik doe,
[da^] alles zal u «"Ty-'cMcus, de geliefde

broeder en . getrouwe dienaar in den
Heere, bekend maken ; a Coi. 4 7.

6'Hand. 20: 4. Col. 4: 7. Tit. 3: 12.

22. Denweiken ik tot datzelfde einde
«tot u gezonden heb, opdat gij onze
zaken zoudt weten, en hy uwe harten
zoude vertroosten. a 2 Tim. 4: 12.

23. Vrede zij den broederen, en liefde

met geloof, van God den Vader, enden
Heere Jezns Christus.

24. .De genade • e4?} met alle degenen,
die onzen Heere Jezus Christus lief-

Jiebben in..onverderfelijlcheid, Amen.

"^•^^5iï^^^ï^**"lV^7lv



DE ZENBBMEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DE

HET I KAPITTEL.

X auliis en Timótheüs, dienstknechten
van Jezus Ctiristus, aan alle de heiligen

in Christus Jezus die te Philippi zijn,

met de opzieners en diakenen :

2. «Genade zij u en vrede, van God
onzen Vader, en den Heere Jezus Chris-

tus, a Rom. 1: 7. 1 Petr. 1: 2.

3. «Ik dank mijnen God, zoo dikwijls

als ik uwer gedenke a Eph. i: i5.
.'

CoL 1: 3. 1 Thess. 1: 2. 2 Tiiess. 1: 3.

4. (Te allen tijde in al mijn gebed
voor u allen, met blijdschap het gebed
doende),

5. Over uwe gemeenschap aan het
Evangelie, van den eersten dag af tot

nu toe; ^

6. Vertrouwende ditzelve, dat Hij, die

in u «een goed werk begonnen heeft,

[dat] voleindigen zal tot op den dag
van Jezus Christus; a Joh. 6: 29.

1 Thess. 1: 3.

7. Gelijk het bij mij recht is, dat ik

van u allen dit gevoele, omdat ik in

[mijn] hart houde, dat gij, beide «in

mijne banden, en [in mijne] verantwoor-
ding en bevestiging van het Evangelie,
gij allen, [zeg ik], mijner genade mede
deelachtig Zijt. a Eph. 3-. l; 4: 1.

Col. 4: 3, 18. 2 Tim. 1: 8.

8. «Want God is mijn getuige, hoe-
zeer ik begeerig ben naar u allen, met
innerlijke bewegingen van Jezus Chris-
tus, a Rom. 1: 9; 9: 1.

2 Cor. 1: 23; 11; 31. GaL 1: 20.

1 Thess. 2: 5. 1 Tim. 5: 21. 2 Tim. 4: 1.

9. En dit bid ik [God], dat uwe liefde

nog meer en meer overvloedig worde
in erkentenis en alle gevoelei^;

10. Opdat gy beproeft, de dingen die

[daarvan] verschillen, opdat gijoprecht
zijt, en zonder aanstoot te geven, tót

den dag van Christus;
11. Vervuld met vruchten der ge-

rechtigheid, die door Jezus Christus
zijn tot heerlijkheid en.-prüs van God.

12. En ik wil dat giji weet, broeders,

dat hetgene aan mij [is,geschied],.meeY

tot bevordering- van het Evangelie ge-

komen is;

13. Alzoo dat mijne banden in Chris-

tus openbaar gewordenzijninhet gan-
sche rechthuis, en aan alle anderen;

14. «En [dat] 'het meerder [deel] der
broederen in den Heere door mijne ban-
den vertrouwen gekregen hebbende,
overvloediger het woord onbevreesd
durven spreken. a Eph. 3: 13.

1 Thess. 3: 3.

15. Sommigen prediken ook wel Chris-

tus door nijd en twist, maar sommigen
ook door goedwilligheid.

16. Gene .verkondigen wel Christus
uit twisting, niet zuiverlijk, meenende
aan mijne banden verdrukking toe te

brengen;
17. Doch deze uit liefde, dewijl zij

weten dat ik tot verantwoording van
het Evangelie gezet ben.

18. Wat dan ? Nochtans wordt Chris-

tus op allerlei wijze, hetzij onder een
deksel, hetzij in der waarheid, verkon-
digd; en daarin verblijd ik mij, ja ik

zal mij ook verblijden.

19. «Want ik weet, dat dit mij ter

zaligheid gedijen zal, door uw gebed
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en toebrenging des Geestes van Jezus
Christus; « 2 Cor. i: ii.

20. Volgens mijne ernstige verwach-
ting en hope, «dat ik in geene zaak zal

beschaamd worden, maar [dat] in alle

vrijmoedigheid, gelijk te allen tijde, al-

zoo ook nu, Christus zal groot gemaakt
worden in mijn lichaam, hetzij door

het leven, hetzij door den dood.
a Roni. 5: 5.

21. Want het leven is mij Christus,

en het sterven is [mij] gewin.
22. Maar of te leven in het vleesch,

ditzelve mij oorbaar zij, en wat ik ver-

kiezen zal, weet ik niet.

23. Want ik word van deze twee
gedrongen, hebbende begeerte, om ont-

bonden te worden en met Christus te

zijn; want [dat] iszeer verre het beste;

24. Maar in het vleesch te blijven, is

noodiger om uwentwille.
25. En dit vertrouw en weet ik, dat

ik zal blijven, en met u allen zal verblij-

ven, tot uwe bevordering en blijdschap

des gelöofs;

26. Opdat uw roem in Christus Jezus
overvloedig zij aan my, door mijne te-

genwoordigheid wederom bij u.

27. «Alleenlijk wandelt waardiglijk
hei Evangelie van Christus, opdat, het-

zy ik kom en u zie, hetzij ik afwezig
ben, ik van uwe zaken moge hoeren,
dat gij staat in éénen geest, met één
gemoed gezamenlijk strijdende door het
geloof des Evangelies; a Gen. 17: 1.

1 Cor. 7: 20. Eph. 4: 1.

Col. 1: 10. 1 Thess. 2: 12; 4: 1.

28. En dat gij in geen ding verschrikt,

wordt van degenen die tegenstaan
;

hetwelk hun v/el een bewijs is des
verderfs, maar u der zaligheid, en dat
van God.

29. Want u is uit genade gegeven
in de zaak van Christus, niet alleen
in hem te gelooven, maar ook voor
hem te lijden;

30. Denzelfden strijd hebbende, hoe-
danigen gij in mij gezien hebt, en nu
in mij hoort.

HET II KAPITTEL.

Indien er dan eenige vertroosting is

in Christus, indien er eenige troost is

der liefde, indien er eenige gemeenschap
is des Geestes, Indien er eenige inner-

lijke bewegin en en ontfermingen
zijn;

2. Zoo vervult mijne blijdschap, dat
gij moogt «eensgezind zijn, dezelfde
liefde hebbende van één gemoed [en]

van één gevoelen zij;nde;

a flom. 12: 16; 15: 5.

1 Cor. 1: 10. Philipp. 3 : 16. 1 Petr. 3: 8.

3. [Doet] geen ding door twisting of
ijdele eere, «maar door ootmoedigheid
achte de een den ander uitnemender
danzichzelven ;aRom.l2: 10. 1 Petr. 5:5.

4. «Een iegelijk zie niet op het zijne,

maar een iegelijk [zie] ook op hetgene
dat der anderen is.

a 1 Cor. 10: 24; 13: 5.

5. «Want dat gevoelen zij in u, het-

welk ook in Christus Jezus was;
a Matth. 11: 29. Joh. 13: 15.

1 Petr. 2: 21. 1 Joh. 2: 6.

6. «Die, in de gestal tenisse Gods zijn-

de, geenen roof geacht heeft Gode
evengelijk te zijn; a 2 Cor. 4: 4.

Col. I: 1. Hebt. 1: 3.

7. «Maar heeft zichzelven vernietigd,
^de gestaltenisse eens dienstknechts
aangenomen 'hebbende, en isdenmen-
schen gelijk geworden; « Ps. 8: 6.

b Matth. 20: 28. Joh. 13: 14.

8. «En in gedaante gevonden als een
mensch, heeft hij zichzelven ^verne-
derd, gehoorzaam geworden zijnde tot
den dood, ja den dood des kruises.
a Hebr. 2: 14, 17; 4: 15. b Hebr. 2: 9; 12: 2.

9. «Daarom heeft hem ook God uiter-

mate verhoogd, en heeft hem ^eenen
naam gegeven, welke-boven allen naam.
is; a Hand. 2: 33. b Hebr. 1: 4.

10. «Opdat in den naam van Jezus
zich zoude buigen alle knie dergenen
die in den hemel, en die op de aarde,
,en die onder de aarde zijn,

a Jes. 45: 23. Rom. 14: 11.

11. «En alle tong zoude belijden, dat
.Jezus Christus de Heere is, tot heer-
lijkheid Gods des Vaders.

a Joh. 13: 13. 1 Cor. 8: 6; 12: 3.

12. Alzoo dan, mijne geliefden, gelijk

gij te allen tijde gehoorzaam geweest
zijt, niet als in mijne tegenwoordigheid
alleen, maar veel meer nu in mijn af-

wezen, werkt uws zelfs zaligheid met
vreeze en beven;

13. «Want het is God, die in u werkt
beide het willen en het werken, naar
[zijn] welbehagen. «2 Cor. 3: 5.
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14. «Doet alle dingen ^zonder mur-
mureeren en tegenspreken;

d Rom. 12 : 17. 1 Petr. 2: 12. h 1 Petr. 4 : 9.

15. Opdat gij moogt onberispelijk en
oprecht zijn, kinderen Gods zijnde on-
straffelij.k in het midden van een krom
en verdraaid geslacht, «onder welke
gij schijnt als lichten in de wereld;

il Spr. 4: 18. Matth. 5: 14.

16. Voorhoudende het woord des le-

vens, "mij tot eenen roem tegen den
dag van Chiistus, dat ik niet tevergeefs
heb geloopfin, noch tevergeefs gear-
beid, a 2 Cor. 1 : 14. 1 Thess. 2; 19.

17. Ja indien ik ook tot een drankof-
fer geofferd worde over de offerande
en bediening uws geloofs, «zoo ver-
blijd ik mij, en verblijd mij met u allen

;

a 2 Cor. 7: 4.

18. En om datzelfde verblijdt gij u
ook, en verblijdt ook ulieden met mij.

19. En ik hoop in den Heere Jezus,
öTimótheüs haast tot u zenden, opdat
ik ook welgemoed moge zijn, als ik
uwe zaken zal verstaan hebben.
a Hand. 16: l.jEoiu. 16:, 21. i 1 Thess. 3: 2.

20. Want ik heb niemand, die even
alzoo gezind is, dewelke oprechtelijk
uwe zaken zal bezorgen.

21. «Want zij zoeken allen het hunne,
niet hetgene van Christus Jezus is.

a 1 Cor. 10: 24; 13: 5.

22. En gij weet zijne beproeving, dat
hy, als een kind [sijnen] vader, met
mij gediend heeft in het Evangelie.

23. Ik hoop dan wel dezen van stom-
den aan te zenden, zoo [/ioas^'] alsikin
mijne zaken zal voorzien hebben;

24. Doch ik vertrouw in den.Heere,
dat ik ook zelf haast [tot u] komen
zal.

25. Maar ik heb noodig geacht, tot

u te zenden Epaphroditus, mijnen broe-
der, en medearbeider, en medestrijder,
en uwen afgezondene, en bedienaar
mijner nooddruft;

26. Dewijl hij zeer begeerig was naar
u allen, en zeer beangst was, omdat gij

gehoord hadt dat hij krank was.
27. En hij is ook krank geweest tot

nabij den dood; maar God heeft zich
zijner ontfermd; en niet alleen zijner,,

maar ook mijner, opdat ik niet droef-
heid op droefheid zoude hebben.

28. Zoo heb ik dan hem te spoediger
gezonden, opdat gij,.hem ziende, weder-

om u zoudt verblijden, en ik te min-
der zoude dro&vig zijn.

29. Ontvangt hem dan in den Heere,
met alle blijdschap, «en houdt dezul-
ken in waarde; a i Cor. 9: 14.

Gal. 6: 6. 1 Thess. 5: 12.

1 Tim. 5: 17. Hebr. 13: 17.

30. Want om het we-rk van Christus
was hij tot nabij den dood gekomen,
[s^] leven niet achtende, opdat hij

het gebrek uwer bediening aan mij
vervullen zoude.

HET III KAPITTEL,

V<oorts, mijne broeders, «verblijdt u in

den Heere. Dezelfde dingen -aan u te

schrijven, is mij niet verdrietig, en
het is u zeker. « Phiiipp. 4 : 4.

Jac. 1 : 2. 1 Petr. 4:13.

2. «Ziet op de honden, 'ziet" op de
kwade arbeiders, ziet op dB versnijding.

a Jes. 5G : 10.

3. «Want wij zijn de besnijding, wij,

die ^God in den Geest-dienen, en in

•Christus Jezus roemen, en niet in het
vleesch betrouwen ; a Deut. lO : 16; 30: G.

Jer. 4: 4. Eom. 2: 29.

Cok 2: 11. & Joh. 4: 24.

4. Hoewel ik heb, dat ik ook in het
vleesch betrouwen mo-cht. Indien ie-

mand anders meent te betrouwen in

het vleesch, «ik nog meer:
d 2 Cor. 11: 21.

5. Besneden ten achtsten dage, uit

het geslacht van «Israël, van den stam
van ^Benjamin, een Hebreër uit de
Hebreen, naar de wet feen Pharizeër

a 2 Cor. 11 : 22. b Gen. 49: 27. c Hand. 23: 6^

'

6. Naar den ijver «een vervolger der
gemeente, naar de rechtvaardigheid

die in de wet is zijnde onberispeli;jk.

a Hand. 8: 3; 9: 1; 22: 3, 4.

Gal. 1: 13. 1 Tim. 1: 13.

7. «Maar hetgene mij gewin was, dat
heb ik om Christus' wille schade ge-

acht, a Matth. 13: 44.

8. Ja gewisselijk, ik acht ook alle

dingen schade te zijn, «om de 'uitne-

mendheid der kennisse van Christus

Jezus mijnen Heere; am wiens wille

ik alle die dingen schade gerekend
heb, en acht die drek te zijn, opdat
ik Christus moge gewinnen,

a Jes. 53 : 11. Jer. 9 : 23.

Joh. J7: 3. Col. 2: 2.

i
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9. En in hem gevonden worde, niet

hebbende mijne rechtvaardigheid die

uit de wet is, maar die door het ge-

loof van Christus is, [namelijk] de
rechtvaardigheid «die uit God is door
het geloof; a Rom. 1: 17; 3: 21.

10. Opdat ik hem kenne, en de
kracht zijner opstanding, «en de ge-

meenschap zijns lijdens, zijnen dood
gelijkvormig wordende; a Eom. 8: 17.

2 Cor. 4: 10. 2 Tim. 2: 11, 12. 1 Petr. 4: 13,

11. Of ik eenigszins moge komen tot

de wederopstanding der dooden.
12. Niet dat ik het aireede gekregen

heb, of aireede volmaakt ben ; maar
ik jaag er ]iaar, of ik het ook grijpen

mocht, waartoe ik van Christus Jezus
ook gegrepen ben.

13. Broeders, ik acht niet, dat ikzelf

het gegrepen heb;

14. Maar één ding \doe ik]: verge-

tende hetgene dat achter is, en strek-

kende mij tot hetgene dat voor is,

«jaag ik naar het wit tot den prijs

der roeping Gods, die van boven is in

Christus Jezus, a l Cor. 9: 24. 2 Tim. 4 : 7.

15. Zoovelen dan als wij volmaakt
zijn, laat ons dit gevoelen; en indien

gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal

u God openbaren.
16. Doch waar wij toe gekomen zijn,

laat ons [daari)i] «naar denzelfden re-

gel wandelen; ^laat ons hetzelfde ge-

voelen, a Gal. 6: 16.

6 Kom. 12:16; 15: 5.

1 Cor. 1: 10. Pliilipp. 2:.2. 1 Petr. 3: 8.

17. Weest mede «mijne navolgers,

broeders, en merkt op degenen dieal-

zoo wandelen, gelijk gij ons ^tot een
voorbeeld hebt. ai Cor. 4: 16; 11: 1.

1 Thess. 1: 6. & 2 Thess. 3: 9. 1 Petr. 5: 3.

18. «Want velen wandelen [anders] ',

van dewelke ik u dikmaals gezegd heb;

en nu ook weenende zeg, dat zij vijan-

den des kruises van Christus zijn;

tt Rom. 16: 17.

19. Welker einde is het verderf, wel-

ker God is de buik, en [welker] heer-

lijkheid is in hunne schande, dewelke
aardsche dingen bedenken.

20. «Maar onze wandel is in de he-

melen, '-'waaruit wij ook den Zaligma-
ker verwachten, [namelijk] den Heere
Jezus Christus; a Hebr. 13: 14.

h ] Cor. 1: 7. 1 Thess. 1: 10. Tit. 2: 13.

21. «Die ons vernederd lichaam ver-

anderen zal, opdat het gelijkvormig
worde aan zijn heerlijk lichaam, naar
de werking, waardoor hij ook alle din-

gen zichzelven kan onderwerpen.
« 1 Cor. 15: 51. Col. 3:4. 1 Joh. 3: 2.

HET IV KAPITTEL.

Zloo dan mijne geliefde en zeer ge-

wenschte broeders, mij(.ie blijdschap
«en kroon, staat alzoo in den Heere, ge-
liefden, al Thess. 2: 19.

2. Ik vermaan Euódia, en ik vermaan
Sy'ntyche, dat zij eensgezind zijn in den
Heere.

3. En ik bid ook u, gij [mij'n:] *recht-
geaarde metgezel, wees- dezen [vromven]
behulpzaam, die met mij gestreden
hebben in het Evangelie, ook met Cle-

mens, en de andere mijne medearbei-
ders, welker namen «zijn in het boek
des levens. « Ex. 32: 32. Ps. 69: 29.

Openb., 3: 5; 20: 12; 21: 27.

4. «Verblijdt u in den Heere te allen

tijde; wederom zeg ik: verblijdt u.
a 1 Thess: 5: 10.

5. Uwe bescheidenheid zij allen men-
schen bekend. «De Heere is nabij.

a 1 Cor. 10: 11. Hebr. 10: 25.

6. «Weest in geen ding bezorgd ; maar
laat uwe begeerten in alles, door bidden
en smeeken, met dankzegging bekend
worden bij God

; « Ps. 55: 23. Matth. 6: 25.

1 Tim. 6: 8, 17. 1 Petr. 5: 7.

7. «En de vrede Gods, die alle ver-

stand te boven gaat, zal uwe harten
en uwe zinnen bewaren in Christus
Jezus. a Joh. 14: 27.

Rom. 5: 1. Eph. 2: 14.

8. Voorts, broeders, al wat waarach-
tig is, «al wat eerzaam is, al wat recht-

vaardig is, al wat &rein is, al wat liefe-

lijk is, al wat wel luidt, zoo er eenige
deugd is, en zoo er eenige lof is, bedenkt
datzelve ; « Rom. 13 : 13. 6 l Thess. 4 : 3, 4, 5.

9. Hetgene gij ook geleerd, en ont-

vangen, en gehoord, en in mij gezien

hebt, doet dat; en de God des vredes
zal met u zijn.

10. En ik ben grootelijks verblijd ge-

weest in den Heere, dat gij nu eenmaal
wederom verwakkerd zijt. «om. aan mij

te gedenken ; waaraan gij ook gedacht

* stat. overz. : oprechte, in den toenmaals,

jebruikelijken zin van echt.

9
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hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet

gehad. a 2 Cor. ii: 9.

11. Niet dat ik [dit] zeg vanwege ge-

brek ; want ik «heb geleerd vergenoegd
te zijn in hetgene ik ben. a 1 Tim. e: 6.

12. En ik weet «vernederd te wor-
den, ik weet ook overvloed te hebben;
alleszins en in alles ben ik onderwezen,
beide verzadigd te zijn en honger te

lijden, beide overvloed te hebben en
gebrek te lijden;

a 1 Cor. 4: 11. 2 Cor. 11: 27.

13. Ik vermag alle dingen door Chris-

tus die mij kracht geeft.

14. Nochtans hebt gij wel gedaan,

dat gij met mijne verdrukking gemeen-
schap gehad hebt.

15. «En ook gij, Philippensen, weet,

dat in het begin des Evangelies, toen

ik van Macedonië vertrokken ben, geene
gemeente mij [iets] medegedeeld heeft

tot rekening van uitgaaf en ontvangst,

dan gij alleen; a 2 Cor. 11 : 9.

16. Want ook in Thessalonïca hebt

gij mij eenmaal en andermaal gezon-

den tot nooddruft.

17. Niet dat ik de gave zoek, maar
ik zoek de vrucht, die overvloedig is

tot uwe rekening.
18. Maar ik heb alles ontvangen, en

ik heb overvloed; ik ben ^overladen
geworden, als ik van Epaphroditus ont-

vangen heb wat van u [gezonden ivas.

^als] een en weiriekenden reuk, eene
aangename offerande, Gode welbehage-
lijk. a Hebr. 13: 16.

19. Doch mijn God zal naar zijnen
rijkdom vervullen al uwe nooddruft, in

heerlijkheid, door Christus Jezus.
20. Onzen God nu en Vader zij de

heerlijkheid in alle eeuwigheid, Amen.
21. Groet alle heiligen in Christus'

Jezus. U groeten de broeders die met
mij zijn.

22. Alle de heiligen groeten u, en
meest die van het huis des keizers
zijn,

2B. De genade van onzen Heere Jezus
Christus zij met u allen, Amen.

* stat. overz. : vervuld, in den zin, dat bij

meer ontving, dan hij behoefde,

DE ZENDBEIEP VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DE

HET I KAPITTEL.

1 aulus, een apostel van Jezus Christus,

door den wille Gods, en Timótheüs, de
broeder,

2. Aan de heilige en geloovige broe-

deren in Christus, die te Colosse zyn:
agena-de zy u en vrede van God, onzen
Vader, en den Heere Jezus Christus.

a Eom. 1:.7.

Gal. 1: 3. Eph. 1: 2. 1 Petr. 1: 2.

3. «Wij danken den God en Vader
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Tan onzen Heere Jezus Christus, altijd

voor u biddende
; a Eph. i: i5.

Philipp. 1: 3. 1 Thess. 1: 2. 2 Thess. 1: 3.

4. Alzoo w\i van uw gdoof in Chris-

tus Jezus gehoord hebben, en van de

liefde die [gy hebt] tot alle heiligen,

5. Om de hope «die u weggelegd is

in de hemelen, van welke gij tevoren

gehoord hebt, door het woord der waar-

heid, [namelijk] des Evangelies;
a 1 Petr. 1 : 4.

6. Hetwelk tot u gekomen is, gelijk

ook in de geheele wereld, «en het

brengt vruchten voort, gelijk ook onder

u, van dien dagaf dat gij gehoord hebt,

en de genade Gods in waarheid bekend
hebt; a Marc. 4: 8. Joh. 15: 16.

7. Gelijk ook gij geleerd hebt van
aÉpaphras, onzen geliefde mededienst-

knecht, dewelke een getrouw dienaar

van Christus is voor u
;

a Col. 4: 12. Philem. vs. 23.

8. Die ons ook verklaard heeft uwe
liefde in den Geest.

9. «Daarom ook wij, van dien dag
af dat wij het gehoord hebben, houden
niet op voor u te bidden, en te begeeren
^dat gij moogt vervuld worden met de

kennis van zijnen wil, in alle wijsheid

en geestelijk verstand;
a Eph. 1: 15. ö 1 Cor. 1: 5.

10. «Opdat gij moogt wandelen waar-
diglijk den Heere tot alle behagelijkheid,

in alle goede werken ^vrucht dragende
en wassende, in de kennisse Gods,

a Gen. 17 : 1. 1 Cor. 7: 20. Eph. 4: 1.

Philipp. 1: 27. 1 Thess. 2: 12. b Joh. 15: 16.

11. Met alle kracht bekrachtigd zijn-

de, naar de sterkte zijner heerlijkheid,

tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid,
met blijdschap,

12. Dankende den Vader, die ons be-

kwaam gemaakt heeft, om deel [te

hebben] in de erve der heiligen in het
licht;

13. J!Die ons getrokken heeft uit de
macht der duisternis, en overgezet heeft

in het koninkrijk '^van den Zoon zijner

liefde, « Eph. 2: 4. l Thess. 2: 12.

5 Matth. 3': 17; 17: 5. 2 Petr. 1: 17.

14. In denwelken wij de verlossing

hebben «door zijn bloed, [na7nelijk]ée

vergeving der zonden, a Hand. '20: 28.

Eph. 1: 7. Hebr. 9: 14. 1 Petr. 1: 19.

15. «Dewelke is het beeld des on-

zienlijken Gods, ^de eerstgeborene aller

creature; a 2 Cor. 4: 4.

Philipp. 2: 6. Hebr. 1 : 3. ö Openb. 3: 14.

16. «Want door hem zijn alle dingen
geschapen, die in de hemelen en die

op de aarde zijn, die zienlijk en die

onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij

heerschappijen, hetzij overheden, hetzij

machten, alle dingen zijn door hem
en tot hem geschapen;

a Gen. 1: 3. Ps. 33: 6.

Joh. 1: 3. Eph. 3: 9. Hebr. 1: 2.

17. En hij is vóór alle dingen, en
alle dingen bestaan te zamen door hem.

18. «En hij is het Hoofd des lichaams,
[namelijk] der gemeente, hij die het
begin is, ^de eerstgeborene uit de doo-

den, opdat hij in alles de eerste zoude
zijn. a Eph. 1: 22; 4: 15; 5: 2-3.

h 1 Cor. 15: 20. Openb. 1: 5.

19. Want het is [des Vaders] welbe-
hagen geweest, dat «in hem al de vol-

heid wonen zoude,
a Joh. 1 : 14, 16. Col. 2 : 9.

20. «En dat Hij door hem, ^vrede ge-

maakt hebbende door het bloed zijns

kruises, door hem, [zeg ik], alle dingen
verzoenen zoude tot zichzelven, hetzij

de dingen die op aarde, hetzij de din-

gen die in de hemelen zijn. « 2 Cor. 5 : I8.

1 Joh. 4 : 10. è Jes. 9 : 6. Joh. 16 : 33.

Hand. 10 : 36. Rom, 5 : 1. Eph. 2 : 14.

21. En hij heeft u, die eertijds ver-

vreemd waart en vijanden, door het
'

verstand, in de booze werken, nu ook
verzoend,

22. In het hchaam zijns vleesches,

door den dood, «opdat hij u zoude hei-

lig en onberispelijk en onbeschuldiglijk

voor zich stellen. a Luc. 1 : 75.

Eph. 1: 4; 5: 27. 2 Tim. 1: 9. Tit. 2: 12.

23. «Indien gij maar blijft in het ge-

loof, gefundeerd en vast, en niet be-

wogen wordt van de hope des Evan-
gelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk
gepredikt is onder alle de creature die

onder den hemel is; van hetwelk ik,

Paulus, een dienaar geworden ben;
a Joh. 15: 6.

24. «Die mij nu verblijde in mijn lij-

den '^voor u, en vervulle in mijn vleesch

de overblijfselen van de verdrukkingen
van Christus, cyoor zijn lichaam, het-

welk is de gemeente; a 2 Cor. 7: 4.

b Eph. 3 : 13. Philipp. 2 : 17. 2 Tim. 2 : 10.

cKom. 12: 5. 1 Cor. 12 : 27. Eph. 4 : 12:5: 23.
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25. Welker dienaar ik geworden ben,

naar de bedeeling van God, «die mij

gegeven is aan u, om te vervullen het

woord Gods; a Rom. 16: 25. Eph. 1 : 9;

3 : 9. 2 Tim. 1 : 10. Tit. 1:3.1 Petr. 1 : 20.

26. [Namelyk] de verborgenheid, die

verborgen is geweest van [aZZe], eeuwen
en van [alle] geslachten, «maar nu ge-

openbaard is aan zijne heiligen
;

a Matth. 13 : 11.

27. «Aan wie God heeft willen be-

kend maken, welke daar zij de rijk-

dom der heerlijkheid dezer verborgen-

heid onder de heidenen, welke is Christus

onder u, ^de hope der heerlijkheid;
a 2 Cor. 2 : 14. 6 1 Tim. 1 : 1.

28. Denwelken wij verkondigen, ver-

manende een iegelijk mensch, en lee-

rende een iegelijk mensch in alle wijs-

heid, opdat wij zouden een iegelijk

mensch volmaakt stellen in Christus

Jezus
;

29. Waartoe ik ook arbeide, strijdende

naar zijne werking, die in mij werkt
met kracht.

HET II KAPITTEL.

VY ant ik wil dat gij weet, hoe groo-

ten strijd ik voor u heb, en [voor]

degenen die te Laodicéa zijn, en zoo

velen als er mijn aangezicht in het

vleesch niet hebben gezien;

2. Opdat hunne harten vertroost mo-
gen worden, en zij samengevoegd zijn

in de liefde, en [dat] tot allen rijkdom

der volle verzekerdheid des verstands,

«tot kennis der verborgenheid van God
en den Vader en van Christus;

a Jes. 53 : 11. Jer. 9 : 23.

Joh. 17 : 3. Philipp. 3 : 8.

3. «In denwelken alle de schatten

der wiisheid en der kennis verborgen

zijn. a 1 Cor. 1 : 24.

4. En dit zeg ik, «opdat niet iemand
Li misleide met bewegende reden die

eenen schijn hebben;
a Eph. 5: 6. Col 2: 18.

5. Want «hoewel ik met het vleesch

van [u] ben, nochtans ben ik met den
geest bij u, mij verblijdende en ziende

uwe '^ordening, en de vastigheid van
uw geloof in Christus.

a 1 Cor. 5 : 3. & 1 Cor 14 : 40.

6. Gelijk gij dan Christus Jezus den
Heere hebt aangenomen, wandelt [alsoo]

in hem;

7. «Geworteld en opgebouwd in hem,
en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs

gij geleerd zijt, ^overvloedig daarin
,

zijnde, met -dankzegging. i
a Eph. 3: 17. 6 1 Cor. 1: 5. 1

8. «Ziet toe, dat niemand u als eenen
roof vervoere door de philosophie en ijde-

le verleiding, naar de overlevering der

menschen, naar' de eerste beginselen
der wereld,en niet naar Christus.

a Rom. 16: 17. Hebr. 13; 9.

9. «Want in hem woont al de vol-

heid der Godheid lichamelijk;
a Joh. 1: 14. Col. 1: 19.

10. «En gij zijt in hem volmaakt. ,

die het Hoofd is van alle oveiheid en
macht; « Joh. l: 16.

11. «In welken gij ook besneden zijt

met eene besnijdenis die zonder han-
den geschiedt, in de uittrekking van
het lichaam der zonden des vleesches,

door de besnijdenis van Christus;
a Deut. 10: 16.

Jer. 4: 4. Rom. 2: 29. Philipp. 3: 3.

12. «Zijnde met hem begraven in den
doop, in welken gij ook met [hem] op-

gewekt zijt Moor het geloof der wer-
king Gods, die hem uit de doeden op- ^

gewekt heeft. a Rom. 6: 4. ^

Gal. 3: 27. b Eph. 1: 19; 3: 7.

13. «En Hij heeft u, als gij dood waart
in de misdaden en [in] de voorhuid
uws vleesches, mede levend gemaakt
met hem, alle [uwe] misdaden u ver-

gevende; a Ephz. 2: 1.

14. Uitgewischt hebbende het hand-
schrift dat tegen ons was, in inzet-

tingen [bestaande], hetwelk, [zeg ik],

eenigerwijze ons tegen was, en heeft

datzelve uit het midden weggenomen,
het aan het kruis genageld hebbende;

15. «[Ek] de overheden en de mach-
ten uitgetogen hebbende, heeft Hij die

in het openbaar ten toon gesteld, en

heeft door hetzelve over hen getrium-

feerd. (t Gen. 3: 15. Matth. 12: 29.

Luc. 11: 22. Joh. 12: 31; 16: 11.

16. «Dat u dan niemand oordeele in

spijze of in drank, of in het stuk

^des fee&t[dags], of der nieuwe maan,
of der Sabbathen; a Lev. ii: 2.

Rom. 14 : 2. Gal. 4: 10. & Lev. 23 : 2, enz.

17. Welke zijn «eene schaduw der

toekomende dingen, maar het lichaam

is van Christus. a Hebr. 8:5-, lO: 1.

18. «Dat [dan] niemand u overheer-
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sche naar zijnen wil in nederigheid en
dienst der engelen, intredende in het-

gene hij niet gezien heeft, tevergeefs
opgeblazen zijnde door het verstand
zijns Vleesches; a Jer. 29: 8. Matth. 24: 4.

Eph. 5 : 6. 2 Thess. 2 : 9. 1 Joh. 4: 1,

19. En het Hoofd niet behoudende,
uit hetwelk het geheele lichaam, door
de samenvoegselen en samenbindingen
voorzien en samengevoegd zijnde, op-

wast met Goddelijken wasdom,
20. Indien gij dan met Christus «de

eerste beginselen der wereld zijt afge-

storven, wat wordt gij, gelijk of gij in

de wereld leefdet, met inzettingen be-

last? a Gal. 4: 9.

21. [Namelijk] raak niet, en smaak
niet, en roer niet aan;

22. Welke dingen alle verteren door

het gebruik, a[ingevoerd] naar de gebo-

den en leeringen der menschen;
«Jes. 29: 13. Matth. 15: 9. Tit. 1: 14.

23. «Dewelke wel hebben eene [schijn]-

rede van wijsheid in eigenwilligen

iG^odsJdiensL, en nederigheid, en [in]

het lichaam niet te sparen, [doch] zijn

niet in eenige waarde, [maa?'] &verza-

diging van het vleesch. ai Tim. 4: 8.

b 1 Tim. 5: 23.

HET III KAPITTEL.

indien gij dan met Christus opgewekt
zijt, zoo zoekt de dingen die boven
2ijn, «waar Christus is, zittende aan
de rechteiihand] Gods; «Eph. i: 20.

2. Bedenkt de dingen die boven zijn,

niet die op de aarde zijn.

3. «Want gij zijt gestorven, en uw
leven is met Christus ^verborgen in

God. a Rom. 6 : 2.

h Rom. 8; 24. 2 Cor. 5: 7.

4. «Wanneer [mm] Christus zal geopen-
baard zijn, die ons leven is, dan zult
ook gij methem geopenbaard worden in

heerlijkheid. a Phiiipp, S: 21. 1 joh. 3: 2.

5. «Doodt dan &uwe leden die op de
aarde zijn, [namelijk] hoererij, onreinig-
heid, ^[schandelijke] beweging, kwade
begeerlijkheid, en de geldzucht, «^welke
is afgodendienst; a Eph. 4: 22; 5-

3

b Rom. 7 : 5, 23. c 1 Thess. 4:5.d Eph. 5 : 5.

6. «Om welke de toorn Gods komt
over de kinderen der ongehoorzaam-
lieid; a l Cor. 6: 10.

Gal. 5: 19. Eph. 5: 5. Openb. 22: 15.

7. «In dewelke ook gij eertijds hebt
gewandeld, toen gij daarin leefdet.

a 1 Cor. 6: 11. Eph. 2: 1. Tit. 3: 3.

8. «Maar nu, legt ook gij dit alles

af, [namelijk] gramschap, toornigheid,
kwaadheid, lastering, vuil spreken uit

uwen mond; a Eph. 4: 22. Hebr. 12: 1.

Jac. 1: 21. 1 Petr. 2: 1.

9. «Liegt niet tegen imalkanderen;
dewijl gij uitgedaan hebt den ouden
mensch met zijne werken, «Eph. 4: 25.

10. «En aangedaan hebt den nieuwen
[medisch], die vernieuwd wordt tot ken-
nis, &naar het evenbeeld desgenen die

hem geschapen heeft; a Rom. 6:4.
b Gen. 1: 26; 5:1; 9: 6.1 Cor. 11: 7.

11. Waarin «niet is Griek en Jood,
besnijdenis en voorhuid, barbaar [en]

Scyth, ^dienstknecht [en] vrije; maar
Christus is alles, en in allen.

a Gal. 3: 28; 5: 6; 6: 15.

b 1 Cor. 7: 21, 22; 12: 13.

12. «Zoo doet dan aan, öals uitverko-

renen Gods, heiligen, en beminden, de
innerlijke bewegingen der barmhartig-
heid, goedertierenheid, ootmoedigheid,
zachtmoedigheid , lankmoedigheid

;

a Eph. 4: 32; 6: 11. b 1 Thess. 1: 4.

13. Verdragende malkanderen, «en

vergevende de een den ander, zoo ie-

mand tegen iemand [eenige] k lachte

heeft; gelijkerwijs als Christus u ver-

geven heeft, [doet] ook gii alzoo;
a Matth. 6: 14. Mare. 11: 25. Eph. 4: 32.

14. «En boven dit alles [doet aan] de

liefde, dewelke &is de band der vol-

maaktheid, a Joh. 13: 34;

15: 12. Eph. 5: 2. 1 Thess. 4: 9.

1 Joh. 3: 23; 4: 21. b Eph. 4: 3. Col. 2: 2.

15. En de vrede Gods heersche in

uwe harten, tot welken gij ook geroe-

pen zijt in één lichaam; en weest dank-

baar.

16. Het woord van Christus wone rij-

kelijk in u, in alle wijsheid; «leert en
vermaant malkanderen, met psalmen,
en lofzangen, en geestelijke liederen,

zingende den Heere met aangenaam-
heid in uw hart; a Eph. 5 : 19.

17. En al wat gij doet met woorden
of met werken, [doet] het alles in den
naam van den Heere Jezus, «dankende
God en den Vader door hem.

a Eph. 5: 20. 1 Thess. 5: 18.

18. «Gij vrouwen, zijt uwen eigenen
mannen onderdanig, gelijk het betaamt
in den Heere. a Gen. 3 : 16. 1 Cor. 14 : 34.

Eph. 5: 22. Tit. 2: 5. 1 Petr. 3; ].
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19. «Gij mannen, hebt uwe vrouwen
lief, en wordt niet verbitterd tegen haar.

a Eph. 5 : 25.

20. «Gij kinderen, zijt [uwen] ouderen
gehoorzaam in alles; want dat is den
Heere welbehagelijk. a Eph. 6: i.

21. Gij vaders, tergt uwe kinderen
niet, opdat zij niet moedeloos worden.

22. «Gij dienstknechten, zijt in alles
gehoorzaam [uiven] heeren naar het
vleesch, niet met oogendiensten alsmen-
schenbehagers, maar met eenvoudigheid
des harten, vreezende God;

a Eph. 6: 5. 1 Tim. 6: 1.

Tit. 2 : 9. 1 Petr. 2 : 18.

23. En al wat gij doet, doet dat van
harte als den Heere en niet den men-
schen

;

24. Wetende dat gij van den Heere
zult ontvangen de vergelding der erfe-

nis; want gij dient den Heere Christus.
25. Maar die onrecht doet, die zal

het onrecht dragen dat hij gedaan heeft;
en er is ^geene aanneming des persoons.

HET IV KAPITTEL.

(jij «heeren, doet [uiüen] dienstknech-
ten recht en gelijk,, wetende, dat ook
gij eenen Heere hebt in de hemelen.

a Eph. 6: 9.

2. «Houdt sterk aan in het gebed, en
waakt daarin met dankzegging;

a Luc. 18: 1. Rom. 12: 12.

Eph. 6 : 18. 1 Thess. 5 : 17.

3. Biddende meteen ook voor ons,
dat God ons de deure des woords opene,
«om te spreken de verborgenheid van
Christus, om welke ik ook gebonden
ben; a Eph. 6: 19. 2 Thess. 3: 1.

4. Opdat ik haar moge openbaren,
gelijk ik moet spreken.

5. «Wandelt met wijsheid bij degenen
die buiten zijn, &den bekwamen tijd

Uitkoopende. « Eph. 5: 15. h Eph. 5: 16.

6. «Uw woord zij te allen tijde in
aangenaamheid, met zout besprengd,
opdat gij moogt weten, hoe gij een
iegelijk moet antwoorden.

a Marc. 9: 50.

7. Alle mijne zaken zal u bekend

maken «Ty'chicus, de geliefde broeder^
en getrouwe dienaar, en mededienst-
knecht in den Heere; a Hand. 20: 4.

Eph. 6: 21. 2 Tim. 4: 12.

8. Denwelken ik tot ditzelfde einde
tot u gezonden heb, opdat hi,j uwe
zaken wete, en uwe harten vertrooste;

9. Met «Onésimus, den getrouwen en
geliefden broeder, dewelke uit de uwen
is; zij zullen u alles bekend maken wat
hier is. a Philem. VS. 10.

10. U groet «Aristarchus, mijn mede-
gevangene, en ^Marcus, de neef van
Barnabas, aangaande welken gij bevelen
ontvangen hebt; zoo hij tot u komt,,
ontvangt hem

; « Hand. 27 : 2.

b Hand. 15: 37. 2 Tim. 4: 11.

11. En Jezus, gezegd Justus, welke
uit de besnijdenis zijn; deze alleen zijn.

[mijne] medearbeiders in het koninkrijk
Gods, die mij eene vertroosting geweest
zijn.

12. U groet «Epaphras, die uit de
uwen is, een dienstknecht van Chris-

tus, te allen tijde strijdende voor u in

de gebeden, opdat gij staan moogt vol-

maakt en volkomen in al den wille

Gods; « Col. 1: 7. Philem. vs. 23.

18. Want ik geef hem getuigenis, dat
hij groeten ijver heeft over u, en de-

genen die in Laodicéa zijn, en degenen
die in Hierapolis zijn.

14. U groet «Lucas, de medicijnmees-
ter, de geliefde, en ^Démas.

a 2 Tim. 4: 11. 2 Tim. 4: 10.

15. Groet de broederen die in Lao-
dicéa zijn, en Ny'mphas, en de gemeente .

die in zijn huis is. 1

16. En wanneer deze zendbrief van *

u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook
in de gemeente der Laodicensen gele-

zen worde, en dat ook gij dien leest,

die uit Laodicéa [geschreven is.]

17. En zegt aan Archippus: Zie oj

de bediening die gij aangenomen hebt

in den Heere, dat gij die vervult.

18. «De groetenis met mijne hand,
van Paulus. ^Gedenkt mijne banden

,

De genade zij met u, Amen. '

a 2 Thess. 3 : 17. 6 Hebr. 13 : 3.

il
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THESSALONIGENSEN.

HET I KAPITTEL.

r aulus, en Silvanus, en Timotheüs,
aan de gemeente der Thessalonicensen,

[welke is] in God den Vader, en den
Heere Jezus Christus : f^genade zij u en
vrede, van God onzen Vader, en den
Heere Jezus Cliristus. a Rom. i : 7.

Eph. 1 : 2. 1 retr. 1 : 2.

2. '^Wij danken God altijd over u al-

len, uwer gedachtig zijnde in onze ge-

beden; a Eph. 1: 16. Philipp. 1: 3.

CoL 1:3.2 Thess. 1 : 3.

3. Zonder ophouden gedenkende, «het
werk uws geloofs, en den arbeid der
liefde, en de verdraagzaamheid der hope
op onzen Heere Jezus Christus, voor
onzen God en Vader; a Joh.6: 29.

4. Wetende, geliefde broeders, uwe
verkiezing van God;

5. «Want ons Evangelie is onder u
niet alleen in v/oorden geweest, maar
ook in kracht, en in den Heiligen Geest,

en in veel verzekerdheid; %elijk gij

weet, hoedanigen wij onder u geweest
zijn om uwentwille;

a 1 Cor. 2 : 4 ; 4 : 20. & 1 ïhess. 2 : 1.

6. «En gij zijt onze navolgers gewor-
den, en des Heeren, het woord aange-
nomen hebbende in veel verdrukking,
met blijdschap des Heiligen Geestes;

a 1 Cor. 4; 16; 11: 1.

Philipp. 3: 17. 2 Thess. 3: 9.

V. Alzoo dat gij voorbeelden gewor-
den zijt allen den geloovigen in Mace-
donië en Achaje.

8. Want van u uit is het woord des

Heeren luidbaar geworden niet alleen

in Macedonië en Achaje, maar ook in

alle plaatsen is uw geloof, dat [gij] op
God [hebt], uitgegaan, zoodat wij niet

van noode hebben, iets [daarvan] te

spreken
;

9. Want zijzelven verkondigen van
ons, hoedanigen ingang wij tot u heb-

ben, en hoe gij tot God bekeerd zijt

van de afgoden, om den levenden en
waarachtigen God te dienen,

10. «En zijnen Zoon uit de hemelen
te verwachten, dehwelken Hij uit de
dooden verwekt heeft, [namelijk] Jezus,

die ons verlost van den toekomenden
toorn. a Hand. 1 : 11. Philipp. 3 : 20.

2 Thess. 1: 10. Openb. 1: 7.

HET H KAPITTEL.

"Want gij weet zelven, broeders, on-

zen ingang tot u, dat die niet ijdelis ge-

weest; a 1 Thess. 1 : 5, 9.

2. Maar hoewel wij tevoren geleden

hadden, en ook ons smaadheid aange-

daan was, gelijk gij weet, «tePhilippi,

zoo hebben wij [nochtans] vrijmoedig-

heid gebruikt in onzen God, om het

Evangelie Gods tot u te spreken in

veel Strijds. a Hand. 16: 12. h Hand. 17:2.

3. Want onze vermaning is niet ge-

weest uit verleiding, noch uit onrei-

nigheid, noch met bedrog;

4. Maar gelijk wij van God beproefd

zijn geweest,
" dat ons het Evangelie

zoude toebetrouwd worden, alzoo spre-

ken wij, «niet als menschen behagende.
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maar Gode, die onze harten beproeft.
a Gal. 1 : 10,

5. Want wij hebben nooit met pliiim-

Strijkende woorden omgegaan, gelijk

gij weet, noch met [eenig] bedeksel van
hebzucht; «God is getuige;

o Rom. 1 : 9 ; 9 : 1.

2 Cor. 1: 23; 11: 31. Gal. 1; 20.

Philipp. 1 : 8. 1 Tim. 5: 21. 2 Tim. 4: 1.

6. Noch zoekende eere uit menschen»
noch van u, noch van anderen ; «hoe-

wel wij [u] tot last konden zijn als

Christus' apostelen ;

a 1 Cor. 9 : 3. 2 Thess. 3 : 9.

7. Maar wij zijn vriendelijk geweest

in het midden van u, gelijk als eene

voedster hare kinderen koestert,

8. Alzoo wij, tot u zeer genegen zijnde,

hebben u gaarne willen mededeelen niet

alleen het Evangelie Gods, maar ook
onze eigene zielen, daarom dat gij ons
lief geworden waart.

9. «Want gij gedenkt, broeders, on-

zen arbeid en moeite; want nacht en
dag werkende, opdat wij niemand on-

der u zouden lastig zijn, hebben wij

het Evangelie Gods onder u gepre-

dikt, a Hand. 18: 3; 20: 34. 1 Cor. 4: 12.

2 Oor. 11: 9; 12: 13. 2 Thess. 3: 8.

10. Gij zijt getuigen, en God, hoe
heilig, en rechtvaardig, en onberispelijk

wij u, die gelooft, g'eweest zijn;

il. Gelijk gij weet, hoe wij een iege-

lijk van u, als een vader zijne kinde-

ren, vermaanden en vertroostten,

12. En betuigden, «dat gij zoudt wan-
delen waardiglijk Gode, die u roept tot

zijn koninkrijk en heerlijkheid.

a Gen. 17: 1. 1 Cor. 7: 20.

Eph. 4 : [1. Philipp. 1 : 27. Col. 1 : 10.

13. Daarom danken wij ook God
zonder ophouden, dat, als gij het woord
der prediking Gods van ons ontvangen
hebt, gij dat aangenomen hebt, niet

[als] der menschen woord, maar (gelijk

het waarlijk is) als Gods woord, dat

ook werkt in u die gelooft.

14. Want gij, broeders, zijt navolgers
geworden der gemeenten Gods, die in

Judéa zijn, in Christus Jezus; dewijl

ook gij hetzelfde geleden hebt van uwe
aeigene medeburgers, gelijk als zij van
de Joden; a Hand. 17: 5, 13.

15. «Welke ook gedood hebben den
Heere Jezus, '^en hunne eigene profe-

ten; en ons hebben vervolgd, en Gode

niet behagen, en allen menschen tegen
zijn; a Hand. 7: 52.

h Matth. 23: 37. Luc. 13: 34.

16. «En verhinderen ons te spreken
tot de heidenen, dat zij zalig mochten
worden; opdat zij te allen tijde hunne
zonden vervullen zouden; en detooin
is over hen gekomen tot het einde.

a Hand. 17: 13.

17. Maar wij, broeders, van u beroofd
geweest zijnde voor eene kleine wijle

tijds, naar het aangezicht, niet naar
het hart, hebben ons te overvloediger
benaarstigd om uw aangezicht te zien,

met groote begeerte.

18. «Daarom hebben wij willen tot
u komen (immers ik Paulus) eenmaal
en andermaal, maar de satanas heeft
ons belet. « Uom. l: 13; 1.5: 22.

19. «Want welke is onze hope, of
blijdschap, of kroon des roems? Zijt

gij die ook niet voor onzen Heere Jezus
Christus in zijne toekomst?

a 2 Cor". 1: 14. Philipp. 2: 16; 4; 1.

20. Want gij zijt onze heerlijkheid

en blijdschap.

HET in KAPITTEL.

Ijaarom, [deze begeerte] niet langer
kunnende verdragen, hebben wij gaarne
willen te Athene alleen gelaten worden,

2. En hebben gezonden «Timótheüs,
onzen broeder, en Gods dienaar, en
onzen medearbeider in het Evangelie
van Christus, om u te versterken, en
u te vermanen van uw geloof.
a Hand. 16: 1. Rom. 16: 21. Philipp. 2: 19.

3. «Opdat niemand bewogen worde
in deze verdrukkingen; want gij weet
zeiven, &dat wij hiertoe gesteld zijn;

a Eph. 3:'l3.

Philipp. 1: 14. & Hand. 14: 22. 2 Tim. 3: 12.

4. Want ook, toen wij bij u waren,
voorzeiden wij u, dat wij zouden ver

drukt worden, gelijk ook geschied is,

en gij weet het.

5. Daarom ook, [deze begeerte] niet

langer kunnende verdragen, heb ik

[hem] gezonden, om uw geloof te ver-

staan; of niet misschien de verzoeker

u zoude verzocht hebben, en onze arbeid

ijdel zoude wezen.
6. Maar als Timótheüs nu van ulie-

den tot ons gekomen was, en ons de

goede boodschap gebrachr had van uw
geloof en liefde, en dat gij altijd goede
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gedachtenis van ons hebt, zeer begee-

rig zijnde om ons te zien, gelijk wij

ook om ulieden;

7. Zoo zijn wij daarom, broeders,
over u in al onze verdrukking en nood
vertroost geworden door uw geloof;

8. AVant nu leven wij, indien gij

[vast] staat in den Heere.
9. Want wat dankzegging kunnen

wij Gode tot vergelding wedergeven
vooru, vanwege al de blijdschap, waar-
mede wij ons om uwentwille verblijden

voor onzen God?
10. «Nacht en dag zeer overvloedig-

lijk biddende, om uw aangezicht te

mogen zien, en te volmaken hetgene
aan uw geloof ontbreekt.

a Rom. 1: lö, 11; 15: 23. 2 Tim. 1: 4.

11. Doch onze God en Vader zelf en
onze Heere Jezus Christus richte onzen
weg tot u.

12. En de Heere vermeerdere u, en
make [u] overvloedig in de liefde jegens
malkanderen en jegens allen, gelijk

wij^ oók zijn jegens u;

13. «Opdat hij uwe harten versterke,

om onberispelijk te zijn in heiligma-
king, voor onzen God en Vader, in de
toekomst van onzen Heere Jezus Chris-

tliS; met alle zijne heiligen.
a 1 Cor. 1: 8. 1 Thess. 5: 23. 2 Thess. 2: 17.

HET IV KAPITTEL.

Voorts dan, broeders, w,ij bidden en
vermanen u in den Heere Jezus, gelijk

gij van ons ontvangen hebt, «hoe gij

moet wandelen en Gode behagen, dat
gij [daatin] meer overvloedig wordt.

a Philipp. 1: 27. 1 Thess. 2: 12.

2. Want gij weet, wat bevelen wij u
geven hebben door den Heere Jezus.
S. «Want dit is de wille Gods. uwje

heiligmaking: dat gij u onthoudt van
de hoererij; a Rom. i2: 2.

Eph. 5: 27. Philipp. 4: 8.

4. Dat een iegelijk van u wete zijn

vat te bezitten in heiligmaking en eere;

5. Niet in [kivade] beweging der be-

geerlijkheid, gelijk als de heidenen.,

«die God niet kennen;
a 1 Cor. 15: 34. Eph. 4: 18.

6. Dat niemand zijnen broeder ver-

trede noch bedriege • in [sï/we] 'hande-
ling; want de Heere is een wreker over
dit alles, gelijk wij u ook tevoren ge-

zesrd en betuigd hebben.

7. Want God heeft ons niet geroepen
tot onreinigheid, «maar tot heiligma-
king, a Job. 17: 19. 1 Cor. 1: 2.

8. «Zoo dan, die [dü] verwerpt, die
verwerpt geenmensch, maar God, &die
ook zijnen Heiligen Geest in ons heeft
gegeven. « Luc. lO: 16. b l Cor. 7: 40.

9. «Van de broederlijke liefde nu hebt
gij niet van noode dat ik u schrijve;
want gijzelven zijt van God 'geleerd
ora malkanderen lief te hebben;

a Lev. 19: 18.

Matth. 22: 39. Joh. 13: 34; 15: 12.

Eph. 5: 2. 1 Petr. 4: 8. 1 Joh. 3: 23; 4: 21.

10. Want gü doet dat ook aan alle

de broederen, die in geheel Macedonië
zijn. Maar wij vermanen u, broeders,
dat gij meer overvloedig wordt;

11. «En dat gij u benaarstigt stil te

zijn, en uwe eigene dingen te doen,
&en te werken met uwe eigene handen,
gelijk wij u bevolen hebben,;

a 2 Thess. 3: 7, 12.

b Hand. 20: 34. Eph. 4: 28.

12. Opdat gij *eerzamelijk wandelt
bij degenen die buiten zijn, en geen
ding van noode hebt.

13. Doch, broeders, ik wil niet dat
gij onwetende zijt van degenen die ont-
slapen zijn, «opdat gij niet bedroefd
zijt gelijk als de anderen, die geene
hope hebben. a Lev. 19: 28.

Dent. 14: 1. 2 Sam. 12: 20.

14. Want indien wij gelooven dat
Jezus gestorven is en opgestaan, alzoo
zal ook God degenen die ontslapen zijn

in Jezus, [iüeder]hyengeii met hem.
15. Want dat zeggen wij u door het

woord des Heeren, «dat wij die levend
ovei;blijven zullen tot de toekomst des
'Heeren, niet zullen voorkomen dege-
nen die ontslapen zijn.

a 'l Cor. 15 : 22, 51.

16. «Want de Heere zelf zal met een
geroep, met de stemme des archangels,
en met de bazuin Gods, nederdalen
van den hemel ; en die in Christus ge-

storven zijn, zullen eerst opstaan;
a Matth. 24: 31. 1 Cor. 15: 52. 2 Thess. 1: 7.

17. Daarna wij die levend overgeble-

ven zijn, zullen te.zamen met hen op-

genomen worden in de wolken, den
Heere te gemoet, in do lucht; en alzoo

« Stat.-overz.: eerlijk. Dit beteekent thans:
ponder bedrog. Bedoeld is: met eere.
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zullen wij altijd met den Heere wezen.
18. Zoo dan, vertroost malkanderen

met deze woorden.

HET V KAPITTEL.

Maar van de tijden en de gelegenhe-

den, broeders, hebt gij niet van noode
dat men u schrijve;

2. Want gij weet zelven zeer wel,

«dat de dag des Heeren alzoo zal ko-

men, gelijk een dief in den nacht.
a Matth. 24: 43.

2 Petr. 3: 10. Openb. 3: 3; 16: 15.

3. Want wanneer zij zullen zeggen:

Het is vrede, en zonder gevaar; dan
zal «een haastig verderf hun overko-

men, gelijk de barensnood eene be-

vruchte [vrouiü] ; en zij zullen het geens-

zins ontvlieden. a 2 Thess. l: 9.

4. «Maar gij, broeders, gtj zijtnietin

duisternis, dat u die dag als een dief

zoade bevangen. a Eph. 5: 8.

5. Gij zijt allen «kinderen des lichts,

en kinderen &des daags; wij zijn niet

des nachts, noch der duisternis.
a Luc. 16: 8. Eph. 5: 8. ö Rom. 13: 12.

6. «Zoo laat ons dan niet slapen,

gelijk als de anderen, maar ^laat ons
w'aken «"en nuchteren zijn.'

a E.om. 13: 11, 13.

Eph. 5: 14. h Luc. 21: 36. c 1 Cor. 15: 34.

7. Want die slapen, slapen des nachts,

en die dronken zijn, zijn des nachts
dronken

;

8. Maar wij, die des daags zijn, laat

ons nuchteren zijn, «aangedaan heb-

bende het borstwapen des geloofs en

der liefde, en [tot] eenen helm,|de ho-

pe der zaligheid. a Jes. 59: 17.

Eph. 6: 14, enz.

9. Want Grod heeft ons niet gesteld

tot toorn, m.aar tot verkrijging der

zaligheid door onzen Heere Jezus Chris-

tus
;

10. Die voor ons gestorven is, «opdat

wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat

wii slapen, te zamen met hem leven

zouden. a, Rom. 14: 7.

2 Cor. 5: 15. Gal. 2: 20. 1 Peti-. 4: 2.

11. Daarom vermaant malkanderen,
en sticht de een den ander, gelijk gij

ook döët.

12. «En wij bidden u, broeders, er-

kent degenen die onder u arbeiden, en
uwe voorstanders zijn in den Heere,

en u vermanen
;

« iiom. 15 : 27.

1 Cor. 9: 11; 16: 18. Gal. G: 6.

Philipp. 2: 29. 1 Tim. 5: 17. Hebr. 13: 7, 17.

13. En acht hen zeer veel in liefde,

om huns werks wille. Zijt vreedzaam
onder malkanderen.

14. En wij bidden u, broeders, ver-

maant de ongeregelden, vertroost de
kleinmoedigen,ondersteuntdezwakken,
zijt lankmoedig jegens allen.

15. «Ziet toe, dat niemand kwaad
vo«)r kwaad iemand vergelde; maar
jaagt te allen tijde het goede na, zoo

jegens malkanderen als jegens allen.

a Lev. 19: 18

Spr. 20: 22; 24: 29. Matth. 5: 39

Eom. 12: 17. 1 Cor. 6: 7. 1 Petr. 3: 9.

16. «Verblijdt u te allen tijde;

a Matth. 5: 12.

Luc. 10: 20. Rom. 12: 12. Philipp. 4: 4.

17. «Bidt zonder ophouden;
a Luc. 18: 1. Rom. 12: 12. Col. 4: 2.

18. «Dankt [God] in alles; want dit

is de wille Gods in Christus Jezus

over U. a Eph. 5 : 20.

19. «Bluscht den Geest niet uit;
a 1 Cor. 14: 30.

20. Veracht de profetieën niet;

21. «Beproeft alle dingen, behoudt
het goede

;
a l Joh. 4 : 1.

22. «Onthoudt u van allen schijn des

kwaads. a Philipp. 4: 8.

23. «En de God des vredes zelf hei-

lige u geheel en al; en uw geheel op-

rechte geest, en ziel, en lichaam wor-

de onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus.
a 1 Cor. 1: 8. Philipp. 4: 9. 1 Thess. 3: 13.

24. «HiJ die u roept, is getrouw, die

het ook doen zal. « i Cor. i: 9;

10: 13. 2 Cor. 1: 18. 2 Thess. 3: 13.

25. Broeders, bidt voor ons.

26. «Groet alle de broeders met eenen
heiligen kus. a Rom. 16: 16.

1 Cor. 16: 20. 2 Cor. 13: 12. 1 Petr. 5: 14.

27. Ik bezweer ulieden bij den Heere,

dat deze zendbrief allen den heiligen

broederen gelezen worde.
28. De genade van onzen Heere Jezus

Christus zij met ulieden, Amen.

• 1



DE TWEEDE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DE

THESSALONIGE]NSEN.

HET I KAPITTEL.

Xanliis, en Silvanus. en Timótheüs,
aan de gemeente der Thessalonicensen,
[tvelke is] in God onzen Vader, en den
Heere Jezus Christus:

2. «Genade zij u en vrede,, van God
onzen Vader, en den Heere Jezus Chris-

tus, a 1 Cor. 1 : 3. 1 Tbess. 1 : 1. 1 Petr. 1 : 2.

3. «Wij moeten God te allen tijde

danken over u, broeders, gelijk billijk

is, omdat uw geloof zeer wast, en [dat]

de liefde van een iegelijk van u allen

jegens malkanderen overvloedig wordt;
a Eph. 1 : 15.

Philipp. 1: 3. CoL 1 : 3. 1 Thess. 1: 2.

4. Alzoo dat wijzelven «van u roemen
in de gemeenten Gods over uwe lijd-

zaamheid en geloof, in alle uwe ver-

volgingen en verdrukkingen die gij

verdraagt; a l Thess. 2: 19.

5. «Een bewijs van Gods rechtvaardig

oordeel, opdat gij waardig geacht wordt
het koninkrijk Gods, ^voor hetwelk gij

ook lijdt
;

a Judas vs. 6. & 1 Thess. 2 : 14.

6. «Alzoo het recht is bij God, ver-

drukking te vergelden dengenen die u
verdrukken; a Zach. 2: 8.

7- En u die verdrukt wordt, verkwik-
king met ons, «in de openbaring van
den Heere Jezus van den hemel met
de engelen zyner kracht,

a 1 Thess. 4: 16.

8. «Met vlammend vuur, wraak doen-

de ^over degenen die God niet kennen,
en over degenen die het Evangelie van
onzen Heere Jezus Christus niet ge-

hoorzaam zyn;
ffl 2 Petr. 3:7. h Roin. 2: 8.

9. «Dewelke zullen [iot] straffe lijden

hel eeuwig verderf, van het aangezichte

des Heeren, en van de heerlijkheid

zijner sterkte; a Jes. 2: 19.

10. «AVanneer hij zal gekomen zijn,

om verheerlijkt te worden in zijne

heiligen, en wonderbaar te worden in

allen die gelooven (overmits ons ge-

tuigenis onder u is geloofd geworden),
in dien dag. a Hand. l : IL

r, Thess. 1: 10. Openb. 1: 7.

11. Waarom wij ook altijd bidden
voor u, dat onze God u waardig achte
der roeping, en vervulle al het welbe-

hagen [zijner] goedigheid, en het werk
des geloofs met J^racht;

12. Opdat de naam van onzen Heere
Jezus Christus verheerlijkt worde in u,

en gij in hem, naar de genade van
onzen God en van den Heere Jezus
Christus.

HET H KAPITTEL.

lijn wij bidden u, broeders, door de
toekomst van onzen Heere Jezus Chris-

tus, en onze toevergadering tot hem,
2. «Dat gij niet haastelijk bewogen

wordt van verstand, of verschrikt, noch
door geest, noch door woord, noch door

zendbrief als van ons [geschreven], ais-

of de dag van Christus aanstaande ware.
a Jer. 29 : 8. Matth. 24 : 4.

Eph. 5 : 6. Col. 2 : 18. 1 Joh. 4 : 1.

3. Dat u niemand verleide op eeni-

gerlei wijze; want [die komt niet], «ten-

zu dat eei-sl de afval gekomen zy, en
[dat] geopenbaard zij de mensch dei'

zonde, de zoon des verderfs,
a Matth. 24 : 23. 1 Tim. 4 : 1. 1 Joh. '2

: 18.
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4. Die zich tegenstelt en verheft bo-

ven al wat God genaamd, of [als God]

geëerd wordt, alzoo dat hij in den

tempel Gods als een God zal zitten,

ozichzelven vertoonende dat hij God is.

a Dan. 11: 36.

5. Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij

a zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6. En nu, wat [hem] wederhoudt,

weet gij, opdat hij geopenbaard worde
te zijner eigener tijd.

7. Want de verborgenheid der onge-

rechtigheid wordt aireede gewrocht;
alleenlijk, dïe hem nu wederhoudt,
[die zal hem wederhouden] totdat hij uit

het midden zal [weggedaan] worden;
8. En alsdan zal de ongerechtige

geopenbaard worden, «denwelken de

Heere verdoen zal door den Geest zijns

monds, en te niete maken door de ver-

schijning zijner toekomst;
a Job 4: 9. Jes. 11: 4.

9. [Hein, zeg ik,] wiens toekomst is

«naar de werking des satans, ^in alle

kracht en teekenen, en wonderen der

leuSfen, a Joh. 8: 41. 2 Cor. 4: 4.

Eph. 2; 2. b Deut. 13: 1. Openb. 13: 13.

10. En in alle verleiding der onrecht-

vaardigheid «in degenen die verloren

gaan, daarvoor dat zij de liefde der

waarheid niet aangenomen hebben, om
zalig te worden. a 2 Cor. 2: 15; 4: 3.

11. «En daarom zal hun God zenden
eene kracht der dwaling, ^dat zij de

leugen zouden gelooven;
a Rom. 1: 24. & 1 Tim. 4: 1.

12. Opdat zij allen veroordeeld wor-

den, die de waarheid niet geloofd heb-

ben, maar een welbehagen hebben ge-

had in de ongerechtigheid.

13. Maar wij zijn schuldig altijd God
te danken over u, broeders, die van
den Heeie bemind zijt, dat u God van
den beginne verkoren heeft tot zalig-

heid, in .heiligmaking des Geestes, en

geloof der waarheid;
14. Waartoe Hij u geroepen heeft

door ons Evangelie, tot verkrijging der

heerlijkheid van onzen Heere Jezus

Christus.

15. Zoo dan, broeders, staat [vast],

oen houdt de inzettingen, die u geleerd

zijn, hetzij door [ons] woord, hetzij door

onzen zendbrief. a 2 Thess. 3: 6.

16. En onze Heere Jezus Christus

zelf, en onze God en Vader, die ons

heeft liefgehad, en gegeven heeft eene
eeuwige vertroosting en goede hope in

genade,
17. Vertrooste uwe harten, en «ver-

sterke u in alle goed woord en werk.
a 1 Thess. 3: 13.

HET III KAPITTEL.

Voorts, broeders, «bidt voor ons, opdat
het woord des Heeren [zijnen] loop

hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook
bij U; a Matth. 9: 38. Eph. 6: 19. Col. 4: 3.

2. «En opdat wij mogen verlost wor-

den van de ongeschikte en booze men-
schen; ^want het geloof is niet aller.

a Rom. 15: 31. b Joh. 6: 44.

3. «Maar de Heere is getrouw, die u
zal versterken, ^en bewaren van den
booze. a 1 Thess. 5: 24. 6 Joh. 17: 15.

4. En wij vertrouwen van u in den
Heere, dat gij hetgene wij u bevelen,

ook doet, en doen zult.

5. Doch de Heere richte uwe harten

tot de liefde Gods, en tot de lijdzaam-

heid van Christus.

6. «'En wij bevelen u, broeders, in

den naam van onzen Heere Jezus

Chris-tus, dat gij u onttrekt aan een

iegelijk broeder, die ongeregeld wan-
delt, en niet naar &de inzetting die hij

van ons ontvangen heeft, a i Cor. 5;ii.

2 Thess. 3: 14. Tit. 3: 10. & 2 Thess. 2: 15.

7. Want gij zeiven weet, «hoé men
ons behoort na te volgen; ^want wij

hebben ons niet ongeregeld gedragen

onder U, a l Cor. 11: 1.

1 Thess. 1: 6, 7. & 1 Thess. 2: 10.

8. «En wij hebben geen brood bij

iemand gegeten voor niet, maar in ar-

beid en moeite, nacht en dagwerken-
de, opdat wij niet iemand van u zouden

lastig zijn; a Hand. 18: 3; 20: 34.

1 Cor. 4: 12. 2 Cor. 11:9; 12:13. 1 Thess. 2: 9.

9. «Niet dat wij de macht niet heb-

ben, maar opdat wij onszelven u geven

zouden [tot] ^een voorbeeld, om ons na
te volgen, a l Cor. 9: 3, 6. 1 Thess. 2: 9.

b 1 Cor. 4 : 16 ; 11 : 1. Philipp. 3:17.1 Thess. 1 : 6.

10. Want ook toen wij bij u waren,

hebben wij u dit bevolen, dat, zoo

iemand niet wil werken, hij ook niet

ete.

11. Want wij hooren, dat sommigen
onder u ongeregeld wandelen, niet wer-

kende, maar ijdele dingen doende.
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12. «Doch de zoodanigen bevelen en
vermanen wij door onzen Heere Jezus
Christus, dat zij met stilheid ^werken-
de hun eigen brood eten.

a 1 Thess. 4: 11. 6 Eph. 4: 28.

13. En gij, broeders, «vertraagt niet

in goed te doen. a Gal. 6: e.

14. Maar indien iemand ons woord,
door dezen brief [geschreven], niet ge-

hoorzaam is, toekent dien; «en ver-

mengt u niet- met hem, opdat hij be-

schaamd worde; a Matth. 18: 17.

1 Cor. 5: 9. 2 Thess. 3: 6.

15. En houdt [hem] niet als eenen

vijand, maar vermaant [hem] als eenen
broeder.

16. «De Heere nu des vredes zelf

geve u vrede te allen tijde, in allerlei

wijze. De Heere zij met u allen.

a Rom. 15: 33; 16: 20. 1 Cor. 14: 33.

2 Cor. 13: 11. Philipp. 4: 9. 1 Thess. 5: 23.

17. «De groetenis met mijne hand,
van Paulus; hetwelk is een teeken in
lederen zendbrief; alzoo schrijf ik.

a 1 Cor. 16: 21. Col. 4: 18.

18. De genade van onzen Heere Jezus
Christus zij met u allen, Amen.

DE EERSTE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN

TIMÓTHEÜS

HET I KAPITTEL.

X aulus, een apostel van Jezus Chris-

tus, «naar het bevel van God, onzen
Zaligmaker, en van den Heere Jezus
Christus, ^[die] onze hope [is],

a Hand. 9: 15. 6 Col. 1: 27.

2. «Aan Timótheüs, [mijnen] *Techt-

geaarden ^zoon in het geloof: ^genade,
barmhartigheid, vrede zij u, van God
onzen Vader, en Christus Jezus onzen
Heere. a Hand. 16: 1. 1 Thess. 3: 2.

b 1 Cor. 4: 17. c Gal. 1: 3. 1 Petr. 1: 2.

3. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij

te Épheze zoudt blijven, als ik «naar

» Stat.-overz.: oprechten; thans in den zin
van echt niet meer gebruikelijk.

Macedonië reisde, [zoo vermaan ik het

u nog,] opdat gij sommigen beveelt gee-
ne andere leere te leeren.

a Hand. 20: 1.

4. «Noch zich te begeven tot fabelen
en eindelooze geslachtrekeningen, wel-
ke meer ^[tiüist]vvsigen voortbrengen
dan stichtinge Gods, die in het geloof
is. a 1 Tim. 4: 7; 6: 20. 2 Tim. 2: 16.

Tit. 1: 14; 3: 9. 6 1 Tim. 6: 4.

5. «Maar het einde des gebods is

liefde, uit een rein hart, en [uit] eene
goede consciëntie, en [uit] een onge-
veinsd geloof; a Rom. 13: 8. Gal. 5: 14.

6. Van dewelke sommigen afgewe-
ken zijnde, zich gewend hebben tot

ijdelspreking;

7. Willende leeraars der wet zijn,
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niet verstaande, noch wat zij zeggen,

noch wat zij bevestigen.

8. Doch wij weten «dat de wet goed
is, zoo iemand die wettelijlc gebruikt;

a Rom. 7: 12.

9. En hij dit weet, «dat den recht-

vaardige de wet niet is gezet, maar den
onrechtvaardigen en den halsstarrigen,

den goddeloozen en den zondaren, den
onheiligen en den ongoddelijken, den
vadermoorders en den moedermoorders,
den doodslagers, a Gal. 5: 23.

10. Den hoereerders, dien die bij man-
nen liggen, den menschendieven, den
leugenaars, den meineedigen, en zoo er

iets anders tegen de gezonde leere is;

11. Naar het Evangelie der heerlijk-

heid «des zaligen Gods, ^dat mij toebe-

troiiwd is. a 1 Tim. 6: 15. & 1 Thess. 2: 4.

12. En ik dank hem, die mij bekrach-

tigd heeft, [namelijk] Christus Jezus
onzen Heere, dat hij mij getrouw ge-

acht heeft, [inij] in de bediening gesteld

hebbende;
13. «Mij die tevoren een [(rocZsJlas-

teraar was, en een vervolger, en een
verdrukker; maar mij is barmhartig-
heid geschied, ^dewijl ik het onweten-
de gedaan heb in [mijne] ongeloovig-

heid; a fland.- 8: 3;

9: 1; 22: 4; 26: 9. 1 Cor. 15: 9.

Gal. 1: 13. b Joh. 9: 39, 41. Hand. 3: 17.

14. Doch de genade onzes Heeren is

zeer overvloedig geweest, met geloof en
liefde, die is in Christus Jezus.

15. Dit is een getrouw woord, en

alle aanneming waardig, «dat Christus

Jezus in de wereld gekomen is om de

zondaren zalig temaken, van welke ik

de voornaamste ben; a Matth. 9: is.

Mare. 2: 17. Luc. 5: 32; 19: 10. 1 Joh. 3: 5.

16. Maar daarom is mij barmhartig-

heid geschied, opdat Jezus Christus in

mij, die de voornaamste ben, a,\ [zijne]

lankmoedigheid zoude betoonen, tot een
voorbeeld dergenen die in hem geloo-

ven zullen ten eeuwigen leven.

17. Den Koning nu der eeuwen, den
onverderfelijken, den onzienlijken, den
alleen wi.izen God, zij eere en heerlijk-

heid in alle eeuwigheid, Amen.
18. Dit gebod beveel ik u, [mijn] zoon

Timótheüs, dat gij naar de profetieën,

die van u voorgegaan zijn, «in diezel-

ve den goeden strijd strijdt;
o 1 Tim. ü: 12.

19. «Houdende het geloof, en eene
goede consciëntie, welke sommigen ver-

stoeten hebbende van het geloof schip-
breuk geleden hebben; a i Tim. 3: 9.

£0. Onder welke is «Hymenéüs en
^Alexander, <^die ik den satan overgege-
ven heb, opdat zij zouden leeren niet

[meer] te lasteren. a i Tim. 2: 17.

h 2 Tim. 4: 14. c 1 Cor. 5: 5.

HET II KAPITTEL.

ik vermaan dan vóór alle dingen, dat
gedaan worden smeekingen, gebeden,
voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle

menschen
;

2. «Voor koningen, en allen die in

hoogheid zijn; opdat wij een gerust en
stil leven leiden mogen in alle Godza-
ligheid en eerbaarheid. « jes. 29: 7,

3. Want dat is goed en aangenaam
voor God onzen Zaligmaker,

4. «Welke wil, dat alle menschen
zalig worden, en tot kennis der waar-
heid komen. a Ezech. 18: 23.

2 Petr. 3: 9.

5. «Want er is één God; er is ook
''één Middelaar Gods en der menschen,
de mensch Christus Jezus,

a Joh. 17: 3. Rom. 3: 30.

h Gal. 3: 19. Hebr. 9: 15.

6. «Die zichzelven gegeven heeft [tot]

een rantsoen voor allen, [zijnde] het

getuigenis te zijner tijd
;

a Matth. 20: 28. Eph. 1: 7. Col. 1: 14.

7. Waartoe ik «gesteld ben een pre-

diker en apostel (*ik zeg de waarheid
in Christus, ik lieg niet), een leeraar

der heidenen, in geloof en waarheid.
a Hand. 9: 15; 13: 2; 22: 21.

Gal. 1: 16; 2: 8. Eph. 3: 8.

2 Tim. 1: 11. & Rom. 1: 9; 9: 1.

8. Ik wil dan, dat de mannen «bid-

den in alle plaatsen, ^opheffende heilige

handen zonder toorn en twisting.
a Joh. 4: 21. ö Ps. 134: 2.

9. «Desgelijks ook, dat de vrouwen,
in een eerbaar gewaad, met schaamte
en matigheid zichzelve versieren, niet

in vlechtingen [des haars], of goud, of

paarlen, of kostelijke kleeding;
a Tit. 2: 3. 1 Petr. 3: 3.

10. Maar (hetwelk den vrouwen be-

taamt die de Godvruchtigheid belijden)

door goede werken.

J
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11. Eene vrouw late zich leeren in

stilheid, in alle onderdanigheid.
12. «Doch ik laat der vrouw niet toe,

dat zij leere, ^noch dat zjj over den
man heersche, maar [wil] dat zij in

stilheid zij. ad Cor. U: 34.

b Gen. 3: 16. Eph. 5: 24.

13. «Want Adam is eerst gemaakt,
daarna Eva. a Gen. l: 27; 2: 22.

14. «En Adam is niet verleid gewor-
den; maar de vrouw, verleid zijnde, is

in overtreding geweest, a Gen. 3: 6.

15. Doch zij zal zalig worden in kin-

deren te baren, zoo zij blijft in het ge-

loof, en liefde, en heiligmaking, met
matigheid.

HET III KAPITTEL.

Jjit is een getrouw woord : zoo iemand
tot eens opzieners ambt lust heeft, die

begeert een treffelijk werk.
2. «Een opziener dan moet onberis-

pelijk zijn, ééner vrouwe man, wakker,
matig, eerbaar, gaarne herbergende,
*^bekwaam om te leeren.

a Tit. 1: 6. 6 2 Tim. 2: 24.

3. Niet genegen tot den wijn, geen
*twistzoeker, geen vuil-gewinzoeker,
maar bescheiden, geen vechter, niet

geldzuchtig;
4. Die zijn eigen huis wel regeert,

[zijne] kinderen in onderdanigheid hou-
dende, met alle stemmigheid;

5. (Want zoo iemand zijn eigen huis
niet weet te regeeren, hoe zal hij voor
de gemeente Gods zorg dragen?)

6. Geen nieuweling, opdat hij niet

opgeblazen worde, en in het oordeel
des duivels valle.

7. En hij moet ook een goed getui-

genis hebben van degenen die buiten

zijn, opdat hij niet valle in smaadheid,
en [in] den strik des duivels.

8. aDe diakenen insgelijks[moeifm] eer-

baar zijn, niet tweetongig, niet die zich
tot veel wijn begeven, geen vuil-gewin-
ZOekers; a Hand. 6: 3.

9. «Houdende de verborgenheid des
geloofs in eene reine consciëntie.

a 1 Tim. 1 : 19.

10. En dat deze ook eerst beproefd

* Staten-overz.: sm ij ter; hetwelk in den hier
bedoelden zin thans in onbruik is.

worden, [en] dat zij daarna dienen, zoo
zij onbestraffelijk zijn.

11. De vrouwen insgelijks [moeten]
eerbaar [zijn], geene lasteressen, wakker,
getrouw in alles.

12. Dat de diakenen ééner vrouwe
mannen zijn, die [hunne] kinderen en
hunne eigene huizen wel regeeren.

13. «Want die wel gediend hebben,
verkrijgen zichzelven eenen goeden op-
gang, en veel vrijmoedigheid in het
geloof hetwelk is in Christus Jezus.

a Matth. 25: 21.

1*4. Deze dingen schrijf ik u, hopende
zeer haast tot u te komen;

15. Maar zoo ik vertoef, opdat gij

moogt weten, hoe men «in het huis
Gods moet verkeeren, hetwelk is de
gemeente des levenden Gods, een pilaar
en vastigheid der waarheid.

a 2 Tim. 2: 20.

16. En buiten allen twijfel de verbor-
genheid der Godzaligheid is groot: «God
is geopenbaard in het vleesch, is ge-

rechtvaardigd in den Geest, is gezien
van de engelen, &is gepredikt onder de
heidenen, is geloofd in de wereld, Qg
opgenomen in heerlijkheid.

a Joh. 1: 14. ö Eph. 3: 5, 6.

c Mare. 16: 19. Luc. 9: 51. Hand. 1: 2.

HET IV kapittel;

IJoch de Geest zegt duidelijk, dat in

de laatste tijden sommigen zullen ^af-

vallen van het geloof, zich begevende
tot verleidende geesten en leeringen der
duivelen, a 2 Tim. 3: l. 2 Petr. 3: 3.

Judas VS. 18. b Matth. 24: 23. 2 Thess. 2: 3.

2. Door geveinsdheid der leugenspre-
kers, hebbende hunne eigene consciën-

tie [als] met een brandijzer toege-

schroeid.;

3. Verbiedende te huwelijken, [gebie-

dende] van spijzen te onthouden, die

God geschapen heeft «tot nuttiging

&met dankzegging, voor de geloovigen

en die de waarheid hebben bekend.
a Gen. 1: 29; 9: 3.

b Rom. 14: 6. 1 Cor. 10: 30.

4. «Want alle schepsel Gods is goed,

en er is niets verwerpelijk, met dank-
zegging genomen zijnde; a Gen. i: 3i.

Hand. 10:15. Rom. 14: 14.

5. Want het wordt geheiligd docr
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het woord van God, en [door] het ge-

bed.

6. Als gij deze dingen den broederen

voorstelt, zoo zult gij een goed dienaar

van Jezus Christus zijn, «opgevoed in

de woorden des geloofs, en der goede
leere, welke gij achtervolgd hebt.

a 2 Tim. 1: 5; 3: 14, 15.

7. «Maar verwerp de ongoddelijke en
oudwijfsche fabelen; en oefen uzelven

tot Godzaligheid. a l Tim. l: 4; 6: 20.

'2 Tim. 2: 16. Tit. 1: 14: 3: 9.

8. «Want de lichamelijke oefening is

tot weinig nut; niaar de Godzaligheid

is tot alle dingen nut, hebbende de be-

lofte des tegenwoordigen en des toe-

komenden levens. a Col. 2: 23.

9. Dit is een getrouw woord, en alle

aanneming waardig,
10. Want hiertoe arbeiden wij ook,

en worden gesmaad, omdat wij gehoopt
hebben op den levenden God, die een
behouder is aller menschen, [maar]
allermeest der geloovigen.

11. Beveel deze dingen, en leer ze.

12. «Niemand verachte uwe jonkheid,

miaar wees een voorbeeld der geloovi-

gen, in het woord, in wandel, in liefde,

in den Geest, in geloof, in reinigheid.
a Tit. 2: 15. b Tit. 2: 7. 1 Petr. 5: 3.

13. Houd aan in het lezen, in het

vermanen, in het leeren, totdat ik kom.
14. Verzuim de gave niet die in u is,

die u gegeven is door de profetie, «met
oplegging der handen des ouderling-

SChapS. a Hand. 6: 6; 8:17:13:3;
19: 6. 1 Tim. 5: 22. 2 Tim. 1: 6.

15. Bedenk deze dingen, wees hierin

[bezig], opdat uw toenemen openbaar
zij in alles.

16. Heb acht op uzelven en op de

leere; volhard daarin; want dat doende,

zult gij èn uzelven behouden, èn die u
hooren.

HET V KAPITTEL.

Ijestraf «eenen ouden [man] niet har-

delijk, maar vermaan [hem] als eenen
vader; de jonge als broeders;

a Lev. 19: 32.

2. De oude [vrouive?i] als moeders;
de jonge als zusters, in alle reinig-

heid.

8. Eer de weduwen, die waarlijk we-
duwen zijn.

4. Maar zoo eenige weduwe kinderen
heeft, of kindskinderen, dat die leeren
eerst aan hun eigen huis Godzaligheid
oefenen, «en den voorouderen weder-
vergelding doen; want dat is goed en
aangenaam voor God.

a Gen. 45: 10, 11. Matth. 15: 4.

Mare. 7: 10. Eph. 6: 1, 2.

5. «Die nu waarlijk weduwe is en
alleen gelaten, ^die hoopt op God, en
blijft in smeekingen en gebeden nacht
en dag; o l Cor. 7: 32. b Luc. 2: 3G.

6. Maar die haren wellust volgt, die
is levende gestorven.

7. En beveel dit, opdat zij onberispe-
lijk zijn.

8. «Doch zoo iemand de zijnen, en
voornamelijk [z-ijne] huisgenooten, niet

verzorgt, die heeft het geloof verloo-

chend, en is erger dan een ongeloovige.
a Gal. 6: 10.

9. Dat eene weduwe gekozen worde
niet minder dan van zestig jaren, welke
ééns mans vrouwe geweest zij,

10. Getuigenis hebbende van goede
werken; zoo zij kinderen opgevoed heeft,

azoo zij [gaarne] heeft geherbergd, ^zoo
zij der heiligen voeten heeft gewas-
schen, zoo zij den verdrukten genoeg-
zame hulpe gedaan heeft, zoo zij naar
alle goed werk getracht heeft.

a 1 Petr. 4: 9,

h Gen. IS: 4; -19: 2. Lnc. 7: 38, 44,

- 11. Maar neem de jonge weduwen
niet aan ; want als zij weelderig gewor-
den zijn tegen Christus, zoo willen zij

huwen
;

12. Hebbende [haai'] oordeel, omdat
zij [hare] eerste *belofte hebben te niete

gedaan
;

13. En meteen ook leeren zij ledig

omgaan bij de huizen, en zijn niet alleen

ledig, maar ook «klapachtig, en ijdele

dingen doende, sprekende hetgene niet

betaamt. a Tit. 2: 3.

14. Ik wil dan, dat de jonge [toedu-

weyi] «huwen, kinderen telen, het huis

regeeren, geene oorzaak van lastering

aan de wederpartij geven.
a 1 Oor. 7: 9.

15. Want eenigen hebben zich aireede

afgewend achter den satan.

« Staten-overz.: geloof. Bedoeld is de belofte,

waarmede zij zich aan den dienst der Kerke
I verbonden hadden. Geloofkan thans niet meer
[voor belofte gebezigd worden.



1 TIMOTHEUS V, VI. 273

16. Zoo eenig geloovig [man] of ge-

loovige [vrouw] weduwen heeft, dat die

haar genoegzame hulpe doe, en dat de
gemeente niet bezwaard worde, opdat
zij degenen die waarlijk weduwen zijn,

genoegzame hulpe doen moge.
17. «Dat de ouderlingen die wel re-

geeren, dubbele eere waardig geacht
worden, voornamelijk die arbeiden in

het Woord en de leere;

a Rom. 15: 27. 1 Cor. 9: 11. Gal. G: 6.

rhilipp. 2: 29. 1 Thess. 5:. 12. Hebr. 13: 17.

18. Want de Schrift zegt: «Eenen
dorschenden os zult gij niet muüban-
den; en: bj)Q arbeider is zijn loon

waardig. a Deur. 25: 4.

1 Cor. 9: 9. & Lev. 19: 13.

Deut. 21: 14. Matth.'lO: 10. Luc. 10: 7.

19. Neem tegen eenen ouderling geene
beschuldiging aan, anders «dan onder
twee of drie getuigen, a Deut. 19: 15.

20. Bestraf die zondigen, in tegen-

woordigheid van allen, opdat ook de
anderen vreeze mogen hebben.

21. «Ik betuig voor God, en den
Heere .Jezus Christus, en de uitverko-

rene engelen, dat gij deze dingen on-

derhoudt ^zonder vooroordeel, niets

doende naar toegenegenheid.
a Rom. 1 : 9: 9: 1.

2 Cor. 1: 23; 11: 31. Gal. 1:

20. Philipp. 1: 8. 1 Thess. 2: 5;

5: 27. 1 Tim. 6: 13. b Deut. 17: 4; 19: 18.

22. «Leg niemand haastelijk de han-
den op, en heb geene gemeenschap
aan anderer zonden; bewaar uzelven
rein. a Hand. 6: 6; 8: 17; 13: 8; 19:6.

1 Tim. 4: 14. 2 Tim. 1: 6.

2-3. Drink niet langer water [alleen],

maar gebruik een weinig wijns, «om
uwe maag en uwe menigvuldige zwak-
heden, a Ps. 104:115.

24. Van sommige menschen zijn de
zonden tevoren «openbaar, en gaan
vooruit tot [hunne] veroordeeling; en
in sommigen ook volgen zij na.

a Gal. 5: 19.

25. Desgelijks ook de goede werken
zijn tevoren openbaar; en waar het
anders mede gelegen is, [die] kunnen
niet verborgen worden.

HET VI KAPITTEL.

JJe dienstknechten, zoo velen als er
onder het juk zijn, zullen hunne hee-
jen alle eere waardig achten, opdat

de naam Gods en de leere niet gelas-
terd worde. a Eph. 6: 5.

Col. 3: 22. Tit. 2: 9. 1 Petr. 2: 18.

2. En die geloovige heeren hebben,
zullen ze niet verachten, omdat zij

broeders zijn; maar zullen ze te meer
dienen, omdat zij geloovig en geliefd
zijn, als die dezer weldaad mededeel-
achtig zijn. Leer en vermaan deze din-
gen.

3. Indien iemand eene andere leere
leert, en niet overeenkomt met de ge-
zonde woorden van onzen Heere Jezus
Christus, en met de leere die naar de
Godzaligheid is,

4. Die is opgeblazen, en weet niets,
maar hij raast omtrent [hüist]vT2LgeTi

en woordenstrijd; «uit welke komt nijd,

twist, lasteringen, kwade nadenkingen,
a 1 Tim. 1:4.2 Tim. 2 : 23 : Tit. 3 : 9.

5. «Verkeerde krakeelingen van men-
schen, die een verdorven verstand heb-
ben, en van de waarheid beroofd zijn,

meenende dat de Godzaligheid een ge-
win zij. Wijk af van dezulken.

a 1 Cor.; 11 : 16.

6. «Doch de Go.dzaligheid is een groot
gewin met vergenoeging. « Spr. 15:16.

Hebr. 13: 6.

7. «Want wij hebben niets in de we-
reld gebracht ; het is openbaar, dat wij
ook niet kunnen iets daaruit dragen.

a Job 1: 21; 27: 19. Ps. 49: 18.

8. «Maar als wij voedsel en deksel
hebben, ^'wij zullen daarmede verge-
noegd zijn. a Spr. 27: 26.

b Ps. 55: 23. Matth. 6: 25. 1 Petr. 5: 7.

9. «Doch dierijk willen worden, vallen
in verzoeking, en [Mijden strik, en[m] vele
dwaze en schadelijke begeerLu'kheden,
welke de menschen doen verzinken in
verderf en ondergang. a Spr. ii: 28.

Matth. 13: 22. Jac. 5: 1.

10. «Want de geldzuchtigheid is een
wortel van alle kwaad, tot welke som-
migen lust hebbende zijn afgedwaald
van het geloof, en hebben zichzelven
met vele smarten doorstoken.

a Ex. 23: 8. Deut. 16: 19. Spr. 15: 16.

11. «Maar gij, o mensch Gods. vlied

deze dingen; en jaag na gerechtigheid,

Godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaam-

heid, zachtmoedigheid, a 2 Tim. 2: 22.

12. «Strijd den goeden strijd des ge-

loofs, grijp naar het eeuwige leven, tot

hetwelk gij ook geroepen zijt, en de
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goede belijdenis beleden hebt voor vele

getuigen. a l Tim. 1 : 18.

13. «Ik beveel u voor God, Mie alle

ding levend maakt, en [voor] Christus

Jezus, cdie onder Pontius Pilatus de
goede belijdenis betuigd heeft,

a 1 Tim. 5: 21. ö Deut. 32: 39.

1 Sam. 2: 6. c Mattli. 27: 11. Joh. 18: 37.

14. Dat gij dit gebod houdt, onbe-
vlekt [en] onberispelijk, tot op de ver-

schijning van onzen Heere Jezus Chris-

tus;

15. Welke te zijner tijd vertoonen
zal «de zalige en alleen machtige Heere,
6de Koning der koningen, en Heere
der heeren; a i Tim. i: 17.

h Openb. 17: 14; 19: 16.

16. Die alleen onsterfelijkheid heeft,

en een ontoegankelijk licht bewoont
;

adenvsrelken geen mensch gezien heeft,

noch zien kan; welken zij eere en
eeuwige kracht, Amen. « ex. 33: 20.

Deut. 4: 12. 1 Joh. 4: 12.

17. Beveel den rijken in deze tegen-

woordige wereld, dat zij niet hoogmoe-
dig zijn, «noch [hunne] hope stellen op
de ongestadigheid des rykdoms, maar
op den levenden God, die ons alle din-

gen rijkelijk verleent om te genieten
;

a Mari\ 4:38. Luc. 8 : 14.

18. Dat zij weldadig zijn, rijk wor-
den in goede werken, gaarne mede-
deelende zijn, [en] gemeenzaam

;

19. «Leggende voor zichzelven weg
tot eenen schat een goed fundam-ent
tegen het toekomende, opdat zij het
eeuwige leven verkrijgen mogen.

a Matth. 6: 20. Luc. 12: 33; 10: 9.

20. O Timotheüs, bewaar het pand
[u] toebetrouwd, «eenen afkeer hebbende
van het ongoddelijk ijdel-roepen, en
van de tegenstellingen der valschelijk

genaamde wetenschap;
a 1 Tira, 1: 4; 4: 7.

2 Tim. 2: IG. Tit. 1: 14; 3: 9.

21. Dewelke sommigen voorgevende,,

zijn van het geloofafgeweken. De genade
zij met u, Amen.

DE TWEEDE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN

T I M Ó T H E U S.

HET I KAPITTEL.

JL aulus, een apostel van Jezus Chris
tus, door den wille Gods, naar de be-

lofte des levens dat in Christus Jezus
is,

2. Aan Timotheüs, [mijnen] geliefden

zoon: «genade, barmhartigheid, vrede
zij [u], van God den Vader, en Chris-

tus Jezus onzen Heere. a GaU i: 3.

1 Tim. 1: 2. i Petr. 1: 2.

3. Ik dank God, «dien ik diene van
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[mijne] voorouderen af in eene reine

consciëntie, ^gelijk ik zonder ophouden
uwer gedachtig ben in mijne gebeden
nacht en dag; a Hand. 22: 3.

Kom. 1:9. 5 1 Thess. 1: 2; 3: 10.

4. Zeer begeerig zijnde, om u te zien,

als ik gedenk aan uwe tranen, opdat
ik met blijdschap moge vervuld wor-
den;

5. Als ik mij in gedachtenis breng
het ongeveinsd geloofdat in u is, hetwelk
eerst gewoond heeft in uwe grootmoe-
der Lóïs en uwe moeder Eunice, en
ik ben verzekerd dat het ook in u.

[woont].

6. Om welke oorzaak ik u indachtig

maak, dat gij opwekt de gave Gods,
"die in u is door de oplegging mijner
handen. «Hand. 6: 6; 8: 17.

13: 3; 19: 6. 1 Tim. 4: 14; 5: 22.

7. «Want God heeft ons niet gegeven
eenen geest der vreesachtigheid, maar
der kracht, en der liefde, en der gema-
tigdheid, o Rom. 8: 15.

8. «Schaam n dan niet der getuigenis

onzes Heeren, noch mijns, klie zijn

gevangene ben; maar lijd verdrukkingen
met het Evangelie, naar de kracht
Gods; a Rom. 1: 16. Zi Hand. 21; 33.

Eph. 3:1;4:1. Col.4:18. Philem. vss. 1,9,13.

9. «Die ons heeft zalig gemaakt, en
geroepen met eene heilige roeping

;

niet naar onze werken, maar naar zijn

eigen voornemen en genade, die ons
gegeven is in Christus Jezus vóór de

tijden der eeuwen. a Eph. i: 3.

Tit. 3: 4, 5, 6.

10. «Doch nu geopenbaard is door
de verschijning van onzen Zaligmaker
Jezus Christus, *die den dood heeft te

niete gedaan, en het leven en de on-

verderfelijkheid aan het licht gebracht
door het Evangelie; « Eom. 16: 25.

Eph. 1: 9; 3: 9.

Col. 1: 26. Tit. 1: 2.

1 Petr. 1 : 20. b Jes. 25 ; 8. Hebr. 2: 14.

11. öWaartoe ik gesteld ben een pre-

diker, en een apostel, en een leeraar
der heidenen ; « Hand. 9: 15; 13 : 2; 22: 21.

Gal. 1 : 15 ; 2 : 8. Eph. 3 : 8. 1 Tim. 2 : 7.

12. Om welke oorzaak ik ook deze'
dingen lijd ; maar word niet beschaamd;
want ik weet wien ik geloofd heb, en
ik ben verzekerd dat Hij machtig is,

mijn pand, bij [Rem] weggelegd, te

bewaren tot dien dag.

13. «Houd het voorbeeld der gezon-
de woorden, die gij van mij gehoord
hebt, in geloof en liefde, die in Chris-
tus Jezus is. a 2 Tim. 3: 14.

14. Bewaar het goede pand, dat [u]

toebetrouwd is, door den Heiligen Geest,
die in ons woont.

15. Gij weet dit, «dat allen die in
Azië zijn zich van mij afgewend heb-
ben; onder dewelke is Phygéllus en
Hermógenes. a Hand. 19: 10.

16. De Heere geve den huize van
«Onesïphorus barmhartigheid ; want hij

heeft mij dikmaals verkwikt, en heeft
zich mijner keten niet geschaamd,

a 2 Tim. 4: 19.

17. Maar als hij te Rome gekomen
was, heeft hij mij zeer naarstiglijk ge-

zocht, en heeft [mij] gevonden.
18. De Heere geve hem, dat hij barm-

hartigheid vinde bij den Heere, in dien
dag; en hoeveel hij [m?)'] te Épheze ge-

diend heeft, weet gij zeer wel.

HET II KAPITTEL.

G ij dan, mijn zoon, word gesterkt in

de genade die in Christus Jezus is;

2. En hetgene gij van mij gehoord
hebt onder vele getuigen, «betrouw dat
aan getrouwe menschen, welke be-

kwaam zullen zijn om ook anderen te

leeren. a Tit. i: 5.

3. Gij dan, lijd verdrukkingen, als

een goed krijgsknecht van Jezus Chris-

tus.

4. «Niemand die m den krijg dient,

wordt ingewikkeld in de handelingen
des leeftochts, opdat hij dien moge be-

hagen, die [hem] tot den krijg aange-

nomen heeft. a 1 Cor. 9: 25.

5. En indien ook iemand strijdt, die

wordt niet gekroond, zoo hij niet wet-

telijk heeft gestreden.

6. «De landman, als hij arbeidt, mcofc

alzoo eerst de vruchten genieten.
a 1 Cor. 9: 10.

7. Merk hetgene ik zeg; doch de

Heere geve u verstand in alle din-

gen.

8. Houd in gedachtenis, dat Jezus

Christus uit de doeden is opgewekt,
«welke is uit den zade Davids, naar
mijn Evangelie; a 2 Sam. 7: 12.

Ps. 132: 11. Jes. 11: 1.

Matth. 1: 1. Hand. 2: 30; 13: 23. Rom. 1: 'l
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9. «Om hetwelk ik verdrukkingen lijd

^tot de banden toe, als een kwaaddoe-
ner; maar het woord Gods is niet ge-

bonden, a Eph. 3: 13.

Col. 1: 24. 6 Eph. 3: 1; 4: 1.

Philipp. 1 : 7. Col. 4 : 3, 18. 2 Tim. 1 : 8.

10. Daarom verdraag ik alles om. de

uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid

zouden verkrijgen, die in Christus Jezus

is, met eeuwige heerlijkheid.

11. Dit is een getrouw woord; "want
indien wij met [hem] gestorven zijn,

zoo zullen wij ook met [hem] leven;
a Rom. 6: 8.

12. «Indien wij verdragen, wij zullen

ook met [hem] heerschen; ^indien wij

[hem] verloochenen, hij zal ons ook
verloochenen; a Eom. S: 17.

2Cor.4:10i Philipp. 3: 10.

1 Petr. 4: 13. & Matth. 10: 33.

Mare. 8: 38. Luc. 9: 26; 12: 9.

13. «Indien wij ontrouw zijn, hij blijft

getrouw; hij kan zichzelven niet ver-

loochenen, a Num. 23:' 19.

Eom. 3: 3; 9: 6.

14. Breng deze dingen in gedachtenis,

en betuig voor den Heere, dat zij gee-

nen woordenstrijd voeren, [hetwelk] tot

geen ding nut [is, dan] tot verkeering
der toehoorders.

15. Benaarstig u, om uzelven G-ode

beproefd voor te stellen, eenen arbeider

die niet beschaamd wordt, die het woord
der waarheid recht snijdt.

16. «Maar stel u tegen het ongodde-
lijk ijdel-voepen; want zij zullen in

meerder goddeloosheid toenemen,
a 1 Tim. 1: 4; 4: 7; 6: 20. Tit. 1: 14; 3: 9.

17. En hun woord zal voorteten ge-

lijk de kanker; onder welke is Hyme-
néüs en Philétus;

18. Die van de waarheid zijn afge-

weken, zeggende dat de opstanding
aireede geschied is, en verkeeren som-
miger geloof.

19. Evenwel het vaste fundament
Gods staat, hebbende dit zegel: «De
Heere kent degenen die zijne zijn; en:

Een iegelijk die den naam van Christus

noemt, sta af van ongerechtigheid.
a Joh. 10: 14.

20.j^'Poch in een groot huis zijn niet

alleerT gouden en zilveren vaten, maar
ook houten en aarden [vaten] ; en som-
mige ter eere, maar sommige ter oneere.

u Rom. 9: 21.

21. Indien dan iemand zichzelven
van deze reinigt, die zal een vat zijn

ter eere, geheiligd en bekwaam tot ge-

bruik des Heeren, tot alle goed werk
toebereid.

22. «Maar vlied de begeerlijkheden
der jonkheid; en jaag na rechtvaardig-
heid, geloof, liefde, vrede met degenen
die den Heere aanroepen uit een rein

hart. a 1 Tim. 6: 11.

23. «En verwerp de vragen die dwaas
en zonder leering zijn, wetende dat zij

twistingen voortbrengen
;

a 1 Tim. 1 : 4 ; 6 : 4. Tit. 3 : 9.

24. En een dienstknecht des Heeren
moet niet twisten, maar vriendelijk zijn

jegens allen, «bekwaam om te leeren,

[en] die de kwaden kan verdragen;
a 1 Tim. 3: 2.

25. «Met zachtmoedigheid onderwij-

zende degenen die tegenstaan; of hun
God te eeniger tijd bekeering gave tot

erkentenis der waarheid, a Gal. 6: i.

26. En zij wederom ontwaken moch-
ten uit den strik des duivels, onder
welken zij gevangen waren tot zijnen

wil.

HET III KAPITTEL.

Jpjn «weet dit, dat in de laatste dagen
ontstaan zullen zware tijden.

a 1 Tim. 4: 1. 2 Petr. 2: 3. Judas vs. 18.

2. Want de menschen zullen zijn lief-

hebbers van zichzelven, geldzuchtig,

laatdunkend, hoovaardig, lasteraars,

den ouderen ongehoorzaam, ondank-
baar, onheilig,

3. Zonder natuurlijke liefde, onver-

zoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed,

zonder liefde tot de goeden,

4. Verraders, roekeloos, opgeblazen,

meer liefhebbers der wellusten dan lief-

hebbers Gods;
5. Hebbende eene gedaante van God-

zaligheid, maar die de kracht ervan
verloochend hebben. «Heb ook eenen
afkeer van deze. a Matth. i8: 17.

Hom. 16: 17. 2 Thess. 3: 6.

Tit. 3: IG. 2 Joh. vs. 10.

6. «Want van deze zijn het, die in

de huizen insluipen, en nemen de

vrouwkens gevangen die met zonden
beladen zijn, en door menigerlei be-

geerlijkheden gedreven worden;
a Matth. 23: 14. Tit. 1: 11.
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7. [Vrouwke7is] die altijd leeren, en
nimmermeer tot kennis der waarheid
kunnen komen.

8. «Gelijkerwijs nu Jannes en Jcimbres
Mozes tegenstonden, alzoo staan ook
deze de waarlieid tegen ; menschen ver-

dorven zijnde van verstand, verwerpe-

lyk aangaande het geloof, a Ex. 7: ii.

9. Maar zij zullen niet meerder toe-

nemen; want hunne uitzinnigheid zal

allen openbaar worden, gelijk ook [die]

van genen gpworden is.

10. Maar gij hebt achtervolgd mijne

leere, wijze van doen, voornemen, ge-

loof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaam-

heid,

11. a[Mijne] vervolgingen, [myn] lijden,

zulks als mij overkomen is in Antiochië,

in ^rcónië [en] in cLy'stre; hoedanige

vervolgingen ik geleden heb, <^en de

Heere heeft mij uit alle verlost.

a Hand. 13: 50. b Hand. 14: 2,

c Hand. 14: 19. d Ps. 34: 20. 2 Cor. 1: 10.

12. «En ook allen die Godzaliglijk

willen leven in Christus Jezus, die zul-

len vervolgd worden, a Matth. 16: 24.

Luc. 24: 26. Joh. 17: 14.

Hand. 14: 22. 1 Thess. 3: 3.

lö. Doch de booze menschen en be-

driegers zullen tot erger voortgaan, ver-

leidende en wordende verleid.

14. Maar blijf gij in hetgene gij geleerd

hebt, en [icaarvan] u verzekering ge-

daan is, wetende van wien gij het ge-

leerd hebt;

15. En dat gij van kinds af de Hei-

lige Schriften geweten hebt, die u wijs

kunnen maken tot zaligheid, door het

geloof hetwelk in Christus Jezus is.

16. «Al de Schrift is van God inge-

geven, en is nuttig tot leering, tot we-
derlegging, tot verbetering, tot onder-

wijzing die in de rechtvaardigheid is;

a 2 Tetr. 1: 20.

17. Opdat de mensch Gods volmaakt
zij, tot alle goed werk volmaaktelijk
toegeru»st.

HET IV KAPITTEL.

ik «betuig dan voor God en den Heere
Jezus Christus, die de levenden en doo-

den oordeelen zal in zijne verschijning

en [in] zijn koninkryk: a Eom. i: 9;
9: 1. 2 Cor. L: 23; 11: 31.

Gal. 1: 20. Philipp. 1: 8.

1 Thess. 2: 5. 1 Tim. 5: 21; 6: 13.

2. Predik het Woord; houd aan, tij-

diglijk, ontijdigiijk; wederleg, bestraf,

vermaan in alle lankmoedigheid en
leere.

3. Want er zal een tijd zijn, wanneer
zij de gezonde leere niet zullen verdra-
gen; maar kittelachtig zijnde van gehoor,
zullen zij zichzelven leeraars opgade-
ren naar hunne eigene begeerlijkhe-
den;

4. En zullen [hun] gehoor van de
waarheid afwenden, en zullen zich kee-

ren tot fabelen.

5. Maar gij, wees wakker in alles,

lijd verdrukkingen, doe het werk van
een evangelist, maak dat men van uwen
dienst ten volle verzekerd zij.

6. «Want ik word nu tot een drank-
offer geofferd, en de tijd mijner ontbin-
ding is aanstaande. a 2 Petr. 1 : 14.

7. Ik heb den goeden strijd gestre-

den, ik heb den loop geëindigd, ik heb
het geloof behouden;

8. «Voorts is mij weggelegd de krone
der rechtvaardigheid, welke mij de Hee-
re, de rechtvaardige Rechter, in dien
dag geven zal; en niet alleen mij, maar
ook allen die zijne verschijning liefge-

had hebben, a 1 Cor. 9: 25. 1 Petr. 5: 4.

9. Benaarstig u haastelijk tot mij te

komen.
10. Want «Démas heeft mij verlaten,

hebbende de tegenwoordige wereld lief-

gekregen, en is naar Thessalonica ge-

reisd ; Créscens naar Galatië, Titus naar
Dalmatië. . a Col. 4: 14. Philem. vs. 24.

11. «Lucas is alleen met rnij. Neem
^Marcus mede, en breng [hem] met u;

want hij is mij zeer nut tot den dienst.

a Col. 4: 14. b Hand. 15: 37.

Col. 4: 10. Philem. vs. 24.

12. «Maar Ty'chicus heb ik naar Éphe-
Ze gezonden. « Hand. 20: 4. Col. 4: 7.

18. Breng als gij komt den reisman-

tel mede, dien ik te Tróas bij Carpus
gelaten heb, en de boeken, inzonderheid

de perkamenten.
14. «Alexander, de kopersmid, heeft

mij veel kwaads betoond; de Heere
vergelde hem naar zijne werken

;

a 1 Tim. 1: 20.

15. Van welken wacht |ij u ook,

want hij heeft onze woorden- zeer tegen-

gestaan.

16. In mijne eerste verantwoording

is niemand bij mij geweest, maar zij
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hebben mij allen verlaten; het worde

hun niet toegerekend;

17. Maar de Heere heeft mij bijge-

staan, en heeft mij bekrachtigd; opdat

men 'door mij ten volle zoude verze-

kerd zijn van de prediking, en alle hei-

denen [haar] zouden hoeren; en ik ben

uit den muil des leeuws verlost.

18. En de Heere zal mij verlossen

van alle boos werk, en bewaren tot

zijn hemelsch koninkrijk; denwelken
zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid,

Amen.

19. Groet «Prisca en A'quila, en het

huis van Onesiphorus.
a Hand. 18: 2. Rom. 16: 3.

20. Erastus is te Corinthe gebleven;

en Tróphimus heb ik te -Miléte krank
gelaten.

21. Benaarstig u, om vóór den win-

ter te komen. U groet Eubülus, en Pü-

dens, en Linus, en Claudia, en alle de

broeders.

22. De Heere Jezus Christus zij met
uwen geest. De genade zij met ulieden,

Amen.

ÜE ZENDEEIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN

I T U S.

HET I KAPITTEL.

Paulus, een dienstknecht Gods en een

apostel van Jezus Christus, naar het

geloof der uitverkorenen Gods, en de

kennis der waarheid die naar de God-

zaligheid is,

2. In de hope des eeuwigen levens,

welke God, «die niet liegen kan, be-

loofd heeft byóóY de tijden der eeuwen,

maar geopenbaard heeft te zijner tijd;

a Num. 23: 19.

2 Tim. 2: 13. h Kom. 16: 25.

Eph. 1: 9; 3: 9. Col. 1: 26. 1 Petr. 1: 20.

3. [Namclyk] zijn woord, door de pre-

diking «die mij toebetrouwd is, naar het

feevel van God onzen ZaUgmaker; aan

^Titus, [mijnen] -rechtgeaarden zoon
naar het gemeen geloof:

a Hand. 20: 24, Gal. 1: -1.

h 2 Cor.. 2: 12; 7: 14; 8: 6, 16. Gal. 2: 3.

4. «Genade, barmhartigheid, vrede zy

[mJ, van God den Vader, en den Heere
Jezus Christus, onzen Zaligmaker.

a Eph. 1: 2. Col. 1: 2.

2 Tim. 1: 2. 1 Petr. 1: 2.

5. Om die oorzaak heb ik u in Créta

gelaten, opdat gij hetgene dat [nog] ont-

brak voorts zoudt terechtbrengen, «en

[dat] gij van stad tot stad zoudt ouder-

lingen stellen", gelijk ik u bevolen heb:
a 2 Tim. 2: 2.

* Staten-overz.: oprechten. Zie de noot hij

Philipp. IV: 3.
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6. «Indien iemand onberispelijk is,

ééner vrouwe man, geloovige kinderen
hebbende, die niet te beschuldigen zijn

van overdadigheid, of ongehoorzaam
Zyn. a 1 Tim. 3: 2.

7. Want een opziener moet onberis-

pelijk zijn, «als een huisverzorger Gods,
niet eigenzinnig, niet genegen tot toor-

nigheid, ^niet genegen tot den wijn,

geen *twi3tzoeker, «geen vuil-gewin-

ZOeker; a Matth. 24: 45. 1 Cor. 4: 1.

1 Tim. .3: 15. b Lev. 10: 9.

Epb. 5: 18. c 1 Tim. 3: 3. 1 Petr. 5: 2.

8. Maar die «gaarne herbergt, die de
goeden liefheeft, matig, rechtvaardig,
heilig, kuisch

; a l Tim. 3: 2.

9. Die vasthoudt aan het getrouwe
woord dat naar de leere is, opdat hij

machtig zij, beide om te vermanen
door de gezonde leere, en om de tegen-

sprekers te. wederleggen.

10. «Want er zijn ook vele engere-
gelden, ijdelheidsprekers, en verleiders

van zinnen, inzonderheid die uit de
besnijdenis zijn. a Hand. 15: i.

11. Welken men moet den mond
stoppen ; die geheele «huizen verkeeren,
loerende wat niet behoort, om vuil ge-

Wins wille, a Matth. 23: 14. 2 Tim. 3:6.

12. Een uit hen, zijnde hun eigen
profeet, heeft gezegd: De Cretensen
zijn altijd leugenachtig, kwade beesten,

luie buiken.

13. Dit getuigenis is waar. Daarom
bestraf ze scherpelijk, opdat zij gezond
mogen zijn in het geloof,

14. «En zich niet begeven tot Joodsche
fabelen, en geboden der menschen die

[zich] van de waarheid afkeeren.
a Jes. 29: 13. Matth.' 15,: 9.

Col. 2: 22. 1 Tim. 1: 4; 4: 7; 6: 20.

15. «Alle dingen zijn wel rein den
reinen; ^maar den bevlekten en onge-
loovigen is geen ding rein, maar beide
hun verstand en consciëntie zijn bevlekt.

a Matth. 15: 11. Hand. 10: 15.

Rom. 14: 20. b Matth. 23: 25. Eom. 14: 23.

16. Zij belijden dat zij God kennen,
maar zij verloochenen [Hem] met de
werken, alzoo zij gruwelijk zijn en on-
gehoorzaam, en tot alle goed werk
niet deugende.

«Stat. overz.: smijter. Zie de noot bijl Tim.
Hl: 3.

HET II KAPITTEL.

Doch gij, spreek hetgene der gezonde
leere betaamt:

2. Dat de oude mannen nuchter zijn.

stemmig, voorzichtig, gezond in het
geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid;

3. De oude vrouwen insgelijks, «dat
zij in [hare] dracht zijn gelijk den hei-

ligen betaamt, dat zij &geene lasteres-

sen zijn, zich niet tot veel wijns bege-
vende, [maar] leeraressen zijn van het
goede

; a l Tim. 2: 9.

1 Petr. 3: 3. 6 1 Tim. 5: 13.

4. Opdatzij denjongen [vrouwen] leeren
voorzichtig te zijn, hare mannen lief

te hebben, hare kinderen lief te heb-
ben,

5. Matig te zijn, kuisch te zijn, het
huis te bewaren, goed te zijn, «haren
eigenen mannen onderdanig te zijn;

opdat het Woord Gods niet gelaslenl
worde. a Gen. 3 : 16. 1 Cor. 14 : 34.

Eph. 5: 22. Col. 3 : 18. 1 Petr. 3: 1.

6. Vermaan de jonge [mannen] ins-

gelijks, dat zij matig zijn.

7. «Betoon uzelven in alles een voor-
beeld van goede werken

;
[öe^oow] in de

leere onvervalschtheid, deftigheid, op-

rechtigheid; a l Tim. 4: 12. 1 Petr. 5: 3.

8. Het woord gezond [en] onverwer-
pelijk; «opdat degene die daartegen is

beschaamd worde, en niets kwaads hebbo
van ulieden te zeggen.

a 1 Petr. 2: 12, 15; 3: 16.

9. a[Yer7naan] de dienstknechten,
dat zij hunhen eigenen heeren onder
danig zijn, dat zij in alles welbehage-
lijk zijn, niet tegensprekende,

a Eph. 6: 5. Col. 3: 22r

1 Tim. 6: 1, 2. 1 Petr. 2: 18.

10. Niet onttrekkende, maar alle goe-

de trouw bewijzende; opdat zij de leere

van God onzen Zaligmaker in alles

mogen versieren.

11. Want de zaligmakende genade
Gods is verschenen aan alle menschen,

12. En onderwijst ons, «dat wij, de
goddeloosheid en Me wereldsche be-

geerlijkheden verzakende, matiglyi, en
rechtvaardiglijk, en Godzahglijk leven

zouden in deze tegenwoordige wereld;
a Eph. 1: 4. Col. 1: 22.

2 Tim. 1: 9. 5 1 Joh. 2: 16.

18. «Verwachtende de zalige hope en
verschijning der heerlykheid van den
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grooten God en onzen Zaligmaker, Je-

zus Christus ; a 1 Cor. 1: 7. Philipp. 3: 20.

14. «Die zichzelven voor ons gegeven
heeft, opdat hij ons zoude verlossen

van alle ongerechtigheid, en zichzelven

een eigen volk zoude reinigen, ^ijverig

in goede werken. « Gal. i: 4; 2: 20.

Eph. 5: 2. Hebr. 9: 14. ö Eph. 2: 10.

15. Spreek dit, en vermaan, en bestraf,

met allen ernst. «Dat niemand u ver-

achte, a 1 Tim. 4: 12.

HET III KAPITTEL.

Vermaan hen, dat zij den overheden
en machten onderdanig zijn, dat zij

[haar] gehoorzaam zijn, dat zij tot alle

goed werk bereid zijn;

a Rom. 13: 1, enz. 1 Petr. 2: 13.

2. Dat zij niemand lasteren, geen
vechters zijn, [maar] «bescheiden zijn,

&alle zachtmoedigheid bewijzende jegens
alle menschen. a Philipp. 4: 5.

h 2 Tim. 2: 24, 25.

3. «Want ook wij waren eertijds

onwijs, ongehoorzaam, dwalende, me-
nigerlei begeerlijkheden en wellusten
dienende, in boosheid en nijdigheid le-

vende, hatelijk zijnde, [enj.malkanderen
hatende. a i Cor. 6: ii.

Eph. 2: 1. Col, 3: 7. 1 Petr. 4: 3.

-4, Maar wanneer de goedertierenheid
van God onzen Zaligmaker, en [zijne]

liefde tot de menschen verschenen is,

5. «Heeft Hij ons zalig gemaakt, ^niet

uit de werken der rechtvaardigheid die

wij gedaan hadden, «maar naar zijne

barmhartigheid, door het bad der weder-
geboorte en vernieuwing des Heiligen

Geestes; a Eph. l: 4. 2 Tim. 1: 9.

b Rom. 3: 20, 23; 4: 2, 6; 9: 11; 11: 6.

Gal. 2: 16. Eph. 2 :

'9. c Hand. 15: 11. Eph. 2: 4.

6. «Denwelken Hij over ons rijkelijk i

heeft uitgegoten door Jezus Christus
|

onzen Zaligmaker; a Ezech. sc: 25.

7. Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde

door zijne genade, erfgenamen zouden 4

worden naar de hope des eeuwigen *

levens.

8. Dit is een gotrouw woord, en deze
dingen wil i'k dat gij ernstigiijk beves-

tigt, opdat degenen die aan God ge-

looven, zorg dragen om goede werken
voor te staan. Deze dingen zijn het, dic^

goed en nuttig zijn den menschen.
9. «Maar wedersta de dwaze vragen,

en geslachtrekeningen, en twistingen,
en strijdingen over de wet; want zij

zijn onnut en ijdel.

a 1 Tim. 1 : 4; 4: 7; 6: 20. T^t. 1: 14.

10. «Verwerp eenen ketterscheu
mensch na de eerste en tweede verma-
ning; a Matth. 18:] 17. Rom. 16: 17.

2 Thess. 3: 6. 2 Tim. 3:5. 2 Joh. vs. 10.

11. Wetende, dat de zoodanige ver-

keerd is, en zondigt, zijnde bij zichzel-

ven veroordeeld.

12. Als ik A'rtemas tot u zal zenden,
of «Ty'chicus, zoo benaarstig u tot mij
te komen te Nicópolis; want aldaar
heb ik voorgenomen te overwinteren.

a Hand. 20: 4. Eph. 6: 21.2 Tim. 4: 12.

13. Geleid Zénas, den wetgeleerde,
en «ApóUos, zorgvnldiglijk, opdat hun
niets onbreke.

a Hand. 18: 24. 1 Cor. 1: 12.

14. En dat ook de onzen leeren goe-

de werken voor te staan tot noodig
gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar
zijn.

15. Die met mij zijn, groeten u allen.

Groet hen .die ons liefhebben in het
geloof. De genade zij met u allen, Amen.



DE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN

PHILEMON.

£ aulas, «een gevangene van Christus

Jezus, en Timótheüs, de broeder, aan
Philemon, den geliefde en onzen mede-
arbeider, «Eph.3: 1; 4:1.

2. En aan A'ppia, de gehefde, en aan
"Archi'ppus, onzen medestrijder, en aan
de gemeente, ^^die te uwen huize is:

a Col. 4: 17. t Rom. 16: 5.

iCor. 16: 19. Col. 4: 15.

3. Genade zij ulieden en vrede, van
God onzen Vader, en den Heere Jez us

Christus.

4. «Ik dank mijnen God, uwer altijd

gedachtig zijnde in mijne gebeden;
a 1 Thess. 1 : 2. 2 Thess. 1 : 3.

5. Alzoo ik hoor uwe liefde en geloof,

welke gij hebt aan den Heere Jezus
en jegens alle de heiligen;

6. Opdat de gemeenschap uws geloofs

krachtig worde in de bekendmaking
van alle goed, hetwelk in ulieden is

door Christus Jezus.

7. Want wij hebben groote vreugde
en vertroosting over uwe liefde, dat

de ingewanden der heiligen verkwikt
zijn geworden door u, broeder.

8. Daarom, hoewel ik groote vrij-

moedigheid heb in Christus, om u te

bevelen hetgene betamelijk is,

9. Zoo bid ik [nochtans] liever door
de liefde, daar ik zoodanig een ben, te

weten Paulus, een oud man, en nu ook
een gevangene van Jezus Christus.

10. «Ik bid u [dan] voor mijnen zoon,
idenwelken ik in mijnen banden heb
geteeld, [namelijk] Onésimus

;

d Col. 4:9. ö 1 Cor. 4 : 15. Gal. 4 : 19.

11. Die eertijds u onnut was, maar

nu u en mij zeer nuttig; denwelkenik
wedergezonden heb.

12. Doch gij, neem hem, dat is, mij-

ne ingewanden, [tveder] aan.

13. Denwelken ik wel had willen bij

mij behouden, opdat hij mij voor u die-

nen zoude in de banden des Evan-
gelies

;

14. Maar ik heb zonder uw goedvin-
den niets willen doen, opdat uwe goed-

dadigheid niet zoude zijn als naar
bedw^ang, maar naar vrijwilligheid.

15. Want veellicht is hij daarom voor
eenen kleinen tijd [van u] gescheiden
geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt
weder hebben

;

16. [N-u] voortaan niet als een dienst-

knecht, maar meer dan een dienstknecht,
[namelijk] een geliefden broeder, inzon-

derheid mij, hoeveel te meer dan u,

beide in het vleesch en in den Heere.

17. Indien gij mij dan houdt voor een
metgezel, zoo neem hem aan gelijk als

mij.

18. En indien hij u iets verongelijkt

heeft, of schuldig is, reken mij dat toe.

19. Ik, Paulus, heb het geschreven
met deze mijne hand, ik zal het beta-

len; opdat ik u niet zegge, dat

gij ook uzelven mij daartoe schuldig

zijt

20. Ja, broeder, laat mij uwer [hierin]

genieten in den Heere; verkwik mijne
ingewanden in den Heere.

21. Ik heb aan u geschreven, ver

trouwende op uwe gehoorzaamheid ;
en

ik weet, dat gij doen zult ook boven
hetgene ik zeg.
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22. En bereid mij ook tegelijk «her-

berg; öwant ik hoop dat ik door uwe
gebeden ulieden zal geschonken wor-
den, a Hebr. 13: [2. 6 Philipp. 1: 25.

23. U groeten «Épaphras, mijn me-
degevangene in Christus Jezus.

a Col. 1: 7; 4: 12.

24. «Marcus, ^Aristarchus, ^Demas.
f^Lucas, mijne medearbeiders.

a Hand. 12: 12, 25; 15: 37. Col. 4: 10.

2 Tim. 4: 11. 1 Petr.5: 13. b Hand. 19: 29;

20: 4; 27: 2. Col. 4: 10. c Col. 4: 14.

2 Tim. 4: 10. d Col. 4: 14. 2 Tim. 4: 11.

25. De genade van onzen Heere Jezus

Christus zij met uwen geest, Amen.

DE ZENDBKIEF VAN DEN APOSTEL PAULUS

AAN DE

HEBREEN.

HET I KAPITTEL.

(jod, voortijds veelmaal en op velerlei

wijze tot de vaderen gesproken hebben-

de door de profeten, heeft in deze laat-

ste dagen tot ons gesproken door den
Zoon

;

2. Welken Ilij gesteld heeft «tot een

erfgenaam van alles, ^door welken Hij

ook de wereld gemaakt heeft;

a Matth. 21: 28. b Gen. 1: 3.

Ps. 33: 6. Joh. 1: 3. Eph. 3: 9. Col. 1: 16.

3. «Dewelke, alzoo hij is het afschijn-

sel [zijner] heerlijkheid, en het uit-

gedrukte beeld zijner zelfstandigheid,

en alle dingen draagt door het woord
zijner kracht, nadat hij de reinigma-

king onzer zonden door zichzelven te-

weeggebracht heeft, is gezeten aan de

rechter[/2cmd] der Majesteit in de hoog-

ste [hemelen];
a 2 Cor. 4: 4. Philipp. 2: 6. Col. 1: 15,

4. Zooveel treffelijker geworden dan
de engelen, als hij «uitnemender naam
boven hen geërfd heeft, a Philipp. 2: 9.

5. Want tot wien van de engelen
heeft Hij ooit gezegd: «Gij zijt mijn
Zoon, heden heb Ik u gegenereerd ? En
wederom : ^Ik zal hem tot een Vader

zijn, en hij zal Mij tot een Zoon zijn?

a Ps. 2: 7. Hand. 13: 33.

Hebr. 5 : 5. & 2 Sam. 7 : 14. 1 Kron. 22: 10.

6. En als Hij wederom den eerstge-

borene inbrengt in de wereld, zegt Hij :

«En dat alle engelen Gods hem aanbid-

den, a Ps. 97: 7.

7. En tot de engelen zegt Hij wel:
«Die zijne engelen maakt geesten, en
zijne dienaars eene vlam des vuurs;

a Ps. 104 : 4.

8. Maar tot den Zoon [zegt Hij] : «Uw
troon, o God, is in alle eeuwigheid; dt

schepter uws koninkrijks is een rechte

schepter; a Ps. 45: 7.

9. Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad.

en ongerechtigheid gehaat; daarom
heeft u, o God, uw God gezalfd met
olie der vreugde boven uwe medege-
nooten ;

10. En: «Gij, Heere, hebt in den l»

ginne de aarde gegrond, en de hemelen
zijn werken uwer handen;

a Ps. 102: 26.

11. «Deze zullen vergaan, maar Gi.i

blijft altijd; en zij zullen alle als een kleed

verOUden, « Jes. 51: o. 2 Petr. 3: 7, 10.

12. En als een dekkleed zult Gij ze

ineenroUen, en zij zullen veranderd
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worden; maar Gij zijt dezelfde, en uwe
jaren zullen niet ophouden.

13. En tot welken der engelen heeft

Hij ooit gezegd : «Zit aan mijne rech-

t&T[hand], totdat Ik uwe vijanden zal

gezet hebben tot eene voetbank uwer
voeten? « Ps. IIO: l. Hand. 2: 34.

1 Cor. 15: 25. Eph. 1: 20. Hebr. 10: 12.

14. Zijn zij niet allen gedienstige

geesten, die tot dienst uitgezonden wor-

den om dergenen wille die de zaligheid

beërven zullen?

HET II KAPITTEL.

l)aarom moeten wij ons te meer hou-

den aan hetgene [van oïis] gehoord is,

opdat wij niet te eeniger tijd door-

vloeien.

2. Want indien «het woord, door de
engelen gesproken, vast is geweest,
en ^alle overtreding en ongehoorzaam-
heid rechtvaardige vergelding ontvangen
heeft; a Hand. 7: 53. Gal. 3: 19.

b Gen. 19 : 17, 26. Deut. 27 : 26.

3. «Hoe zullen wij ontvlieden, indien

wij op zoo groote zaligheid geen acht
nemen? Mewelke, begonnen zijnde ver-

kondigd te worden door den Heere, aan
ons bevestigd is geworden door dege-

nen die [hem] gehoord hebben;
a Hebr. 12: 25.

h Matth. 4: 17. Mare. 1 : 14.

4. «God bovendien medegetuigende,
door teekenen en wonderen, en meni-
gerlei krachten, en bedeelingen des
Heilige Geestes, naar zijnen wil.

a Marc. 16: 20. Hand. 14: 3; 19: 11.

5. Want Hij heeft aan de engelen
niet onderworpen de toekomende we-
reld, van welke wij spreken.

6. Maar iemand heeft ergens betuigd,

zeggende: «Wat is de mensch, dat Gij

zijner gedenkt, of des menschen zoon,
dat Gij hem bezoekt? « Ps. 8: 5.

7. Gij hebt hem een weinig minder
gemaakt dan de engelen; met heerlijk-

heid en eere hebt Gij hem gekroond,
en Gij hebt hem gesteld over de werken
Liwer handen;

8. «Alle dingen hebt Gij onder zijne

voeten onderworpen. Want daarin, dat
Hij hem alle dingen heeft onderwor-
pen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem
niet onderworpen zij. Doch nu zien wij

nog niet, dat hem alle dingen onder-
worpen zijn; a Ps. 8: 7. Matth. 28: 18.

1 Cor, 15 : 27. Eph. 1 : 22.

9. Maar wij zien Jezus «met heerlijk-

heid en eere gekroond, ^die een weinig
minder dan de engelen geworden was,
vanwege het lijden des doods, opdat
hij door de genade Gods voor allen den
dood smaken zoude.

a Hand. 2: 33. b Philipp. 2: 7, 8.

10. Want het betaamde Hem, om
welken alle dingen zijn, en door wel-
ken alle dingen zijn, dat Hij, ivele kin-

deren tot de heerlijkheid leidende, den
oversten Leidsman hunner zaligheid
door lijden zoude heiligen.

11. Want èn hij die heiligt, èn zij

die geheiligd worden, «zijn allen uit

één; om welke oorzaak hij zich niet

schaamt hen broeders te noemen.
a Hand. 17: 26.

12. Zeggende: «Ik zal uwen naam
mijnen broederen verkondigen, in het
midden der gemeente zal ik U lofzin-

gen
; a Ps. 22 : 23.

13. En wederom: «Ik zal mijn be-

trouwen op Hem stellen; en wederom:
^Ziedaar ik, en de kinderen die mij God
gegeven heeft, a Ps. I8: 3. b Jes. 8: I8.

14. Overmits dan de kinderen des
vleesches en bloeds deelachtig zijn,

«zoo is hij ook desgelijks datzelfde deel-

achtig geworden, ''opdat hij door den
dood te niete doen zoude dengene die het
geweld des doods had, dat is, den duivel,

a Joh. 1: 14. Philipp. 2: 7. 6 Jes. 25: 8.

Hos. 13: 14. 1 Cor. 15: 54. 2 Tim. 1: 10.

15. En verlossen zoude alle degenen,
die met vreeze des doods, door ai [hun]

leven, «der dienstbaarheid onderworpen
waren. a Rom. 8: 15.

16. Want waarlijk, hij neemt de en-

gelen niet aan, m.aar hij neemt het

zaad Abrahams aan.

17. «Waarom hij in alles den broe-

deren moest gelijk worden, opdat hij

een barmhartig en een getrouw Hoo-
gepriester zoude zijn in de dingen die

bij God [te doen ivaren], om de zonden
des volks te verzoenen.

a Püilipp. 2: 7. Hebr. 4: 15.

18. «Want in hetgene hij zelf, ver-

zocht zijnde, geleden heeft, kan hij

dengenen die verzocht worden, te hulpe

komen. a Hebr. 4: 15, 16,

HET m KAPITTEL.

Mierom, heilige broeders, die der he-

m.elsche roeping deelachtig zijt,. aan-
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merkt den Apostel en «Hoogepriester
onzer belijdenis, Christus Jezus;

a Hebr. 4: 14; 6: 20; 8: 1; 9: 11.

2. Die getrouw is dengenen die hem
gesteld heeft, «gelijk ook Mozes in ge-

heel zijn huis was. a Num. 12: 7.

3. Want deze is zooveel meerder
heerlijkheid waardig geacht dan Mozes,
als degene die het huis gebouwd heeft,

meerder eere heeft dan het huis.

4. Want een ieder huis wordt van
iemand gebouwd; «^maar die dit alles

gebouwd heeft, is God.
a 2 Cör. 5: 17, 18. Eph. 2: 10.

5. En Mozes is wel getrouw geweest
in geheel zijn huis, als een dienaar, «tot

getuiging der dingen die [daarna] ge-

sproken zouden worden
;

a Deut. 18: 15, 18.

6. Maar Christus, als de Zoon over
zijn eigen huis; «wiens huis wij zijn,

^indien wij maar de vrijmoedigheid en
den roem der hope tot het einde toe
vast behouden. a l Cor. 3: 16; 6: 19.

2 Cor. 6; 16. 1 Petr. 2: 5. & Rom. 5: 2.

7. Daarom, gelijk de Heilige Geest
zegt: «Heden, indien gij zijne stemme
hoort, a Ps. 95: 7. Hebr. 4: 7.

8. Zoo verhardt uwe harten niet, «ge-

lijk [het geschied is] in de verbittering,

ten dage der verzoeking, in de woes-
tijn; a Ex. 17: 2.

9. Alwaar Mij uwe vaders verzocht
hebben; zij hebben Mij beproefd, en
hebben mijne werken gezien, veertig
jaren lang.

10. Daarom was Ik vertoornd over
dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen
zij met het hart; en zij hebben mijne
wegen niet gekend;

11. «Zoo heb Ik dan gezworen in

mijnen toorn: Indien zij in mijne ruste
zullen ingaan! a Num. 14: 21 Deut. i: 34.

12. Ziet toe, broeders, dat niet te

eeniger tijd in iemand van u zij een
boos, ongeloovig hart, om af te wijken
van den levenden God;

13. Maar vermaant m alkanderen te

allen dage, zoolang als het Heden ge-

naamd wordt, opdat niet iemand uitu
verhard worde door de verleiding der
zonde.

14. Want wij zijn Christus deelach.
tig gewordeU; zoo wij "althans het be

* Stat.-overz. : anders. Thans in den zin van
althans niet meer gebezigd.

ginsel van dezen vasten grond tot het
einde toe vast behouden;

15. Terwij] er gezegd wordt: «Heden,
indien gij zijne stemme hoort, zoo ver-

hardt uwe harten niet, gelijk in de ver-

bittering [geschied is]. a Hebr. 3: 7.

16. Want sommigen, als zij die ge-

hoord hadden, hebben [Hem] verbitterd,

doch niet allen, die uit Egypte door
Mozes uitgegaan zijn.

17. Over welke nu is Hij vertoornd
geweest veertig jaren? Was het niet

over degenen die gezondigd hadden,
«welker iichamen gevallen zijn in de
woestijn? .-t Num. 14 : 36.

Ps. 106: 26. 1 Cor. 10: 10. Judas vs. 5.

18. «En welken heeft Hij gezworen,
dat zij in zijne ruste niet zouden in-

gaan, anders dan dengenen die onge-
hoorzaam geweest waren ?

a Deut. 1: 34.

19. En wij zien, dat zij niet hebben
kunnen ingaan vanwege [him] ongeloof.

HET IV KAPITTEL.

Jjaat ons dan vreezen, dat niet te

eeniger tijd, de belofte van in zijne

ruste in te gaan nagelaten zijnde,

iemand van u schijne achtergebleven
te zijn.

2. Want ook ons is het Evangelie
verkondigd, gelijk als hun; maar het
woord der prediking deed hun geeh
nut, dewijl het met het geloof niet

gemengd was in degenen die het ge-

lieerd hebben.
o. Want wij die geloofd hebben, gaan

in de ruste, gelijk Hij gezegd heeft:

«Zoo heb Ik dan gezworen in mijnen
toorn : Indien zij zullen ingaan in mijne
ruste! hoewel [zijne] werken van de
grondlegging der wereld af al volbracht
waren, a Ps. 95: 11.

4. Want Hij heeft ergens van den
zevenden [dag] aldus gesproken: «En
God heeft op den zevenden dag van
alle zijne werken gerust;

a Gen. 2: 2. Ex. 20: 11; 31: 17.

5. En in deze [plaats] wederom: In-

dien zij in mijne ruste zullen ingaan!
6. Dewijl dan blijft, dat sommigen

in deze [niSi^e] ingaan, en degenen wien
het Evangelie eerst verkondigd was,
niet ingegaan zijn vanwege de onge-
hoorzaamheid.
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7. Zoo bepaalt Hij wederom eenen
zekeren dag, [namelijk] heden, door

David zeggende zoo langen tijd daarna
(gelijkerwijs gezegd is) : «Heden, indien

gij zijne stemme hoort, zoo verliardt

uwe harten niet. a Ps. 95: 7. Hebr. 3: 7.

8. Want indien Jezus hen in de ruste

gebracht heeft, zoo had Hij daarna
niet gesproken van eenen anderen dag.

9. Er blijft dan eene ruste over voor
het volk Gods.

10. Want die ingegaan is in zijne

ruste, die heeft zelf ook van zijne wer-

ken gerust, gelijk God van de zijne.

11. Laat ons dan ons benaarstigen

om in die ruste in te gaan, opdat niet

iemand in datzelfde exempel der on-

geloovigheid valle.

12. Want het woord Gods is levend
en krachtig, en scherpsnijdender «dan
eenig tweesnijdend zwaard, en gaat door
tot de verdeeling der ziele en des gees-

tes, en der samenvoegselen en des

mergs, en is een oordeelaar der gedach-
ten en der overleggingen des harten

;

a Pred. 12: 11. Jes. 49: 2. Eph. 6: 17.

13. «En er is geen schepsel onzicht-

baar voor Hem, maar alle dingen zijn

naakt en geopend, voor de oogen des-

genen met welken wij te doen hebben.
a Ps. 33: 13.

14. «Dewijl wij dan eenen groeten
Hoügepriester hebben, die door de he-

melen doorgegaan is, [namelijk] Jezus
den Zone Gods, zoo laat ons deze be-

lijdenis vasthouden. a Hebr. 3: 1;

6: 20; 8: 1; 9: 11.

15. «Want wij hebben geen en Hoo-
gepriester, die niet kan medelijden heb-
ben met onze zwakheden, ^maar die

in alle dingen, gelijk als wij, is ver-

zocht geweest, [doch] czonder zonde.
a Hebr. 2: 18.

l Philipp. 2: 7. c Jes. 53: 9.

2 Cor. 5 : 21. 1 Petr. 2 : 22. 1 Joh. 3 : 5.

16. Laat ons dan met vrijmoedigheid
toegaan «tot den troon der genade,
opdat wij barmhartigheid mogen ver-

krijgen, en genade vinden om geholpen
te worden ter bekwamer tijd.

a Rom. 3: 25.

HET V KAPITTEL.

W ant alle hoogepriester, uit de men-
schen genomen, wordt gesteld voor de

menschen in de zaken die bij God [te

doen zijn], opdat hij offere gaven en
slachtofferen voor de zonden;

2. Die behoorlijk medelijden kan heb-

ben met de onwetenden en dwalenden,
overmits hij ook zelf met zwakheid
omvangen is;

3. En om dezer [zwakheid] wille moet
hij, «gelijk voor het volk, alzoo ook
voor zichzelven, offeren voor de zonden.

a Lev. 9: 7; 16 : 6. Hebr. 7 : 26.

4. «En niemand neemt zichzelven die

eere aan, maar die van God geroepen
wordt, ^gelijkerwijs als Aaron.

a 2 Kron. 26: 16.

h Ex, 28: 1. 1 Kion. 23: 13.

5. Alzoo heeft ook Christus zichzel-

ven niet verheerlijkt om hoogepries-
ter te worden, maar Die tot hem ge-

sproken heeft: «Gij zijt mijn Zoon, he-

den heb Ik u gegenereerd;
a Ps. 2: 7. Hand. 13: 33. Hebr. 1: 5.

6. Gelijk Hij ook in eene andere
[plaats] zegt: «Gij zijt Priester in der
eeuwigheid naar de ordening van M«l-
Chizédek. a Ps. IIO: 4. Hebr. 7: 17.

7. «Die in de dagen zijns vleesches,
gebeden en smeekingen tot Dengene
die hem uit den dood kon verlossen
met sterke roeping en tranen geofferd

hebbende, en verhoord zijnde uit de
Vreeze, « Matth. 26: 39.

27: 46, 50. Joh. 17: 1.

8. «Hoewel hij de Zoon was, [noch-

tans] gehoorzaamheid geleerd heeft uit

hetgene hij heeft geleden;
a Philipp. 2: 6.

9. En geheiligd zijnde, is hij allen

die hem gehoorzaam zijn eene oorzaak
der eeuwige zaligheid geworden;

10. En is van God genaamd een Hoo-
gepriester naar de ordening van Mel-

chizédek.
11. Van denwelken wij hebben vele

dingen, en zwaar om te verklaren, te

zeggen; dewijl gij traag om tehooren
geworden zijt.

12. «Want gij, waar gij leeraars be-

hoordet te zijn vanwege den tijd, hebt
wederom van noode dat men u leere,.

welke de eerste beginselen zijn der
woorden Gods; en gij zijt geworden
[als] die melk van noode hebben, en
niet vaste spijze. a l Cor. 3: l, 2, 3.

13. Want een iegelijk die der melk
deelachtig is, die is onervaren in het
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woord der gerechtigheid; want hij is

een kind.

14. Maar der volmaakten is de vaste

spijze, die door de gev/oonheid de zin-

nen geoefend hebben, tot onderschei-

ding beide des goeds en des kwaads.

HET VI KAPITTEL.

JJaarom. nalatende het beginsel der

leere van Christus, laat ons tot de
volmaaktheid voortvaren; niet weder-
om leggende het fundament van de
bekeering van doode werken, en van
het geloof in God,

2. Van de leere der doopen, en van
de oplegging der handen, en van de
opstanding der dooden, en van het
eeuwig oordeel

;

3. En dit zullen wij [ook] doen, «in-

dien het God toelaat.

a Hand. 18: 21. 1 Cor. 4: 19. Jac. 4: 15.

4. "Want het is onmogelijk, degenen
die eens verlicht geweest zijn, en de
hemelsche gave gesmaakt hebben, en
des Heiligen Geestes deelachtig gewor-
den zijn, a Mattb. 12: 31.

Hebr. 10: 26. 1 Job. 5: 16.

5. En gesmaakt hebben het goede
woord Gods. en de krachten der toeko-

mende eeuw,
6. En afvallig worden, [die, zeg ik,]

wederom te vernieuwen tot bekeering,

als welke zichzelven den Zone Gods
wederom kruisigen, en openlijk te

schande maken.
7. Want de aarde, die den regen,

menigmaal op haar komende, indrinkt,

en bekwaam kruid voortbrengt voor
degenen door welke zij ook gebouwd
wordt, die ontvangt zegen van God;

8. Maar die doornen en distelen draagt,

die is verwerpelijk, en nabij de vervloe-

king, welker einde is tot verbranding.
9. Maar, geliefden, wij verzekeren

ons van u betere dingen, en met de
zaligheid gevoegd, hoewel wij alzoo
spreken.

10. «Want God is niet onrechtvaar-
dig, dat Hij uw werk zoude vergeten,
en den arbeid der liefde, die gij aan
zijnen naam bewezen hebt, als die de
heiligen gediend hebt en [nog] dient.

a Spr. 14: 31. Mattb. 10: 42; 25: 40,

Mare. 9: 41. Job. 13: 20.

n. Maar wij begeeren, dat een iege-

lijk van u dezelfde naarstigheid bewij-

ze tot de volle verzekerdhoid der hope,
tot het einde toe;

12. Opdat gij niet traag wordt, maar
navolgers zijt dergenen die door geloof
en lankmoedigheid de beloftenissen be-

ërven.

13. Want als God aan Abraham de
belofte deed, dewijl Hij bij niemand die

meerder was had te zweren, zoo zwoer
Hij bij zichzelven,

14. Zeggende: «Waarlijk, zegenende
zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigen-
de zal ik u vermenigvuldigen.

a Gen. 12: 3; 17: 4; 22: 16.

Ps. 105: 9. Luc. 1: 73.

15. En alzoo, lankmoedigiijk verwacht
hebbende, heeft hij de belofte verkre-

gen.

16. Want de menschen zweren wel
bij den meerdere [dan zij zijn], en «de
eed tot bevestiging is hun een einde
van alle tegenspreking; a Ex. 22: 11.

17. Waarin God, willende den erfge-

namen der beloftenis overvloediger be-

wijzen de onveranderlijkheid van zijnen

raad, met eenen eed daartusschen is

gekomen,
18. Opdat wij door twee onverander-

lijke dingen, in v/elke het onmogelijk
is' dat God liege, eene sterke vertroos-

ting zouden heb)3en, [ivij namelijk,] die

de toevlucht genomen hebben, om de
voorgestelde hope vast te houden;

19. Welke wij hebben als een anker
der ziele, hetwelk zeker en vast is, en
ingaat in het binnenste van het voor-

hangsel;
20. Waar de voorlooper, voor ons, is

ingegaan, [namelijk] Jezus, naar de orde-

ning van Melchizédek «een Hoogepries-

ter geworden zijnde in der eeuwigheid.
u Ilebr. 3: 1; 4: 14; 8: 1; 9: 11.

HET VII KAPITTEL.

W ant deze Melchizédek was koning
van Salem, een priester des allerhoog-

sten Gods, die Abraham tegemoet ging

als hij wederkeerde van het slaan der

koningen, en hem zegende;
a Gen. 14: 18.

2. Aan welken ook Abraham van
alles de tiende deelde. Die vooreerst

overgezet wordt: koning der gerech-

tigheid, en daarna ook was een koning
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van Salem, hetwelk is een koning des

vredes;
3. Zonder vader, zonder moeder, zon-

der geslachtrekening, noch beginsel der

dagen, noch einde des levens hebbende
;

maar den Zone Gods gelijk geworden
zijnde, blijft hij een priester in eeuwig-

heid.

4. Aanmerkt nu, hoe groot deze ge-

weest is, aan denwelken ook Abraham,
de patriarch, tiende gegeven heeft uit

den buit.

5. En die uit de kinderen van Levi

het priesterdom ontvangen, «hebben

wel bevel om tiende te nemen van
het volk, naar de wet, dat is, van hunne
broederen, hoewel die uit de lendenen

van Abraham voortgekomen zijn;

a Num. 18: 21. Deut. 18: 1.

Joz. 14: 4. 2 Kron. 31: 5.

6. Maar hij die {zijne] geslachtreke-

ning uit hen niet heeft, die heeft «van
Abraham tiende genomen, en hem die

de beloftenissen had heeft hij gezegend.
a Gen. 14: 20.

7. Nu zonder eenig tegenspreken,

hetgene minder is wordt gezegend van
hetgene meerder is.

8. En hier nemen wel tienden de

menschen die sterven; maar aldaar

[neemt ze] die, van welken getuigd wordt
dat hij leeft.

9. En, om zoo te spreken, ook Levi,

die tienden neemt, heeft door Abraham
tiende gegeven

;

10. Want hij was nog in de lendenen
des vaders, als hem Melchizédek tege-

moet ging.

11. «Indien dan nu de volkomenheid
door het Levietische priesterschap ware
(want onder dit heeft het volk de wet
ontvangen), wat nood was het nog, dat
een ander priester naar de ordening
van Melchizédek zoude opstaan, en die

niet zoude gezegd worden te zijn naar
de ordening van Aaron ? a Gal. 2 : 21.

12. Want het priesterschap veranderd
zijnde, zoo geschiedt er ook noodzakelijk
verandering der wet.

13. Want hij, op wien deze dingen
gezegd worden, behoort tot eenen ande-
ren stam, van welken niemand zich

tot het altaar begeven heeft;

14. Want het is openbaar, «dat onze
Heere uit Juda gesproten is; op welken

stam Mozes niets gesproken heeft van
het priesterschap.

a Jes. 11: 1. Matth. 1: 3.

15. En [dit] is nog veel meer open-
baar, zoo er naar de gelijkenis van Mel-

chizédek een ander priester opstaat,

16. Die [dit] niet naar de wet des
vleeschelijken gebods is geworden, maar
naar de kracht des onvergankelijken
levens.

17. Want Hij getuigt: «Gij zij t Pries-

ter in der eeuwigheid naar de ordening
van Melchizédek, aPs. 110:4. Hebr. 5:6.

18. Want de vernietiging van het
voorgaande gebod geschiedt om zijner

zwakheid en onprofijtelijkheid wille:

19. «Want de wet heeft geen ding
volmaakt, ^maar de aanleiding van
een betere hope, door welke wij tot

God genaken. a Hand. 13: 39.

Rom, 3: 28. 8: 3.

Gal. 2: 16. & Joh. 1: 17. Rom.3: 21.

20. En voor zooveel het niet zonder
eedzwering [is geschied] (want gene
zijn wel zonder eedzwering priesters

geworden,
21. Maar deze met eedzwering, door

Dien die tot hem gezegd heeft: «De
Heere heeft gezworen, en hetzalH-em
niet berouwen : Gij zijt Priester in der
eeuwigheid naar de ordening van Mel-
chizédek), a Ps. 110: 4.

22. Van een zooveel beter verbond is

Jezus borg geworden.
23. En gene zijn wel vele priesters

geworden, omdat zij door den dood ver-

hinderd werden altiid te blijven;

24. Maar deze, omdat hij in der eeuwig-
heid blijft, heeft een onvergankelijk
priesterschap

;

25. Waarom hij ook vol komenlij k
kan zalig m^aken degenen die door hem
tot God gaan, alzoo hij altijd leeft, «om
voor hen te bidden.

a 1 Tim. 2: 5. 1 Joh. 2: 1.

26. Want zoodanig een Hoogepries-

ter betaamde ons, heilig, onnoozel, on-

besmet, afgescheiden van de zondaren,

en hooger dan de hemelen geworden;
27. Wien het niet allen dag noodig

was, gelijk den hoogepriesters, «eerst

voor zyne eigene zonden slachtofferen

op te offeren, daarna [voor de zonden]

des volks; want dat heeft hij eenmaal
gedaan, als hij zichzelven opgeofferd

heeft. a Lev. 9: 7: 16: 6. Hebr. 5: 3,
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28. Want de wet stelt tot hoogepries-

ters menschen, die zwakheid hebben
;

maar het woord der eedzwering, die na
de wet is [gevolgd, stelt] den Zoon, die

in der eeuwigheid geheiligd is.

HET VIII KAPITTEL.

De hoofdsom nu der dingen waarvan
wij spreken, is, <-'[dat] wij hebben zoo-

danigen Hoogepriester, ^die gezeten is

aan de rechter[^and] van den troon der

Majesteit in de hemelen,
a Hebr. 3: 1; 4: 14; 6: 20; 9: 11.

b Eph. 1: 20. Col. 3: ]. Hebr. 12: 2.

2. Een bedienaar 'des heiligdoms, en
•des waren tabernakels, welken de

Heere heeft opgericht, en geen mensch.
3. "Want een iegelijk hoogepriester

wordt gesteld, om gaven en slachtof-

feren te offeren ; «waarom het noodza-

kelijk was, dat ook deze wat had, dat

hij zoude offeren, « Eph. 5: 2.

4. Want indien hij op aarde ware,

zoo zoude hij zelfs geen priester zijn,

terwijl er priesters zijn die naar de wet
gaven offeren;

5. «Welke het voorbeeld en de scha-

duw der hemelsche dingen dienen, ge-

lijk Mozes door Goddelijke aanspraak
vermaand was, ^als hij den Tabernakel
volmaken zoude ; want zie, zegt Hij, dat

gij het alles maakt naar de af beelding,

die u op den berg getoond is.

a Col. 2: 17. Hebr. 10: 1.

b Ex. 25: 40. Hand. 7: 44.

6. <*En nu heeft hij zooveel uitne-

mender bediening gekregen, als hij ook
eens. beteren verbonds Middelaar is,

hetwelk in betere beloftenissen beves-

tigd is. a 2 Cor. 3: 6.

7. Want indien dat eerste [verbond]

onberispelijk geweest ware, zoo zoude
voor het tweede geene plaats gezocht
geweest zijn.

8. Want [hen] berispende zegt Hij tot

hen: «Zie, de dagen komen, spreekt de

Heere, en Ik zal over het huis Israels,

en over het huis van Juda, een nieuw
verbond oprichten; «Jer. 3i: 31,82,33,34.

9. Niet naar het verbond, dat Ik met
hunne vaderen gemaakt heb, ten dage
als Ik hen bij de hand nam, om hen
uit Egypteland te leiden; want zij zijn

in dit mijn verbond niet gebleven, en Ik

heb op hen niet geacht, zegt de Heere.

10. Want dit is het verbond, dat Ik

met het huis Israels maken zal na die

dagen, zegt de Heere: «Ik zal mijne
wetten in hun verstand geven, en in

hunne harten zal Ik die inschrijven;
hen Ik zal hun tot een God zijn, en zi.i

zullen Mij tot een volk zijn.

a Jer. 31: 33.' h Zach. 8: 8.

11. «En zij zullen niet leeren, een
iegelijk zijnen naaste, en een iegelijk

zijnen broeder, zeggende: Ken den
Heere; want zij zullen Mij allen ken-
nen, van den kleine onder hen tot den
groote onder hen. a joh. 6: 45, 65.

1 Joh. 2: 27.

12. Want Ik zal hunne ongerechtig-

heden genadig zijn, en hunne zonden en
hunne oveitredingen zal Ik geenszins
meer gedenken.

13. Als Hij zegt: Een nieuw [ver-

bond] ; zoo heeft Hij hei eerste oud ge-

maakt. Wat nu oud gemaakt is en ver-

ouderd, is nabij de verdwijning.

HET IX KAPITTEL.

^00 had dan wel ook het eerste

[verbond] rechten van den [(roc^s-Jdienst.

en het wereldlijk heiligdom.

2. «Want de Tabernakel was toebe-

reid, [namelijk] de eerste, in welken was
de kandelaar, en de tafel, en ^de toon-

brooden, welke genaamd wordt het

Heilige; a Ex. 26: l; 36: 1. b Lev. 24: 5.

3. Maar achter het tweede voorhang-
sel was de Tabernakel, genaamd het

Heilige der heiligen,

4. Hebbende een gouden wierookvat,

en «de Arke des Verbonds, alom met
goud overdekt, in welke was ^de gou-

den kruik, waar het Manna in was en ^de

staf van Aüron, die gebloeid had, en

^de tafelen des verbonds; a Ex. 25: lo.

h Ex. 16: 33. c Num. 17: 10.

d Ex. 34: 29, 1 Kon. 8 : 9. 22Kron. 5: 10.

5. «En boven over deze [Arke] waren
de Cherubijnen der heerlijkheid, die het

verzoendeksel beschaduwden; van wel-

ke dingen wij nu van stuk tot stuk
niet zullen zeggen. a Ex. 25: 22.

(5. Deze dingen nu aldus toebereid

zijnde, «zoo gingen wel de priesters in

den eersten Tabernakel te allen tijde^

om de [(?ods-]diensten te volbrengen;
a Num. 28 : 3.

7. «Maar in den tweeden [7'at»erwa/>:e'
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ging] alleen de hoogepriester éénmaal
des jaars, niet zonder bloed, hetwelii

hij offerde voor zichzelven en [voor] des

volks misdaden;
a Ex. 30 : 10. Lev. 16 : 2, 31. Hebr. 9 : 25.

8. [Waarmede] de Heilige Geest dit

beduidde, «dat de weg des iieiligdoms

nog niet openbaar gemaakt was. zoo-

lang de eerste Tabernakel nog stand

had
;

a Joh. 14: 6.

9. Welke was eene afbeelding voor
dien tegenwoordigen tijd, in welken
gaven en slachtofferen geofferd wer-

den, die dengene die den dienst pleegde

niet konden heilfgen naar de consciën-

tie;

10. [Bestaande] alleen «in spijzen, en
dranken, &en verscheidene wasschingen,
en rechtvaardigmakingen des vieesches,

tot op den tijd der verbetering opgelegd.
a Lev. 11: 2. ö Nam. 19: 7, enz.

11. Maar Christus, «de Hoogepriester
der toekomende goederen, gekomen
zijnde, is door den meerderen en vol-

raaakteren tabernakel, niet met handen
gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,

a Hebr. 3 : 1 ; 4 : 14 ; 6 : 20; 8: 1.

12. Noch door het bloed der bokken
en kalveren, «maar door zijn eigen
bloed, eenmaal ingegaan in het heilig-

dom, eene eeuwige verlossing teweeg-
gebracht hebbende. « Hand. 20 : 28.

Eph. 1 : 7. Col. 1 : 14.

Hebr. 10: 10. 1 Petr. 1: 19. Openb. 1 : 5; 5: 9.

13. «Want indien het bloed der stie-

ren en bokken, en de asch der jonge
koe, besprengende de onreinen, [hen]

heiligt tot de reinigheid des vleesches,
a Lev. 16 : 14. Num. 19 : 4. Hebr. 10 : 4.

14. Hoeveel te meer zal «het bloed
van Christus, ^die door den eeuwigen
G-eest zichzelven Gode onstraffelijk op-
geofferd heeft, uwe consciënte reinigen
van doode werken, fom den levenden
God te dienen ! a .Tob. 1 : 7.

Openb. 1 : 5. ö Gal. 1 : 4.

Eph. 5 : 2. Tit. 2 : 14. c Luc. 1 : 74.

Eom. 6 : 13. Gal. 2 : 20. 1 Petr. 4 : 2.

15. En daarom is hij de Middelaar
des nieuwen Testaments, «opdat, de
dood [daartusschen] gekomen zijnde tot

verzoening der overtredingen die on-

der het eerste Testament waren, dege-
nen die geroepen zijn de beloftenis der
eeuwige erve ontvangen zouden.

a Eom. 5: 6. 1 Petr. 3: 18.

16. Want waar een testament is, daar

N. T.

is het noodzaak, dat de dood des tes-

tamentmakers [tusschen]koine;

17. «Want een testament is vast in
de dooden, dewijl het nog geene kracht
heeft, wanneer de testamentmaker leeft.

a GaL 3 : 15.

18. Waarom ook het eerste niet zon-
der bloed is ingewijd.

19. Want als alle de geboden naar de
wet van Mozes tot ai het volk uitge-
sproken waren, nam hij het bloed der
kalveren en bokken, met water, en pur-
peren wol, en hysop, besprengde beide,

het boek zelf en al het volk,

20. Zeggende: «Dit is het bloed des
Testaments, hetwelk God aan ulieden
heeft geboden; a Ex. 24: 8. Matth. 26:28.

21. En hij besprengde desgelijks ook
den Tabernakel, en alle de vaten van
den dienst, met het bloed.

22. En alle dingen worden bijna door
bloed gereinigd naar de wet, en zonder
bloedstorting geschiedt geene vergeving.

23. Zoo was het dan noodzaak, dat
wel de voorbeeldingen der dingen die

in de hemelen zijn, door deze dingen
gereinigd werden, maar de hemelsche
dingen zelve door betere offeranden dan
deze.

24. Want Christus is niet ingegaan
in het heiligdom, dat met handen ge-

maakt is, hetwelk is een tegenbeeld
van het ware, maar in den hemel zel-

ven, om nu te verschijnen voor het
aangezichte Gods voor ons;

25. Noch ook, opdat hij zichzelven
dikmaals zoude opofferen, «gelijk de
hoogepriester alle jaar in het heiligdom
ingaat met vreemd bloed

a Ex. 30: 10. Lev. 16: 2, 34. Hebr. 9- 7.

26. (Anders had hij dikmaals moe-
ten lijden van de grondlegging der we-
reld af) ; maar nu is hij eenmaal in de
voleinding der eeuwen geopenbaard, om
de zonde te niete te doen, door zijns zelfs

offerande.

27. En gelijk het den menschen gezet
is eenmaal te sterven, en daarna het
oordeel;

28. «Alzoo ook Christus, eenmaal ge-

offerd zijnde om veler zonden weg. te

nemen, zal ten anderen male zonder
zonde gezien worden van degenen die

hem verwachten tot zaligheid.
a Kom. 5: 6, 8. 1 Petr. 3: 18.

10
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HET X KAPITTEL.

Want «de wet, hebbende eene scha-

duw der toekomende goederen, niet het

beeld zelf der zaken, kan met dezelfde

offeranden, die zij alle jaar geduriglijk

opoffereji, nimmermeer heiligen dege-

nen, die daar toegaan;
o. Col. 2: 17. Hebr. 8: 5.

2. Anderszins zouden zij opgehouden
hebben geofferd te worden, omdat de-

genen die den dienst pleegden, geene
consciëntie meer zouden hebben der

zonden, eenmaal gereinigd geweest
zijnde.

3. Maar [m« g^esc/zzecii] daarin alle jaar

weder gedachtenis der zonden.
4. «Want het is onmogelijk, dat het

bloed van stieren en bokken de zonden
wegneme.

a Lev. 16: 14. Num. 19: 4. Hebr. 9: 13.

5. Daarom, komende in de wereld,

zegt hij :: «Slachtoffer en offerande hebt
Gij niet gewild, maar Gij hebt mij het
lichaam toebereid

; a Ps. 40 : 7.

'Jes. 1: 11. Jer. 6: 20. Amos 5: 21.

6. Brandofferen en [offer] voor de
zonde hebben U niet behaagd;

7. Toen sprak ik : Zie, ik kom (in

liet begin des boeks is van mij geschre-

ven), om uwen wil te doen, o God.
8. Als hij tevoren gezegd had : Slacht-

offer, en offerande, en brandoffers, en
[offeri voor de zonde hebt Gij niet ge-

wild, en hebben U niet behaagd (de-

welke naar de wet geofferd worden),
9. Toen sprak hij: Zie, ik kom, om

uwen wil te doen, o God; hij neemt
het eerste weg, om het tweede te stel-

len;

10. In welken wil wij geheiligd zijn,

adoor de offerande des lichaams van
Jezus Christus, éénmaal [geschied].

a Hebr. 9: 12.

11. En een iegelijk priester stond wel
allen dag dienende, en dezelfde slacht-

offeren dikmaals offerende, die de zon-

den nimmermeer kunnen wegnemen;
12. Maar deze, één slachtoffer voor

de zonden geofferd hebbende, «is in

eeuwigheid gezeten aan de rechter[/?an(i]

Gods; a Ps. 110: 1.

Hand. 2: 34. 1 Cor. 15: 25.

Epb. 1: 20. Col. 3: 1. Hebr. 1: 13.

13. Voorts verwachtende, totdat zijne

vijanden gesteld worden tot eene voet-

bank zijner voeten;

14. Want met ééne offerande heeft
hij in eeuwigheid volmaakt degenen
die geheiligd worden.

15. En de Heilige Geest getuigt het
ons ook;

16. Want nadat Hij tevoren gezegd
had : «Dit is het verbond, dat Ik met
hen maken zal na die dagen; zegt de
Heere: Ik zal mijne wetten geven in

hunne harten, en Ik zal die inschrijven
in hunne verstanden;

a Jer. 31: 31. 32, 33, 34.

Rom. 11: 27. Hebr. 8: 8.

17. En hunne zonden en hunne on-

gerechtigheden zal Ik geenszins meer
gedenken.

18. Waar nu vergeving van deze is,

daar is geene offerande meer voor de
zonde.

19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoe-
digheid hebben «om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus,

a Joh. 10 : 9 ; 14 : 6.

Rom. 5: 2. Epb. 2: 13; 3; 12.

20. Op eenen verschen en levenden
weg, welken hij onö ingewijd heeft

door het voorhangsel, dat is,[door] zijn

vleesch;

21. En [deivijl wij hebhen] eenen groo-

ten Priester over het huis Gods;
22. Zoo laat ons toegaan met een

waarachtig hart, in volle verzekerdheid
des geloofs, [onze] harten gereinigd zijn-

de van de kwade consciëntie, en het

lichaam gewasschen zijnde «met rein

water; a Ezecb. 36: 25.

23. Laat ons de onwankelbare bely-

denis der hope [vas^^jhouden (want die

het beloofd heeft, is getrouw);

24. En laat ons op malkanderen acht

nemen, tot opscherping der liefde en
der goede werken;

25. En laat ons onze onderlinge bij-

eenkomst niet nalaten, gelyk sommigen
de gewoonte hebben, maar [malkande-

ren] vermanen, en [dat] zooveel te meer,

als gij ziet dat de dag nadert.

26. «Want zoo wij willens zondigen,

nadat wij de kennis der waarheid ont-

vangen hebben, zoo blijft er geen slacht-

offer meer over voor de zonden;
a Num. 15: 30. Matth. 12: 31.

Hebr. G: 4. 2 Petr. 2: 20. 1 .Tob. 5: 16.

27. Maar eene schrikkelijke verwach-

ting des oordeels, en hitte des vuurs,

dat de tegenstanders zal verslinden.
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28. Als iemand de wet van Mozes
heeft te niete gedaan, die sterft zonder
barmhartigheid «onder twee of drie ge-

tuigen; a Num. 35: 30. Deut. 17: G; 19: 15.

Matth. 18: 16. Joh. 8: 17. 2 Cor. 13: 1.

29. Hoeveel te zwaarder straffe, meent
gij, zal hij waardig geacht worden, die

den Zone Gods vertreden heeft, en het

bloed des Testaments onrein geacht
heeft, waardoor hij geheiligd was, en
den Geest der genade smaadheid heeft

aangedaan !

30. Want wij kennen Hem die ge-

zegd heeft : «Mijne is de wrake, Ik zal

het vergelden, spreekt de Heere; en
wederom: ^De Heere zal zijn volk oor-

deelen. a Deut. 32: 35.

Rom. 12: 19. b Deut. 32: 36.

31. Vreeselijk is het, te vallen in de
handen des levenden Gods.

32. Doch gedenkt der vorige dagen, in

dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest,
gij veel strijd des lijdens hebt verdra-

gen;
33. Ten deele, als gij door smaadhe-

den en verdrukkingen een schouwspel
geworden zijt; en ten deele, als gij ge-

meenschap gehad hebt met degenen die

'alzoo gehandeld werden;
34. Want gij hebt ook over «mijne

banden medelijden gehad, en de roo-

ving uwer goederen met blijdschap

aangenomen, wetende dat gij hebt in

uzelven ^een beter en blijvend goed in

de hemelen. a Hand. 21 : 33.

b Matth. 5: 12.

35. Werpt dan uwe vrijmoedigheid
niet weg, welke eene groote vergelding
des loons heeft.

36. «Want gy hebt lijdzaamheid van
noode, opdat gij, den wille Gods gedaan
hebbende, de beloftenis moogt wegdra-
gen, a Luc. 21: 19.

37. «Want: Nog een zeer weinig [tijds,

en] Hij die te komen staat, zal komen,
en niet vertoeven; a Hab. 2: 3.

Hagg. 2: 7. 1 Petr. 1: 6; 5: 10.

38. «Maar de rechtvaardige zal uit

het geloof leven; en zoo [iemand] zich
onttrekt, mijne ziele heeft in hem geen
behagen. « Hab. 2: 4.

Rom. 1: 17. Gal. 3: 11.

39. iVlaar wij zijn niet van degenen
die zich onttrekken ten verder ve, maar
van degenen die gelooven tot behouding
der ziele.

HET XI KAPITTEL.

H<et geloof nu is een vaste grond der
dingen die men hoopt, [en] een bewijs
der zaken die men niet ziet.

2. Want door hetzelve hebben de ou-

den getuigenis bekomen.
3. Door het geloof verstaan wij, «dat

de wereld door het woord Gods is toe-

bereid, ^alzoo dat de dingen die men
ziet, niet geworden zijn uit dingen die

gezien worden. a Gen. i; i.

Ps. 33: 6. Joh. 1: 10. Eph. 3: 9.

Col. 1: 16. b Rom. 4: 17. Col. 1: 16.

4. Door het geloof «heeft Abel eene
meerdere offerande Gode geofferd dan
Kaïn, door hetwelk hij ^getuigenis be-

komen heeft dat hij rechtvaardig was,
alzoo God over zijne gaven getuigenis
gaf; en door dit [geloof] spreekt hij nog
nadat hij gestorven is. a Gen. 4: 4.

b Matth. 23: 35.

5. Door het geloof is «Enoch wegge-
nomen geweest, opdat hij den dood niet

zoude zien; en hij werd niet gevonden,
daarom dat hem God weggenomen had;
want vóór zijne wegneming heeft hij

getuigenis gehad dat hij Gode behaagde.
a Gen. 5: 24.

6. Maar zonder geloof is het onmo-
gelijk [Gode] te behagen; want die tot

God komt, moet gelooven dat Hij is,

en een belooner is dergenen die Hem
zoeken.

7. Door het geloof heeft «Noach, door
Goddelijke aanspraak vermaand zijnde

van de dingen die nog niet gezien wer-
den, [en] bevreesd geworden zijnde, de
Arke toebereid tot behoudenis van zijn

huisgezin ; door welke [Arke] hij de
wereld heeft veroordeeld, en is gewor-
den een erfgenaam der rechtvaardig-

heid die naar het geloof is.

a Gen. 6: 13.

8. Door het geloof is «Abraham, ge-

roepen zijnde, gehoorzaam geweest, om
uit te gaan naar de plaats, die hij tot

een erfdeel ontvangen zoude ; en hij is

uitgegaan, niet wetende waar hij komen
zoude. a Gen. 12: 4.

9. Door het geloof is hij een inwoner
geweest in het land der belofte, als in

een vreemd [land], en heeft in taber-

nakelen gewoond met Izak en Jakob,
die medeörfgenamen waren derzelfde

belofte;
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10. Want hij verwachtte de stad die

fundamenten heeft, welker kunstenaar
en bouwmeester God is.

11. Door het geloof heeft ook «Sara
zelve kracht ontvangen om zaad te ge-

ven, en ^boven den tijd [haars] ouder-
doms heeft zij gebaard; overmits zij

Hem getrouw heeft geacht, die het be-
loofd had. a Gen. 17: 19;

21: 2. & Luc. 1: 36.

12. Daarom zijn ook van éénen, en
dat eenen verstorvene, [zoovelen] in
menigte geboren «als de sterren des
hemels, en als het zand dat aan den
oever der zee is, hetwelk ontelbaar is.

a Gen. 15: 5; 22: 17. Rom. 4: 18.

13. «Deze allen zijn in het geloof ge-

storven, de beloften niet verkregen
hebbende, maar hebben die van verre
gezien, en geloofd, en omhelsd, en heb-
ben beleden ^dat zij gasten en vreem-
delingen op de aarde waren.

a Joh. 8: 53. b Gen. 23: 4; 47: 9.

14. Want die zulke dingen zeggen,
betoonen klaarlijk, dat zij een vader-
land zoeken.

15. En indien zij aan dat [vaderland]
gedacht hadden, van hetwelk zij uitge-
gaan waren, zij zouden tijd gehad heb-
ben, om weder te keeren;

16. Maar nu zijn zij begeerig naar een
beter, dat is, naar het hemelsche. Daar-
om schaamt zich God hunner niet, «om
hun God genoemd te worden; want
Hij had hun eene stad bereid,

a Ex. 3: 6. Matth. 22: 32. Hand. 7: 32.

17. «Door het geloof heeft Abraham,
als hij verzocht werd, Izak geofferd, en
hij, die de beloften ontvangen had,
heeft [zijnen] eeniggeborene geofferd

a Gen. 22: 10.

18. (Tot denwelken gezegd was: «In
Izak zal u het zaad genoemd worden),
overleggende, dat God machtig was
[hem] ook uit de dooden te verwekken;

a Gen. 21: 12. Rom. 9: 7. Gal. 3: 29.

19. Waaruit hij hem ook bij gelijke-

nis wedergekregen heeft.

20. «Door het geloof heeft Izak [zijne

zonen] Jakob en Ezau gezegend aan-
gaande toekomende dingen.

a Gen. 27: 28, 39.

21. «Door het geloof heeft Jakob,
stervende, een iegelijk der zonen van
Jozef gezegend, ben heeft aangebeden,

[leunende] op het opperste van zijnen
staf. a Gen. 48: 15. b Gen. 47: 31.

22. «Door het geloof heeft Jozef, ster-

vende, gemeld van den uitgang der kin-
deren Israels, en heeft bevel gegeven
van zijn gebeente. a Gen. 50 : 24.

23. «Door het geloof werd Mozes, toen
hij geboren was, drie maanden lang
van zijne ouders verborgen, overmits
zij zagen dat het kindeken schoon
was; en zij vreesden het gebod des ko-
ningS niet. a Ex. 2: 2. Hand. 7 : 20.

24. Door het geloof heeft Mozes, nu
groot geworden zijnde, geweigerd een
zoon van Pharaö's dochter genoemd te

worden
;

25. «Verkiezende liever met het volk
Gods kwalijk gehandeld te worden, dan
voor eenen tijd de genieting der zonde
te hebben; a Ps. 84: ii.

26. Achtende de versmaadheid van
Christus meerderen rijkdom te zi^jn,

dan de schatten in Egypte ; want hij

zag op de vergelding des loons.

27. Door het geloof heeft hij Egypte
verlaten, niet vreezende den toorn~des
konings; want hij hield zich vast, als

ziende den Onzienlijke.

28. «Door het geloof heeft hij het
Pascha uitgericht, en de besprenging
des bloeds, opdat de verderver der
eerstgeborenen hen niet raken zoude.

a Ex. 12: 21.

29. «Door het geloof zijn zij de Roe-
de Zee doorgegaan, als door het droge;
hetwelk de Egyptenaars [ook] verzoe-

kende, zijn verdronken, a Ex. 14: 22.

30. «Door het geloof zijn de muren
van Jéricho gevallen, als zij tot zeven
dagen toe omringd waren geweest.

a Joz. 6: 20.

31. «Door het geloof is Rachab, de
hoer, niet omgekomen met de onge-
hoorzamen, ^als zij de verspieders met
vrede had ontvangen. a Joz. 6: 23.

Jac. 2: 25. b Joz. 2: 1.

32. En wat zal ik nog [meer] zeggen ?

Want de tijd zal mij ontbreken, zoude
ik verhalen «van Gideon, '>en Barak,
en cSampson, en ''Jéphtha, en «David,

en /Samuel, en de profeten
;

a Richt. 6: 11. b Richt. 4: 6.

c Richt. 13: 24. d Richt. 11: 1;

12: 7. e 1 Sam. 17 : 45. ƒ 1 Sam. 12: 20.

33. Welke door het geloof konink-
rijken hebben overwonnen, gerechtig-
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heid geoefend, de beloftenissen verkre-

gen, «de muilen der leeuwen toegestopt,
a Richt. 1-i: 6. 1 Sam. 17: 34. Dan. 6: 23.

34. «De kracht des vuurs hebben uit-

gebluscht, &de scherpte des zwaards
zijn ontvloden, cuit zwakheid krachten
hebben gekregen, in den krijg sterk

geworden zijn, heirlegers der vreemden
op de vlucht hebben gebracht;

a Dan. 3: 25. b 1 Sam. 20: 1.

1 Kon. 19: 3. 2 Kon. 6: 16.

c Job 42: 10. Ps. 6: 9. Jes. 38: 21.

35. «De vrouwen hebben hare dooden
uit de opstanding [lüecïerjgekregen ; ^en

anderen zyn uitgerekt geworden, de

[aangebodene] verlossing niet aanne-
mende, opdat zij eene betere opstan-

ding verkrijgen zouden; a i Kon. 17: 23.

Ö Kon. 4: 36. 6 Hand. 22: 25.

36. En anderen hebben bespottingen
en geeselen geproefd, en ook «banden
en gevangenis; a Jer. 20: 2.

'

37. «Zijn gesteenigd geworden, in

stukken gezaagd, verzocht, door het
zwaard ter dood gebracht; hebben ge-

wandeld öin schaapsvellen [en] in gei-

tenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk
gehandeld zijnde a i Kon. 21 : 13.

b 2 Kon. 1: 8. Matth. 3: 4.

38. (Welker de wereld niet waardig
was) ; hebben in woestijnen gedoold,

en [op] bergen, en [in] spelonken, en
[in] de holen der aarde.

39. En deze allen, hebbende door het
geloof getuigenis gehad, hebben de be-

lofte niet verkregen
;

40. Alzoo God wat beters over ons
voorzien had, opdat zij zonder ons niet

zouden volmaakt worden.

HET XII KAPITTEL.

D.faarom dan ook, alzoo wij zoo groot
eene wolke der getuigen rondom ons
hebben liggende, «laat ons afleggen
allen last, en de zonde die [ons] lich-

telijk omringt, en laat ons &met lijd-

zaamheid ^'loopen de loopbaan, die ons
voorgesteld is; a Rom. 6: 4.

Eph. 4: 22. Col. 3: 8. 1 Petr. 2: 1, 2.

b Rora. 12: 12. Hebr. 10: 36. c 1 Cor. 9: 24.

2. Ziende op den oversten Leidsman
en Voleinder des geloofs, Jezus, «de-

welke voor de vreugde die hem voor-
gesteld was, het kruis heeft verdra-
gen en schande veracht, en is ge-

zeten aan üe Techtev[hand] '^'destroons

van God. « Luc. 24: 26.

Philipp. 2: 8, 9, enz.

1 Petr. 1: 11. ö Hebr. 1: 3; 8: 1.

3. Want aanmerkt dezen, die zooda-
nig een tegenspreken van de zonda-
ren tegen zich heeft verdragen, opdat
gij niet verflauwt en bezwijkt in uwe
zielen.

4. «Gij hebt nog tot den bloede toe
niet tegengestaan, strijdende tegen de
zonde; « i Cor. lO: 13.

5. En gij hebt vergeten de vermaning,
die tot u als tot zonen spreekt: «Mijn
zoon, acht niet klein de kastyding des
Heeren, en bezwijk niet, als gij van
Hem bestraft wordt; « job 5: 17.

Spr. 3: 11. Openb. 3: 19.

6. Want dien de Heere liefheeft, kas-

tijdt Hij, en Hij geeselt eenen iegelijken

zoon, dien Hij aanneemt.
7. Indien gij de kastijding verdraagt,

zoo gedraagt zich God jegens u als

zonen (want wat zoon is er, dien de
vader niet kastijdt?);

8. Maar indien gij zonder kastijding

zijt, welke allen deelachtig zijn gewor-
den, zoo zijt gij dan bastaarden, en
niet zonen.

9. Voorts, wij hebben de vaders on-

zes vleesches wel tot kastijders gehad,
en wij ontzagen hen ; zullen wij [dan]

niet veel meer den Vader der geesten
onderworpen zijn, en leven?

10. Want gene hebben [ons] wel voor
eenen korten tijd, naar dat het hun
goed docht, gekastijd; maar Deze kas-

tijdt [ons] tot [ons] nut, opdat wij zij-

ner heiligheid zouden deelachtig wor-
den.

11. En alle kastyding, als die tegen-

woordig is, schijnt geene [zake] van
vreugde, maar van droefheid te zijn;

doch daarna geeft zij
,
van zich eene

vreedzame vrucht der gerechtigheid den-

genen die door haar geoefend zijn.

12. «Daarom richt weder op de trage

handen en de slappe knieën;
a Jes. 35: 3.

13. En maakt rechte paden voor uwe
voeten, opdat hetgene kreupel is, niet

verdraaid worde, maar [dat] het veel

meer genezen worde.

14. «Jaagt den vrede na met allen,

en Me heiligmaking, zonder welke nie-

mand den Heere zien zal;
Cl Pvom. 12: 18, 2 Tim. 2: 22. b Matth. 5: 8.
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15. ^Toeziende, dat niet iemand ver-

achtere van de genade Gods; dat niet

^eenige wortel der bitterheid, opwaarts
spruitende, cberoerte make, en door

dezen velen* ontreinigd worden;
a 2 Cor. 6: 1.

h Deut. 29: 18. c Hand. 17: 13. Gal. 5: 12.

16. «Dat niet iemand zij een hoereer-

der, of een onheilige, ^gelijk Ezau, die

om eene spyze het recht van zijne

eerstgeboorte wegsaf; a Eph. 5: 3.

Col. 3: 5. 1 Thess. 4: 3. 6 Gen. 25: 33.

17. «Want gij weet dat hij ook daar-

na, de zegening willende beërven, ver-

worpen werd; want hij vond geene
plaats des berouws, hoewel hij die met
tranen zocht. a Gen. 27: 36.

18. Want gij zijt niet gekomen «tot

den tastelijken berg, &en het brandende
vimr, en donkerheid, en duisternis, en
onweder; a Ex. 19: lO, enz.; 20: 21.

6 Ex. 19: 16. Deut. 5: 22.

19. En tot het geklank der bazuin,

en de stemme der woorden ; welke die

ze hoorden, «baden, dat het woord tot

hen niet meer zoude gedaan worden;
a Ex. 20: 19. Deut. 5: 25; 18: 16.

20. (Want zij konden niet dragen
hetgene er geboden werd : «Indien ook
een gedierte den berg aanraakt, het zal

gesteenigd, of met eenen pijl doorscho-

ten worden; a Ex. 19: 13.

21. En Mozes, zoo vreeselijk was het

gezicht, zeide: Ik ben gansch bevreesd
en bevende).

22. Maar gij zijt gekomen tot den
berg Sion, en de stad des levenden
Gods, tot «het hemelsche Jeruzalem,
en de vele duizenden der engelen,

a Gal. 4: 26. Openb. 3: 12; 21: 10, enz.

23. Tot de algemeene vergadering en
de gemeente der eerstgeborenen, die

«in de hemelen opgeschreven zijn, en
tot God, den Rechter over allen, en de
geesten der volmaakte rechtvaardigen,

a Luc. 10: 20.

24. En tot den Middelaar des nieuwen
Testaments, Jezus, en het bloed «der
besprenging, dat betere dingen spreekt
dan ^Abel. a Hebr. 10: 22.

1 Petr. 1: 2. 6 Gen. 4: 10. Hebr. 11: 4.

25. «Ziet toe, dat gij dien die spreekt
niet verwerpt; want indien deze niet

zi^'n ontvloden, die dengene verwierpen
welke op aarde Goddelijke antwoorden
gaf, veel meer [zullen] wij niet [ont-

vlieden], zoo wij ons van dien afkee-
ren, die van de hemelen [is];

a Hebr. 2: 3.

26. Wiens stemme toen de aarde be-

woog; maar nu heeft Hij verkondigd^
zeggende: «Nog eenmaal zal Ik bewe-
gen niet alleen de aarde, maar ook
den hemel. a Hagg. 2: 7.

27. En dit [woord]: Nog eenmaal;
wijst aan de verandering der bewege-
lijke dingen, als welke gemaakt waren,^

opdat blijven zouden de dingen die

niet bewegelijk zijn.

28. Daarom, alzoo wij een onbewege-
lijk koninkrijk ontvangen, laat ons de
genade [2;as;;]houden, «door dewelke wij

welbehagelijk Gode mogen dienen, met
eerbied en Godvruchtigheid;

a 1 Petr. 2: 5.

29. «Want onze God is een verterend
vuur. a Deut. 4 : 24.

HET XIII KAPITTEL.

iJat «de broederlijke liefde blijve.

a Rom. 12: 10.

Eph. 4: 3. 1 Petr. 1: 22; 2: 17; 4: 8.

2. «Vergeet de herbergzaamheid niet;

''want hierdoor hebben sommigen onwe-
tend engelen geherbergd. aRom. 12: 13.

1 Petr. 4: 9. 6 Gen. 18: 1; 19: 1.

3. «Gedenkt der gevangenen, alsof

gij mede gevangen waart; [en] derge-

nen die kwalijk gehandeld worden, als-

of gij ook zeiven in het lichaam [kwa-

lijk gehandeld] waart, a Matth. 25: sg.

4. Het huwelijk is *eerbaar onder
allen, en het bed onbevlekt; maar hoe-

reerders en overspeiers zal God oor-

deelen.

5. «[?7^ü] wandel zij zonder geldzuch-

tigheid, ''en zijt vergenoegd met het

tegenwoordige; want Hij heeft gezegd:
elk zal u niet begeven, en Ik zal u niet

verlaten; a Ex. 23: 8. Deut. 16: 19.

Spr. 15: 16. b Philipp. 4: 11. 1 Tim. 6: 6, 8.

c Deut. 31: 6, 8. Joz. 1: 5. 1 Kron. 28: 20.

6. Zoodat wij vrijmoediglijk durven
zeggen: «De Heere is mij een Helper,

en ik zal niet vreezen, wat mij een

mensch zal doen. a Ps. 56: 5; iis: e.

7. Gedenkt «uwer voorgangeren, die

u het woord Gods gesproken hebben
;

• Stat.-overz.: eerlijk. Thans alleen in den
zin van zonder bedrog gebezigd. Bedoeld i&

eerbaar.
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[€71] volgt hun geloof na, aanschouwen-
de de uitkomst [hunner] wandeling.

a Hebr. 13: 17.

8. Jezus Christus is gisteren en he-

den dezelfde en in der eeuwigheid.

9. «Wordt niet omgevoerd met ver-

scheidene en vreemde leeringen; want
het is goed, dat het hart gesterkt wor-

de door genade, ^niet door spijzen, door
welke geene nuttigheid bekomen heb-

ben, die [daarin] gewandeld hebben.
a Jer. 29: 8. Mattli. 24: 4.

Rom. 16: 17. Eph. 4: 14; 5: 6.

Col, 2: 16. 2 Thess. 2: 2-. 1 Tim. 4: 3.

1 Joh. 4: 1. b Joh. 6 : 27. Rom. 14: 17.

10. Wij hebben een altaar, van het-

welk geene macht hebben te eten, die

den Tabernakel dienen.

11. «Want welker dieren bloed voor
de zonde gedragen werd in het Heilig-

dom door den hoogepriester, dezer li-

chamen werden verbrand buiten de
legerplaats. a Ex. 29: 14.

Lev. 4: 21; 6: 30; 16: 27. Num. 19: 3.

12. Daarom heeft ook Jezus, opdat
hij door zijn eigen bloed het volk zou-

de heiligen, «buiten de poortgeleden.
a Joh. 19: 17, 18.

13. Zoo laat ons dan tot hem uitgaan
buiten de legerplaats, zijne smaadheid
dragende;

14. «Want wij hebben hier geene blij-

vende stad, maar wij zoeken de toe-

komende, a Philipp. 3: 20.

15. Laat ons dan door hem altijd

Gode opofferen eene offerande des lofs,

dat is, «de vrucht der lippen die zijnen

naam belijden. a Ho.s. i4: 3.

i6. En vergeet de weldadigheid en
de mededeelzaamheid niet; «want aan
zoodanige offeranden heeft God een wel-

behagen, a Philipp. 4: 18.

17. «Zijt uwen voorgangeren gehoor-
zaam, en zijt hun onderdanig; want
zij waken over uwe zielen, ^als die

rekenschap geven zullen; opdat zij dat
doen mogen met vreugde, en niet al

zuchtende; want dat is u niet nuttig.
a Philipp. 2: 29. 1 Thess. 5: 12.

1 Tim. 5: 17. 6 Ezech. 3: 18; 33: 8.

18. Bidt voor ons; want wij vertrou-

wen, dat wij eene goede consciëntie
hebben, als die in alles willen eerlijk

wandelen.

19. En ik bid [u] te meer dat gij dit

doet, opdat ik te eerder ulieden moge
wedergegeven worden.

20. De God nu des vredes, die «den
grooten Herder der schapen door het
bloed des eeuwigen Testaments uit de
dooden heeft wedergebracht, [namelijk]

onzen Heere Jezus Christus,
a Jes. 40: 11.

Ezech. 34: 23. Joh. 10: 11. 1 Petr. 5: 4.

21. «Die volmake u in alle goed werk,
opdat gij zijnen wil moogtdoen; wer-
kende in u hetgene voor Hem welbe-

hagelijk is, door Jezus Christus; den-

welken zij de heerlijkheid in alle

eeuwigheid, Amen.
a 2 Cor. 3: 5. Philipp. 2: 13.

22. Doch ik bid u, broeders, verdraagt

het woord dezer vermaning; want ik

heb u in het kort geschreven.

23. Weet, dat de broeder Timótheüs
losgelaten is, met welken (zoo hij haast

komt) ik u zal zien.

24. Groet alle uwe voorgangeren, en
alle de heiligen. U groeten die van
Italië zijn.

25. De genade zij met u allen, Amen.



DE ALGEMEENE ZENDBlilBF

VAN DEN

APOSTEL JAGOBUS.

HET I KAPITTEL.

J acobus, een dienstknecht van God en
van den Heere Jezus Christus, aan de

twaalf stammen «die in de verstrooüng
zijn: zaliglieid. « Hand. 8: l. l Petr. 1: 1.

2. «Acht het voor groote vreugde,

mijne broeders, wanneer gij in veler-

lei verzoekingen valt; a Matth. 5: n.
Kom. 5: 3. 1 Petr. 1: 6.

3. «Wetende, dat de beproeving uws
geloofs lijdzaamheid werkt.

a Rom. 5: 3. 1 Petr. 1: 7.

4. Doch de lijdzaamheid hebbe een
volmaakt werk, opdat gij moogt vol-

maakt zijn en geheel oprecht, in geen
ding gebrekkelijk.

5. «En indien iemand van u wijsheid

ontbreekt, dat hij ze van God begeere,

die een iegelijk mildelijk geeft, en niet

verwijt; en ^zij zal hem gegeven wor-

den, tt Spr. 2: 8.

h Jer. 29: 12. Matth. 7: 7; 21: 22.

Mare. 11: 24. Joli. 16: 24. 1 Joh. 3: 22; 5:14.

6. Maar dat hij ze begeere in geloof,

niet twijfelende; want die twijfelt, is

eene baar der zee gelijk, die van den
^wind gedreven en op en neer gewor-
pen wordt.

7. Want die mensch meene niet, dat

hij iets ontvangen zal van den Heere.

8. Een dubbelhartig man [is] onge-

stadig in alle zijne wegen.
9. Maar de broeder, die *in vernede-

riii;:- is, roeme in zijne hoogheid;
10. En de rijke in zijne vernedering;

* Stat.-overz.: nederig; dat thans eene ge-

moedsgesteldheid aanduidt.

want hij zal als eene bloem van het
gras voorbijgaan.

11. «Want de zon is opgegaan met
de hitte, en heeft het gras dor gemaakt,
en zijne bloem is afgevallen, en de
schoone gedaante haars aanschijns is

vergaan; alzoo zal ook de rijke in zijne

wegen verwelken.
a Jes. 40: 6. 1 Cor. 7: 31.

Jac. 4: 14. 1 Petr. 1: 24. 1 Joh. 2: 17.

12. «Zalig is de man, die verzoeking
verdraagt; want als hij beproefd zal

geweest zijn, zoo zal hij t'de kroon des

levens ontvangen, welke de Heere ^be-

loofd heeft dengenen die Hem lief-

hebben, a Joh 5: 17.

h 2 Tim. 4: 8. 1 Petr. 5: 4.

Openb. 2: 10. c Matth. 10: 22; 19: 28, 29.

13. Niemand, als hij verzocht wordt,

zegge: Ik word van God verzocht; want
Go"d kan niet verzocht worden met het

kwade, en Hijzelf verzoekt niemand.

14. Maar een iegelijk wordt verzocht,

als hij van zijne eigene begeerlijkheid

afgetrokken en verlokt wordt.

15. Daarna de begeerlijkheid, ontvan-

gen hebbende, baart zonde ; en de zon-

de, voleindigd zijnde, baart den dood.

16. Dwaalt niet, mijne geliefde broe-

ders.

17. «Alle goede gave en alle volmaak-

te gift is van boven, van den Vader

der lichten afkomende, ^bij welken geen^

verandering is, of schaduw van omkee-

rinc'. « Spr. 2 : 6. l Cor. 4 : 7.

h Je^s. 14: 27; 46: 10. Mal. 3: 6. Rom. 11:29.

18. «Naar zi^inen wil heeft Hij ons

gebaard door het woord der waarheid.
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opdat wij zouden zijn [afe] eerstelingen

zijner schepselen. a i Cor. 4: i5.

Gal. 4: 19. 1 Petr. 1 :
23.

'

19. Zoo dan, mijne geliefde broeders,

aeen iegelijk mensch zij rascli om te

hocü'en, traag om te spieken, traag tot

toorn
;

a Spr. 17 : 27. Pred. 5 : 1.

20. Want de toorn des mans werkt

Gods gerechtigheid -niet.

21. «Daarom, afgelegd hebbende alle

vuiligheid en overvloed van boosheid,

ontvangt met zachtmoedigheid het

woord dat in [u] geplant wordt, hetwelk

uwe zielen kan zalig maken.
a Kom. 13: 12. Col. 3: 8.

22. «En zijt daders deswoords, en

niet alleen hoo^i-ders, uzelven met val-

sche overlegging bedriegende.
a Matth. 7 : 21. Lnc. 11 : 28.

Hom. 2 : 13. 1 Joh. 3 : 7.

23. «Want zoo iemand een hoor^der

is des woords, en niet een dader, die

is een man gelij.k, welke zijn aangeboren
aangezicht bemerkt in eenen spiegel;,

a Luc. 6: 47.

24. Want hij heeftzichzelven bemerkt,
en is weggegaan, en heeft terstond ver-

geten hoedanig hij was.

25. «Maar die inziet in de volmaakte
wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft,

deze, geen vergefelijk hoorder gewor-
den zijnde, maar een dader des werks,
deze, [zeg ik], zal gelukzalig zijn in dit

doen. a Matth. 5: 19.

26. cflndien iemand onder u dunkt
dat hij Godsdienstig is, en hij zijne tong
niet in toom houdt, maar zijn hart
verleidt, dezes Gods-dienst is ijdel.

a Ps. 34: 14. Jac. 3: 6.1 Petr. 3: 10.

27. De zuivere en onbevlekte Gods-
dienst voor God ^n den Vader is deze:
weezen en weduwen bezoeken in hunne
verdrukking, ^[en] zichzelven onbesmet
bewaren van de wereld.

HET II KAPITTEL.

Miijne broeders, hebt niet het geloof
van onzen Heere Jezus Christus," [den
Reere] der heerlijkheid, «met aannemin-
gen des perSOOOS. a Lev. 19: 15.

Dent. 16: 19. Spr. 24: 23. Matth. 22 : 16.

2. Want zoo in uwe vergadering kwam
een man met eenen gouden ring aan
den vinger, in eene sierlijke kleeding,

en er kwam ook een arm man in met
eene slechte kleeding;

3. En gij zoudt aanzien dengene die

de sierlijke kleeding draagt, en tot hem
zeggen: Zit gij hier op eene i^'laats *der
eere; en zoudt zeggen tot den arme:
Sta gij daar; of: Zit hier onder mijne
voetbank

;

4. Hebt gij dan niet in uzelven een
onderscheid gemaakt, en zijt rechters
geworden van kwade overleggingen?

5. «Hoort, mijne geliefde broeders,
heeft God niet uitverkoren de armeen
dezer wereld, [om] rijk [te zijn] in het
geloof, en erfgenamen des Koninkrijks,
hetwelk Hij i^beloolt de-ngenen die Hem
liefhebben? a Joh. 7: 4S.

1 Cor. 1 : 26. enz. b Ex. 20: 6.

1 Sam. 2: 30. Spr. 8: 17. Matth. 5:3.'

6. Maar gij hebt den arme oneere
aangedaan. Overweldigen ii niet de rij-

ken, en trekken zij u [me^] tot de rech-

terstoelen ?

7. Lasteren zij niet den goeden naam,
die over u aangeroepen is?

8. Indien gij dan de koninkjijke wet
volbrengt, naar de Schrift: «Gij zult

uwen naaste liefhebben als uzelven;
zoo doet gij wel; a Lev. 19: 18.

Matth. 22 : 39. Marc. 12 : 51.

Eom. 13 : 9. Gal. 5 : 14. Eph. 5: 2. 1 Thess. 4: 9.

9. Maar indien gij den persoon aan-

neemt, zoo doet gij zonde, en wordt
van de wet bestraft als overtreders.

10. «Want wie de geheele wet zal

houden, en in één zal struikelen, die

is schuldig geworden aan allen.

a Deut. 27 : 26. Matth. 5 : 19. Gal. 3 : 10.

11. Want die gezegd heeft: «Gij zult

geen overspel doen; die heeft ook ge-

zegd: Gij zult niet dooden. Indien gij

nu geen overspel zult doen, maar zult

dooden, zoo zijt gij een overtreder der

wet geworden, a Ex. 20: 14. Matth. 5: 27.

12. Spreekt alzoo, en doet alzoo, als

die door de wet der vrijheid zult ge-

oordeeld worden.
13. «Want een onbarmhartig oordeel

[zal gaan] over dengene, die geene
barmhartiglieid gedaan heeft ; en de
barmhartigheid roemt tegen het oordeel.

a Matth. 6 : 15 ; 18 : 35.

Mare. 11 : 25. Luc. 16 : 25.

14. «Wat nuttigheid is het, mijne broo-

Zie de noot op Hebr. XIII : 4.

10*
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ders, indien iemand zegt, dat hij het

geloof heeft, en hij heeft de werken
niet? Kan dat geloof hem zalig maken?

a Matth. 7 : 26. Jac. 1 : 23.

15. «Indien er nu een broeder of zus-
ter naakt zouden zijn, en gebrek zouden
hebben aan dagelijksch voedsel;

a Lvic. 3: n. 1 Joh. 3: 17.

16. En iemand van u tot hen zoude
zeggen: Gaat henen in vrede, wordt
warm, en wordt verzadigd

; en gijlieden
zoudt hun niet geven de nooddruftig-
heden des lichaams, wat nuttigheid is

dat?

17. Alzoo ook het geloof, indien het
de werken niet heeft, is bij zichzelf
dood.

18. Maar zal iemand zeggen : Gij hebt
het geloof, en ik heb de werken; toon
mij uw geloof uit uwe w^erken, en ik
zal u uit mijne werken mijn geloof
toonen.

19. Gij gelooft, dat God een eenig
[G'odjis; gij doet wel; «de duivelen ge-
looven het ook, en zij sidderen.

a Marc. 1: 24.

20. Maar wilt gij weten, o ijdel mensch,
dat het geloof zonder de werken dood is ?

21. Abraham, onze vader, is hij niet
uit de werken gerechtvaardigd, «als hij

Izak, zijnen zoon, geofferd heeft op het
altaar? a Gen. 22: 10.

22. Ziet gij wel, dat het geloof mede
gev/rocht heeft met zijne werken, en
het geloof volmaakt is geweest uit de
werken ?

23. En de Schrift is vervuld gewor-
den, die daar zegt: «En Abraham ge-

loofde God, en het is hem tot recht-

vaardigheid gerekend
; en hij is een

vriend Gods genaamd geweest.
a Gen. 5 : 6. Rom. 4 : 3, Gal. 3 : 6,

24. Ziet gij dan nu, dat een mensch
uit de werken gerechtvaardigd wordt,
en niet alleenlijk uit het geloof?

25. En desgelijks ook «Rachab, de
hoer, is zij niet uit de werken gerecht-

vaardigd geweest, als zij de gezondenen
heeft ontvangen, en door eenen anderen
weg uitgelaten?

a Joz. 2: 1; 6: 23. Hebr. 11: 31.

26. Want gelijk het lichaam zonder
geest dood is, alzoo ook het geloof zon-

der de werken dood.

HET III KAPITTEL.
ar/

.

Zjijt niet vele meesters, mijne broe-
ders, wetende &dat wij te meerder oor-
deel zullen ontvangen.

a Matth. 23: 8. b Matth. 7: 1. Luc. G: 37.

2. Want wij struikelen allen in vele.
«Indien iemand in woorden niet strui-
kelt, die is een volmaakt man, machtig
om ook het geheele lichaam in den toom
te houden. a Vs. 3-4: U. Jac. i: 26.

3. Ziet, wij leggen den paarden too-
rnen in de monden, opdat zij ons zou-
den gehoorzamen, en wij leiden [daar-
mede] hun geheele lichaam om;

4. Ziet, ook de schepen, hoewel zij

zoo groot zijn, en van harde winden
gedreven, zij worden omgewend van
een zeer klein roer, waarhenen ook de
begeerte des stuurders wil;

5. "Alzoo is ook de tong een klein
lid, en roemt [iiochtans] groote dingen.
Ziet, een klein vuur, hoe grooten Jioop

houts het aansteekt!
a Spr. 12: 18; 15: 2.

6. De tong is ook een vuur ; eene
wereld der ongerechtigheid, Alzoo is

de tong onder onze leden gesteld, welke
het geheele lichaam besmet, en ont-

steekt het rad [onzer] geboorte, en3 wordt
ontstoken van de hel,

7. Want alle natuur, beide der wilde

dieren en der vogelen, beide der krui-

pende en der zeedieren, wordt getemd
en is getemd geweest van de mensche-
lijke natuur;

8. Maar de tong kan geen mensch
temmen; zij is' een onbedwingelijk
kwaad, vol van doodelijk venijn.

9. Door haar loven wij God en den
Vader, en door haar vervloeken wij de
menschen, «die naaa- de gelijkenisse

Gods gemaakt zijn, a Gen. i: 27.

10. Uit denzelfden mond komt voort

zegening en vervloeking. Dit moet, mij-

ne broeders, alzoo niet geschieden.

11. Welt ook eene fontein uit een-

zelfde ader het zoet en het bitter ?

12. Kan ook, mijne broe Iers, een vij-

geboom olijven voortbrengen, of een
wijnstok vijgen ? Alzoo [kan] geene fon-

tein zout en zoet water voortbrengen,

13. Wie is wijs en verstandig onder

u? «Die bewijze uit [zijnen] goeden wan-
del zijne werken in zachtmoedige wijs-

heid. a Eph. 5 : 8.
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14. «Maar indien gij bitteren nijd en

twistgierigheid hebt in uw hart, zoo

roemt en liegt niet tegen de waarheid.
a Rom. 13: 13.

15. «Deze is de wijsheid niet, die van
boven afkomt, maar is aardsch, na-

tuurlijk, duivelsch. a l Cor. 2: 6,7.

16. "Want waar nijd en twistgierig-

heid is, aldaar is verwarring, en alle

bOOZe handel. a l Cor. 3 : 3. Gal. 5 : 20.

17. Maar de wijsheid die van boven
is, die is ten eerste zuiver, daarna vreed-

zaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van
barmhartigheid en van goede vruchten,

niet partijdiglijk oordeelende, en onge-

veinsd.

18. En de vrucht der rechtvaardig-

heid wordt in 'vrede gezaaid, voor de-

genen die vrede maken.

HET IV KAPITTEL.

Van waar [Jwmen] krijgen en vechte-

rijen onder u? [Komen zij] niet hier-

van, [namelijk] uit uwe wellusten, u«die

in uwe leden strijd voeren?
a Rom.- 7: 23. 1 Petr. 2: 11.

z. Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt

en ijvert [naar dingen], en kunt ze niet

verkrijgen; gij vecht en voert krijg,

doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt;

3. Gij bidt, en gij ontvangt niet, «om-
dat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uwe
wellusten doorbrengen zoudt.

a Matth. 20: 22. Rom. 8: 2G.

4. Overspelers en overspeleressen,

weet gij niet, dat de vriendschap der
wereld eene vijandschap Gods is? «Zoo
wie dan een vriend der wereld wil zijn,

die wordt een vijand Gods gesteld.
a Joh. 15 : 19. Gal. 1 : 10. 1 Joh. 2 : 15.

5. Of meent gij, dat de Schrift tever-

geefs zegt: «De Geest die in ons woont,
heeft die lust tot nijdigheid?

a Num. 11 • 29.

6. Ja hij geeft meerdere genade. Daar-
om zegt [de Schrift]: «God wederstaat
de hoovaardigen, maar den nederigen
geeft Hij genade.

a Spr. 3 : 34. 1 Petr. 5 ! 5.

7. Zoo onderwerpt u dan Gode; «we-
derstaat den diüvel, en hij zal van u
vlieden. a Eph. 4: 27. l Petr. 5: 9.

8. Naakt tot God, en Hij zal tot u
naken. «Reinigt de handen, gij zondaars,

en zuivert de harten, gij dubbelharti-

gen. a Jes. 1: 115.

9. «Gedraagt u als ellendigen, en
treurt en weent; uw lachen worde ver-

anderd in treuren, en [iiive] blijdschap

in bedroefdheid. «Matth. 5:4.

10. «Vernedert u voor den Heere, en
Hy zal u verhoogen. a Job 22: 29.

Spr. 29 : 23. Matth. 23 : 12.

Lvic. 14 : 11 ; 18 : 14. 1 Petr. 5 : 6.

11. Broeders, spreekt niet kwalijk van
malkanderen. Die van. [zijnen] broeder
kwalijk spreekt en zijnen broeder oor-

deelt, die spreekt kwalijk van de wet,

en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet
oordeelt, zoo zijt gij geen dader der

wet, maar een rechter.

12. Er is een eenig Wetgever, die be-

houden kan en verderven. «Doch wie
zijt gij, die eenen anderen oordeelt?

a Rom. 14: 4.

13. Welaan nu, gij die daar zegt:

aWij zullen heden of morgen naar zulk

eene stad reizen, en aldaar een jaar

overbrengen, en koopmanschap drijven,

en winste doen; a Luc. 12: is.

14. Gij die niet weet wat morgen
[geschieden zal]; «want hoedanig is uw
leven ? want het is een damp, die voor

een weinig [tijds] gezien wordt, en
daarna verdwijnt; a Jes. 40 : 6. 1 Cor. 7: 31.

Jac. 1 : 10. 1 Petr- 1 : 24. 1 Joh. 2 : 17.

15. In plaats dat gij zoudt zeggen:

«Indien de Heere wil, en wij leven

zullen, zoo zullen wij dit of dat doen.
a Hand. 18 : 21. 1 Cor. 4 : 19. Hebr. 6 : 3.

16. Maar nu roemt gij in uwen hoog-

moed; alle zoodanige roem is boos.

17. «Wie dan weet goed te doen, en

niet doet, dien is het zonde,
a Luc. 12: 47.

HET V KAPITTEL.

^ Wel3,9'i^ nu, gij rijken, weent en huüt
over uwe ellendigheden, die over u
komen. a Spr. ll: 28. Amos 6:1.

Luc. 6 : 24. 1 Tim. 6 : 9.

2. Uw rijkdom is verrot, en uwe
kleederen zijn van de motten gegeten

geworden
;

3. Uw goud en zilver is verroest; en
hun roest zal u zijn tot een getuigenis,

en zal uw vleesch als een vuur verte-

ren; «gij hebt schatten vergaderd in

de laatste dagen.
a Matth. 6: 19. Rom. 2: 5.
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4. Ziet, «het loon der werklieden die

uwe landen gemaaid hebben, hetwelk

van u verkort is, roept; en het geschrei

dergenen die geoogst hebben, is geko-

men tot in de ooren van den Heere
Sabaöth. a Lev. 19 : 13. Dent. 24 : 14.

5. aGij hebt lekkerlyk geleefd op

aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt

uwe harten gevoed als in eenen dag

der slachting, a Job 2I: 13. Luc. 16:19,25.

6. Gü hebt veroordeeld, gij hebt ge-

dood den rechtvaardige; [en] hij we-

derstaat u niet.

7. Zoo zijt dan lankmoedig, broeders,

tot de toekomst des Heeren. Ziet, de land-

man verwacht de kostelijke vrucht des

lands, lankmoedig zijnde over haar,

totdat het den vroegen en spaden re-

gen zal hebben ontvangen. ,

8. Weest gij ook lankmoedig, ver-

sterkt uwe harten; want de toekomst

des Heeren genaakt.

9. Zucht niet tegen malkanderen,

broeders, opdat gij niet veroordeeld

wordt. Ziet, de Rechter staat voor de deur.

10. Mijne broeders, neemt tot een

exempel des lijdens en der lankmoe-

digheid de profeten,^ die [in] den naam
des Heeren gesproken hebben.

11. Ziet, «wij houden hen gelukzalig,

die verdragen. Gij hebt ^'de verdraag-

zaamheid van Job gehoord, en gij hebt

het einde des Heeren gezien, «dat de

Heere zeer barmhartig is en een ont

fermer. « Matth. 5: 11. h Job 1: 21, 22.

c Num. 14: 18. Ps. 103: 8.

12. Doch vóór alle dingen, mijne

broeders, «zweert niet, noch bij den he-

mel, noch bij de aarde, noch eenigen
anderen eed; maar uw Ja zy ja, en
het Neen, neen; opdat gy in geen oor-

deel valt. o Mattb. 5 : 34. 2 Cor. 1 : 17, 18.

13. Is iemand onder u in lijden'? dat
hij bidde. Is iemand goedsmoeds? «dat
hij psalmzinge. a Epb. 5: 19. Col. 3: 16.

14. Is iemand krank onder u? dat
hij tot zich roepe de ouderlingen der
gemeente, en dat zy over hem bidden,

«hem zalvende met olie in den naam
des Heeren; « Mare. 6: is.

15. En het gebed des geloofs zal den
zieke behouden, en de Heere zal hem
oprichten, en zoo hij zonden gedaan
zal hebben, het zal hem vergeven wor-
den.

16. Belijdt malkanderen de misdaden,
en bidt voor malkanderen, opdat gy
gezond wordt; een krachtig gebed des
rechtvaardigen vermag veel.

17. «Eli'as was een mensch van ge-

lijke bewegingen als wij, en hij bad
een gebed dat het niet zoude regenen,

en het regende niet op de aarde in drie

jaren en zes maanden;
a 1 Kon. 17: 1. Luc. 4 : 25.

18. «En hij bad wederom, en de ha- '

mei gaf regen, en . de aarde bracht
'

hare vracht voort. a i Kon. is : 45.

19. Broeders, «indien iemand onder
u van de waarheid is afgedwaald, en

^

hem iemand bekeert, « Matth. i8 : 15.
]

20. Die wete, dat degene, die eenen -

zondaar van de dwaling zijns wegs be-

keert, eene ziele van den dood zal be-,

houden, «en menigte der zonden zalj

bedekken. a Spr. lO: 12. 1 retr. 4: -

DE EERSTE ALGEMEENE ZENDBRIEF

VAN DEN

APOSTEL PETRUS.

HET I KAPITTEL.

Petrus, een apostel van Jezus Christus,

aan de vreemdelingen, «verstrooid in,

Póntus, Galatië, Cappadócië, Aziö en

Bithy'nië, a Jac. i: i.
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2. Den uitverkorenen naar de voor-

kennisse Gods des Vaders, in de heilig-

making des Geestès, tot gehoorzaam-
heid en «besprenging des bloeds van
Jezus Christus: ^genade en vrede zij

u cvermenigvuldigd. a Hebr. 12: 24.

h Rom. 1 : 7. 1 Cor. 1 : 3. Gal 1 : 3.

Eph. 1 : 2. c 2 Petr. 1 : 2. Judas vs. 2.

3. «Geloofd zij de God en Vader van
onzen Heere Jezus Christus, ^die naar

zijne groote barmhartigheid ons heeft

wedergeboren, tot eene levende hope,

cdoor de opstanding van Jezus Chris-

tus uit de dooden, a 2 Cor. i : 3.

Eph. 1 : 3. ö Kom. 6 : 28.

Jac. 1: 18. c 1 Cor. ]5: 20.

4. Tot eene onverderfelijke, en onbe-

vlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis,

die in de hemelen bewaard is voor u,

a Col. 1: 5. 2 Tim. 1: 12.

5. Gij die in de kracht Gods bewaard
wordt door het geloof, tot de zaligheid

die bereid is om geopenbaard te worden
in den laatsten tijd;

6. «In welken gij u verheugt, ^nu een

•weinig [tijO.s] (zoo het noodig is) be-

droefd zijnde door menigerlei verzoe-

kingen, rt Kom. 5: 3. Jac. 1: 2.

6 Hebr. 10: 37. 1 Petr. 5; 10.

7. «Opdat de beproeving uws geloofs,

die veel kostelijker is dan van het goud,
hetwelk vergaat en door het. vaur be-

proefd wordt, bevonden worde te zijn

tot lof, en eere, en heerlijkheid, in de
openbaring van Jezus Christus;

d Jes. 48: 10.

1 Cor. 3: 13. Jac. 1: 3. 1 Petr. 4: 12.

8. «Denwelken gij niet gezien hebt,

en [nochtans] liefhebt; in denwelken gy
nu, hoewel [hem] niet ziende, maar ge-

loovende, u verheugt met eene onuit-

sprekelijke en heerlijke vreugde;
a Job. 20: 29.

9. Verkrijgende het einde uws geloofs,

[namelijk] de zaligheid der zielen.

10. Van welke zaligheid ondervraagd
en onderzocht hebben «de profeten, die

geprofeteerd hebben van de genade aan
u [geschied], a Gen. 49: 10.

iDan. 2: 44. Hagg. 2: 8. Zach. 6: 12.

11. «Onderzoekende, op welken of
hoedanigen tijd de Geest van Christus,

die in hen was, beduidde en tevoren
getuigde ^het lijden [dat] op Christus
[kmneyi zoude], en de heerlijkheid daar-
na [volgende]; a Dan. 9: 24.

h Ps. 22: 7. Jes. 53: 3.

12. Denwelken geopenbaard is, dat
zij niet zichzelven maar ons bedienden
deze dingen, die u nu aangediend zijn

door degenen die u bet Evangelie ver-

kondigd hebben «door den Heiligen
Geest die van den hemel gezonden is;

hm welke dingen de engelen begeerig
zijn in te zien. a Hand. 2: 4.

h Eph. 3: 10.

13. «Daarom opschortende de lende-

nen uws verstands, [en] nuchteren zijn-

de, hoopt volkomenlijk op de genade
die u toegebracht wordt in de openba-
ring van Jezus Christus.

a Luc. 12: 35. Eph. 6: 14.

14. Als gehoorzame kinderen, wordt
niet gelijkvormig aan de begeerlijkhe-

den, die tevoren in uwe onwetendheid
waren

;

15. Maar gelijk Hij die u geroepen
heeft heilig is, a[zoo] wordt ook gijzel-

ven heilig in al [uiven] wandel;
a Luc. 1: 75.

16. Daarom dat er geschreven is;

«Zijt heilig, want Ik ben heilig.

a Lev. 11: 44, 45; 19: 2; 20: 7,

17. En indien gij tot eenen Vader
aanroept Dengene, «die zonder aanne-
ming des peisoons oordeelt naar eens
iegelijks werk, zoo wandelt in vreeze

den tijd uwer inwoning; a Deut. 10:17,

2 Kron. 19: 7. Job 34: 19.

Hand. 10: 34. Kom. 2: 11,

Gal. 2: 6. Eph. 6: 9. Col. 3: 25.

18. «Wetende dat gij niet door ver-

gankelijke dingen, zilver of goud, ver-

lost zijt uit uwe ijdele wandeling, die

[u] van de vaderen overgeleverd [is],

a 1 Cor. 6: 20; 7: 23.

19. Maar «door het dierbaar bloed

van Christus, als van een onbestraffelijk

en onbevlekt lam; « Hand. 20: 28.

Hebr. 9: 12. Openb. 1: 5.

20. Dewelke wel «voorgekend is ge-

weest vóór de grondlegging der wereld,

maar geopenbaard is in deze laatste

tijden om uwentwille; a Kom. 16: 25.

Eph. 1: 9j 3: 9.

Col. 1: 26. 2 Tim. 1:9. Tit. 1: 2.

21. Gij die door hem gelooft in God,
welke hem opgewekt heeft uit de doo-

den, «en hem heerlijkheid gegeven heeft,

opdat uw geloof en hope op God zyn
zoude. a Hand. 2: 33. Philipp. 2: 9.

22. Hebbende [dan] uwe zielen gerei-

nigd in de gehoorzaamheid der waar-
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held, door den Geest, «tot ongeveinsde,

broederlijke liefde, zoo hebt raalkande-

ren vuriglijk lief uit een rein hart;
a Hom. 12: 10. Eph. 4: 3.

Hebr. 13: 1. 1 Tetr. 2: 17.

23. Gij die «wedergeboren zijt, niet

uit vergankelijk, maar [uit] onvergan-

kelijk &zaad, door het levende en eeuwig
blijvende woord van God.

a Jac. 1: 18. & 1 Joh. 3: 9.

24. «Want alle vleesch is als gras, en

alle heerlijkheid des menschen is als

eene bloem van het gras; het gras is

verdord, en zijne bloem is afgevallen;
a Jes. 40: 6. 1 Cor. 7: 31.

Jac. 1: 10; 4: 14. 1 Joh. 2: 17.

25. Maar het woord des Heeren blijft

in der eeuwigheid. En dit is het woord
dat onder u verkondigd is.

HET II KAPITTEL.

^00 «legt dan af alle kwaadheid, en

alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdig-

heid, en alle achterklappingen;
a Matth. 18: 3.

Rom. 6: 4. 1 Cor. 14: 20.

Eph. 4: 23. Col. 3: 8. Hebr. 12: 1.

2. En als nieuwgeborene kinderkens,

zljt zeer begeerig naar de redelijkeonver-

valschte melk, opdat gij door dezemoogt
opwassen

;

3. Indien gij "'•"althans «gesmaakt hebt

dat de Heere goedertieren is.

a Ps. 34: 9.

4. «Tot welken komende, [als tot]

eenen levenden steen, van de menschen
wel verworpen, maar bij God uitverko-

ren [en] dierbaar, a Eph. 2: 20.

5. Zoo wordt gij ook zelven, als le-

vende steenen, gebouwd [tot] «een gees-

telijk huis, [tot] f>een heilig priesterdom,

om ^geestelijke offeranden op te offeren,

die Gode aangenaam zijn door Jezus
Christus. a Hebr. S: e. b Openb. 1: 6;

5: 10. c Rom. 12: 1. Hebr. 12: 28.

6. Daarom is ook vervat in de Schrift:

«Zie, Ik leg in Sion eenen uitersten

hoeksteen, die uitverkoren [en] dierbaar

is; en: Die in hem gelooft, zal niet be-

schaamd worden. a Jes. 28: 16.

7. U dan, die gelooft, is hij dierbaar;

maar den ongehoorzamen [wordt gezegd]:

«De steen dien de bouwlieden verwor-
pen hebben, deze is geworden tot een

hoofd des hoeks, en ^een steen des aan-

stoots, en eene rots der ergernis;
a Ps. 118: 22. Matth. 21: 42.

Hand. 4: 11. b Jes. 8: 14. Rom. 9: 33.

8. Dengenen [namelijk], die zich aan
het woord stooten, ongehoorzaam zijn-

de, waartoe zij ook gezet zijn.

9. «Maar gij zijt een uitverkoren ge-

slacht, ^een koninklijk priesterdom, een
heilig volk, een verkregen volk; opdat
gij zoudt verkondigen de deugden Des-

genen, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht;

a Ex. 19: 5. Deut. 7: 6; 14: 2;

26: 18. Eph. 1: 14. » Openb. 1: 6; 5: 10.

10. «Gij die eertijds geen volk waart,

maar nu Gods volk zijt; die [eertijds]

niet der ^ontferming deelachtig waart,

maar nu der ontferming zijt deelachtig

geworden. a Hos. l: 10;

2: 22. Rom. 9: 26.

11. Geliefden, ik vermaan [u] als in-

woners en vreemdelingen, «dat gij u
onthoudt van de vleeschelijke begeer-

lijkheden, welke krijg voeren tegen de

ziele; « Rom 13: 14. Oal. 5:16.
'

12. «En houdtuwen wandel *''eerzaam

onder de heidenen, ^opdat in hetgene

zij kwalijk van u spreken, als van
kwaaddoeners, <^zij uit de goede wer-

ken, die zij in [u] zien. God verheerlij-

ken mogen f^in den dag der bezoeking.
a Rom. 12; 17.

2 Cor. 8: 21. Philipp. 2: 15.

5 Tit. 2: 8. 1 Petr. 3: 16.

c Matth. 5: 16. d Luc. 1: 68; 19: 44.

13. «Zijt dan atan alle menschelijke

ordening onderdanig, om des Heeren
wille; hetzij den koning, als de opperste

macht hebbende; a Rom. 13: i.

Tit. 3: 1.

14. Hetzij den stadhouderen, als die

van hem gezonden worden, tot straffe

wel der kwaaddoeners, maar [tot] prijs

dergenen die goed doen.

15. Want alzoo is het de wil van
God, «dat gij wel doende den mond
stopt aan de onwetendheid der dwaze
menschen; n Tit. 2: s.

16. «Als vrijen, en niet de vrijheid

* Zie de noot op Hebr. III: 11.

* Staten-o verz. : o n t fe rm d z ij t. Ontfermen ,

kan in onze taal niet meer als bedrijvend werk-
;

woord gebezigd worden.
»* Staten-o verz.: eerlijk. Zie de noot bijj

1 The.^P. IV: 12.
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hebbende als een deksel der boosheid,

maar als dienstknechten Gods.
a Joh. 8: 32. Rom. 6: 18. Gal. 5: 1.

17. «Eert een iegelijk; *hebt de broe-

derschap lief; vreest God; ceert den
koning. a Rom. 12: 10.

1 Petr. 5 : 5. 5 Rorn. 12 : 10. Eph. 4 : 3.

Hebr. 13: 1. 1 Petr. 1: 22. c Matth. 22: 21.

18. «Gij huisknechten, zijt met alle

vreeze onderdanig den heereri, niet al-

leen den goeden en bescheidenen, maar
ook* den harden. a Eph. 6: 5.

Col. 3: 22. 1 Tim. 6: 1. Tit. 2: 9.

19. «Want dat is genade, indien ie-

mand, om de consciëntie voor God,
zwarigheid verdraagt, lijdende ten on-

rechte, a Matth. 5: 10.

20. Want wat lof is het, indien gij

verdraagt, als gij zondigt, en [daarover]

geslagen wordt? «Maar indien gij ver-

draagt, als gij wel doet, en [daarover].

lijdt, dat is genade bij God.
a 1 Petr. 3: 14; 4: 14.

21. Want hiertoe zijt gij geroepen,
dewijl ook Christus voor ons geleden
heeft, «ons een exempel nalatende, op-

dat gij zijne voetstappen zoudt navol-
gen; a .Tob. 13: 15.

Philipp. 2: 5. 1 Joh. 2: 6.

22. «Die geene zonde gedaan heeft,

en er is geen bedrog in zijnen mond
gevonden; « jes. 53: 9.

2 Cor. 5: 21. 1 Joh. 3: 5.

23. «Die, als hij gescholden werd, niet
wederschold, en als hij leed, niet dreig-

de, maar gaf het over aan Dien, die
rechtvaardiglijk oordeelt;

a Matth. 27: 30. Joh. 8: 4S, 49.

24. «Die zelf onze zonden in zijn li-

chaam gedragen heeft op het hout,
*opdat wij, der zonden afgestorven zijn-

de, der gerechtigheid leven zouden;
door wiens striemen gij genezen zijt.

a Jes. 53: 4. Matth. 8: 17. 5 Rom. 6: 11.

25. Want gij waart «als dwalende
schapen ; maar gij' zijt nu bekeerd tot
den Herder en Opziener uwer zielen.

a Jes. 53: 6. Ezech. 34: (3. Luc. 15: 4.

HET III KAPITTEL.

Jjesgelijks «gij vrouwen, zijt uwen eige-

nen mannen onderdanig; opdat, ook
zoo eenigen den woorde ongehoorzaam
zijn, zij door den wandel der vrouwen,

zonder woord, mogen gewonnen wor-
den, d Gen. 3: 16. 1 Cor. 14: 34.

Eph. 5: 22. Col. 3: 18. Tit. 2: 5.

2. Als zij zullen ingezien hebben uwen
kuischen wandel in vreeze.

3. «Welker versiersel zij, niet hetgene
uiterlijk is, [bestaande] in het vlechten
des haars, en omhangen van goud, of
van kleederen aan te trekken;

a 1 Tim. 2: 9. Tit. 2: 3.

4. Maar de verborgene mensch des
harten, in het onverderfelijk [versiersel]

van eenen zachtmoedigen en stillen

geest, die kostelijk is voor God.
5. Want alzoo versierden ziclizelve

eertijds ook de heilige vrouwen, die op
God hoopten, en waren haren eigenjii

mannen onderdanig;

6. «Gelijk Sara aan Abraham gehoor-
zaam is geweest, hem noemende heere,
welker dochters gij geworden zijt, als

gij wel doet, en niet vreest voor eenige
verschrikking. « Gen. iS: 12.

7. Gij mannen insgelijks, «woont bij

[haar] met verstand, aan het vrouwe-
lijke vat, als het zwakste, eere geven-
de, als die ook mede-erfgenamen der
genade des levens [met haar] zijt; op-

dat uwe gebeden niet verhinderd wor-
den, a Eph. 5: 25, enz. Col. 3: 19.

8. En eindelijk, «zijt allen eensgezind,
medelijdend, de broeders liefhebbende,
met innerlijke barmhartigheid bewogen,
vriendelijk; a Rom. 12: 16; i5: 5.

1 Cor. 1: 10. Philipp. 2: 2; 3: 16.

9. «Vergeldt niet kwaad voor kwaad,
of schelden voor schelden, maar zegent
daarentegen; wetende, dat g-ij daartoe
geroepen zijt, ^opdat gij zegening zoudt
beërven. « Lev. 19: IS.

Spr. 20: 22; 24: 29.

Matth. 5: 39. Rom. 12: 17. 1 Cor. 6: 7.

1 Thess. 5: 15. 5 Matth. 25: 34. 1 Tim. 4: 8.

10. «Want wie het leven wil liefheb-

ben, en goede dagen zien, die stille

zijne tong van het kwaad, en zijne lip-

pen dat zij geen bedrog spreken;
a Ps. 34: 13, enz. Jac. 1: 26.

11. «Die wijke af van het kwade, en
doe het goede; die zoeke vrede en jage
dien na. « Ps. 37: 27. .

Jes. 1: 16. 3 Joh. vs. 11.

12. Want de oogen des Heeren zijn

over de rechtvaardigen, en zijne ooren
tot hun gebed; maar het aangezichte
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des liceren is tegen degenen, die kwaad
doen.

13. En wie is het die u kwaad doen
zal, indien gij navolgers zijt van het
goede ?

14. «Maar indien gij ook lijdt om der
gerechtigheid wille, zoo zijt gij zalig.

iï'En vreest niet uit vreeze van hen, en
wordt niet ontroerd; a Matth. 5: lo.

1 Pelr. 2: 20; 4: 14. ö Jes. 8: 12. Jer. 1: 8.

15. «Maar heiligt God den Heere in

uwe harten; ^^en zijt altijd bereid tot

verantwoording aan een iegelijk die u
rekenschap afeischt van de hope die in

u is, met zachtmoedigheid en vreeze;
a .Tob 1: 21. & Ps. 119: 4G. Hand. 4: 8.

16. En hebt eene goede consciëntie,

"opdat in hetgene zij kwalijk van u
spreken, als van kwaaddoeners, zij be-

schaamd mogen worden, die uwen goe-

den v/andel in Christus lasteren.
a ïifc. 2: 8. 1 Petr. 2: 12, 15.

17. Want het is beter, dat gy wel
doende (indien het wille Gods wil) lijdt,

dan kwaad doende.

18. «Want Christus heeft ook eens
voor de zonden geleden, hij rechtvaardig
voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons
tot God zoude brengen; die wel is ge-

dood in het vleesch, maar levend ge
maakt door den Geest;

a Kom. 5: 6. Ilebr. 9: 15, 23.

19; In denwelken hij ook, henenge-
gaan zijnde, den geesten «die in de ge-

vangenis [zijn] gepredikt heeft,

d 1 Petr. 4: 6.

20. «Die eertijds ongehoorzaam waren,
^wanneer de lankmoedigheid Gods, een-

maal verwachtte in de dagen van No-
ach, als de Arke toebereid werd

; waar-
in weinige (cdat is acht) zielen behou-
den werden door het water;

a Gen. 6: 5. b Gen. 6: 3, 14.

Matth. 24: 37. Luc. 17: 26.

Hom. 2: 4. c Gen. 8: 18. 2 Petr. 2: 5.

21. «Waarvan het tegenbeeld^ de doop,

ons nu ook behoudt, niet die eene af-

legging is der vuiligheid des lichaams,
maar die eene vraag isjeener goede
consciëntie tot God, door de opstanding
van Jezus Christus; a Eph. 5: 20.

22. «Welke is aan de rechter[/ian(^]

Gods, opgevaren ten hemel, de enge-
len, en machten, en krachten hem on-

derdanig gemaakt zijnde, a Eph. i: 20.

HET IV KAPITTEL.

JJewijl dan Christus voor ons in het
vleesch geleden heeft, «zoo wapent gij

u ook met dezelfde gedachte, ^'[name-

lijk] dat wie in het vleesch geleden
heeft, die heeft opgehouden van de
zonde; a Ilebr. 12: 1. h Rom. 6: 7.

2. «Om nu niet meer naar de be-

geerlijkheden der meiLschen, maar naar
den wille Gods, den tijd, die overig is

in het vleesch, te leven, a Rom. i4: 7.

2. Cor. 5: 1.5. Gal. 2: 20,

Eph. 4: 24. 1 Thess. 5: 10. Hebr. 9: 14,

3. «Want het is ons genoeg, dat wij

den voorgaanden tijd des levens der
heidenen wil volbracht hebben, en ge-

wandeld hebben in ontuchtigheden, be-

geerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserij-

en, drinkerijen en gruwelijke afgode-
rijen; a Eph. 4: 17.

4. Waarin zij zich vreemd houden,
als gij niet mecleloopt tot dezelfde uit-

gieting der overdadigheid, en [u] laste-

ren;

5. Dewelke zullen rekenschap geven
dengene die bereid staat om te oordee-

len de levenden en de dooden.

6. «Want daartoe is ook den dooden
hetiïvangehe verkondigd geworden, op-

dat, zij wel zouden geoordeeld worden
naar den mensch in het vleesch, maar
leven zouden naar God in den geest.

a Joh. 5: 25. 1 Petr. 3: 19.

7. «En het einde aller dingen is na-

bij; ^zijt dan nuchteren, en waakt in

de gebeden. « i joh, 2: 18.

h Luc. 21: 34.

8. Maar vooral hebt vurige liefde tot

malkanderen; «want de liefde zal me-
nigte van zonden bedekken.

a Spr. 10: 12.

9. «Zijt herbergzaam jegens malkan-
deren, ^'zonder murmureeren,

a Rom. 12: 13.

Hebr. 13: 2. h Philipp. 2: 14,

10. «Een iegelijk, gelijk hij gave ont-

vangen heeft, [alzoo] bediene hij die

aan de anderen, als goede uitdeelers

der menigerlei genade Gods.
a Spr. 3: 28. Rom. 12: 6. 2 Cor. 8: 11.

11. «Indien iemand spreekt, [di'esjjrc-

ke] als de woorden Gods; indien iemand
dient, [die diene] als uit kracht die

God verleent; opdat God in alles gepre-
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zen worde door Jezus Christus, wel-

ken toekomt ^ de heerlijkheid en de
kracht, in alle eeuwigheid, Amen.

a Jer. 23 : 22.

12. Geliefden, «houdt u niet vreemd
over de hitte [der vevdrukking] onder
u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof

u [iets] vreemds overk.wame;
a Jes. 48 : 10. 1 Cor. 3 : 13. 1 Petr. 1: 7.

13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt
aan het lijden van Christus, [alzoo] ver-

blijdt u, opdat gij ook in de openbaring
zijner heerlijkheid u moogt verblijden

en verheugen.

14. «Indien gij gesmaad wordt om
den naam van Christus, zoo zijt gij za-

lig, want de Geest der heerlijkheid, en
[de Geest] van God rust opu; wat hen
aangaat, hij vv'ordt wel gelasterd, maar
wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt.

a Matth. 5 : lÓ. 1 Petr. 2: 20; 3: 14.

15. Doch dat ''niemand van u lijde

als een doodslager, of dief, of kwaad-
doener, of als een die zich met eens
anders doen bemoeit;

16. Maar indien [iemand lijdt] als een
Christen, die gchame zich niet, maar
verheerlijke God in dezen deele.

^

17. «Want het is de tijd, dat het
oordeel beginne van het huis Gods;
en indien het eerst van ons [begint],

^welk zal het einde zijn dergenen die

het Evangelie van God ongehoorzaam
zijn? a Jer. 25: 29.

Luc. 23: 31. b Luc. 10: 12.

18. «En indien de rechtvaardige nau-
welijks zalig wordt, waar zal do god-
delooze en zondaar verschijnen?

a 'Spr. 11 : 31.

19. Zoo dan ook, die lijden naar den
wille Gods, dat zij hunne zielen [Heyn],

als den -getrouwen Schepper, bevelen
met wel doen.

HET V KAPITTEL.

D.Ie ouderlingen, die onder u zijn, ver-

maan ik, die een medeouderling, en
getuige des lijdens. van Christus ben,
en deelachtig der heerlijkheid die ge-

openbaard zal worden:
2. «Weidt de kudde Gods die onder

11 is, hebbende opzicht [daarove?'], niet

uit bedwang, maar gewilligmT<; ^noch

om vuil gewin, maar met een volvaar-
dig gemoed

; a Hand. 20 : 28.

b 1 Tim. 3: 3. Tit. 1:7.

3. «Noch als heerschappij voerende
over het erfdeel [des Eeeren], ^maar
[als] voorbeelden der kudde geworden
zijnde; a 2 Cor. 1 : 24. 6 Philipp. 3: 17.

1 Tim. 4 : 12. Tit. 2: 7.

4. En als «de overste Herder ver-

schenen zal zijn, '^'zoo zult gij de on-

verwelkelijke kroon der heerlijkheid

behalen. a Jes. 40: 11. Ezech. 34: 23.

Joh. 10: 11. Hebr. 13: 20. 1 Petr. 2: 25.

b 1 Cor. 9 : 25. 2 Tim. 4 : 8. Jac. 1 : 12. 1 Petr. 1 : 4.

5. Desgelijks gij jongen, zijt den ouden
onderdanig; «en zijt allen malkanderon
onderdanig; zijt met de ootmoedigheid
bekleed : ''want God wederstaat de hoo-
vaardigen, maar den nederigen geeft

Hij genade. « Kom. 12 : 10.

Philipp. 2 : 3. & Spr. 3 : 34. Jac. 4 : 6.

6. «Vernedert u dan onder de krach-
tige hand Gods, opdat Hij ii verhooge
te zijner tijd. a Job 22: 29. Spr. 29: 23.

Matth. 23 : 12. Luc. 14 : 11. Jac. 4: 10.

7. «Werpt al uwe bekommernis op
Hem, öwant Hij zorgt voor u.

a Ps. 55 : 23. Matth. 6: 25. Luc. 12: 22-

Philipp. 4:6.1 Tim. 6 : 8. & 1 Cor. 9 : 9. Hebr. 13:5-

8. «Zijt nuchteren, [en] waakt; ^want
uwe tegenpartij, de duivel, gaat om als

een brieschende leeuw, zoekende wien
hij zoude mogen verslijiden;

a 1 Tliess. 5 : 6. 1 Petr. 1 : 13; 4: 7.

b Job 1 : 7. Luc. 22 : 31.

9. «Denwelken wederstaat, vast zijnde
in het geloof, wetende dat hetzelfde lij-

den aan uwe broederschap, die in de
wereld is, volbracht wordt.

a Eph. 4 : 27. Jac. 4 : 7.

10. De God nu aller genade, die ons
geroepen heeft tot zijne eeuwige heer-

lijkheid in Christus Jezus, nadat wij

«een weinig [tijds] zullen geleden heb-

ben, die volmake, bevestige, versterke

[en] fundeere ulieden.

a Hebr. 10 : 37. 1 Petr. 1 : 6.

11. Hem zij de heerlijkheid en de
kracht in alle eeuwigheid, Amen.

12. Door Silvanus, die u een getrouw
broeder is, zoo ik acht, heb ik met wei-
nige [woorden] geschreven, verma-
nende en betuigende, dat deze is de
waarachtige genade Gods, in welke gij

staat.
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13. U groet de medeuitverkorene
[gemeente] die m Babyion is, en Marcus,
mijn zoon.

14, Groet raalkanderen «met eenen

kus der liefde. Vrede zij u allen die in
Christus Jezus zijt, Amen.

a Rom. 16: 16. 1 Cor. IG: 20.

2 Cor. 13: 12. 1 ïliess. 5: 26.
'

DE TWEEDE ALGEMEENE ZENDBRIEF

VAN DEN

APOSTEL PETRUS.

HET I KAPITTEL.

Öimeon Petrus, een dienstknecht en
apostel van Jezus Christus, aan dege-
nen die even dierbaar geloof met ons
verkregen hebben, door de rechtvaar-
digheid van onzen God en Zaligmaker
Jezus Christus:

2. «Genade en vrede zij u i^vermenig-

viildigd, cdoor de kennis van God, en
van Jezus onzen Heere;

a Eom. 1: 7. 1 Petr. 1: 2.

b 1 Petr. 1 : 2. Jud. vs. 2. c Joh. 17 : 3.

3. Gelijk ons zijne Goddelijke kracht
alles wat tot het leven en de Godzalig-
heid [behoort] geschonken heeft, door
de kennis desgenen, die ons geroepen
heeft tot heerlijkheid en deugd;

4. Door welke ons de grootste en
dierbare beloften geschonken zijn, «op-

dat gij door deze der Goddelijke natuur
deelachtig zoudt worden, nadat gij ont-

vloden zijt het verderf dat in de we-
reld is door de begeerlijkheid.
a Jes. 56: 5. Joh. 1: 12. Rom. 8: 15. Gal. 3 : 26.

5. En gij, tot ditzelfde ook alle naar-
stigheid toebrengende, voegt bij uw ge-

loof deugd, en bij.de deugd kennis,
6. En bij de kennis matigheid, en bij

de matigheid lijdzaamheid, en bij de
lijdzaamheid Godzaligheid,

7. En bij de Godzaligheid broederlij-

ke liefde, en bij de broederlijke liefde,

liefde [jegens allen].

8. Want zoo deze dingen bij u zijn,

en [in u] overvloedig zijn, zij zullen [ii]

niet ledig noch «onvruchtbaar laten in

de kennis van onzen Heere Jezus Chris-

tus, a Tit. 3: 14.

9. AVant bij welken deze dingen niet

zijn, «die is blind, van verre niet zien-

de, hebbende vergeten de reiniging zij-

ner vorige zonden.
a Jes. 59: 10. Zeph. 1: 17.

10. Daarom, broeders, benaarstigt u
te meer om uwe roeping en verkiezing
vast te maken ; want dat doende zult

gij nimmermeer struikelen.

11. Want alzoo zal .u rijkelijk toege-

voegd worden de ingang in het eeuwig
koninkrijk van onzen Heere en Zalig-

maker Jezus Christus.

12. Daarom zal ik niet verzuimen, u
altijd daarvan te vermanen, hoewel gij

het weet, en in de tegenwoordige waar-

heid versterkt zijt.

13. En ik acht het recht te zijn, zoo-
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lang ik in dezen tabernakel ben, dat

ik u «opwekke door vermaning;
a 2 Petr. 3 : 1.

14. «Alzoo ik weet dat de aflegging

mijns tabernakels haast zijn zal, ^ge-

lykerwijs ook onze Heere Jezus Chris-

tus mij heeft geopenbaard.
a 2 Tim. 4 : 6. & Job. 21 : 18, 19.

15. Doch ik zal ook naarstigheid doen

biJ alle gelegenheid, dat gij na mijnen
uitgang van deze dingen gedachtenis
moogt hebben.

16. «AVant wij zijn geene kunstiglijk

verdichte fabelen nagevolgd, als wij u
bekend gemaakt hebben de kracht en
toekomst van onzen Heere Jezus Chris-

tus, ''maar wij zijn aanschouwers ge-

weest van zijne majesteit.
a 1 Cor. 1: 17; 2: 1, 4; 4: 20.

5 Matth. 17 : 1. Joh. 1 : 14. 1 Joh. 1 : 1.

17. Want hij heeft van God den Va-
der eere en heerlijkheid ontvangen, als

zoodanig eene stemme van de hoog-
waardige heerlijkheid tot hem gebracht
werd: «Deze is mijn geliefde Zoon, in

denwelken Ik mijn welbehagen heb.
a Matth. 3: 17; 17: 5. Mare. 1 : 11;

9: 7. Luc. 3: 22; 9: 35. Col. 1: 13.

18. En deze stemme hebben wij ge-

hoord, als zij van den hemel gebracht
is geweest, toen wij met hem op den
heiligen berg waren.

19. En wij hebben het profetische

woord, dat zeer vast is; en gij doet
wel, dat gij daarop acht hebt, «als op
een licht, schijnende in eene duistere

plaats, totdat de dag aanlichte, en &de
morgenster opga in uwe harten;

a 2 Cor. 4 : 6. & Openb. 22 : 16,

20. Dit eerst wetende, dat geene pro-

fetie der Schrift is van eigene uitleg-

ging;

21. Want de profetie is voortijds niet

voortgebracht door den wil eens men-
schen, maar de heilige menschen Gods,
«van den Heiligen Geest gedreven zijn-

de, hebben [ze] gesproken.
a 2 Tim. 3 : 16.

HET II KAPITTEL.

Xjn er zijn ook «valsche profeten onder
het volk geweest, ^gelijk ook onder u
valsche leeraars zyn zullen, die verder-

felijke ketterijen bedektelijk invoeren
zullen, ook den Heere, die hen gekocht

heeft, verloochenende, [en] e-en haastig
verderf over zichzelven brengende;

a Deut. 13 : 1. & Mattii. 24 : 11.

Hand. 20: 29. 1 Tim. 4: 1. 2 Tim. 3: 1.

2. En velen zullen hunne verderfe-
nissen navolgen, door welke de weg
der waarheid zal gelasterd worden.

3. En zij zullen door geldzucht, met
gemaakte woorden, van u eene koop-
manschap maken ; «over welke het oor-

deel van voor lang niet ledig is, en hun
verderf sluimert niet. a Jud. vs. 4.

4. AVant indien God «de engelen, die

gezondigd hebben, niet gespaard heeft,

maar die in de hel geworpen hebbende
overgegeven heeft aan de ketenen der
duisternis, om tot het oordeel bewaard
te worden ; a Jud. vs. 6. Openb. 20 : 3.

5. En de oude wereld niet heeft ge-

spaard, maar «Noach, den prediker der
gerechtigheid, zijne ••'acht [zielen] be-

v^aard heeft, als Hij den zondvloed over
de wereld der goddeloozen heeft ge
bracht

;
a Gen. 7 : 23. 1 Petr. 3 : 19.

6. En de' steden «van Sódoma en Go-
mórra tot asch verbrandende, met om-
keering veroordeeld heeft, en tot een
exempel gezet dengenen die goddeloos-
lijk zouden leven;

a Gen. 19 : 24. Deut. 29 : 23.

Jes. 13 : 19. Jer. 50 : 40. Ezech. 16 : 49.

Hos. 11: 8. Amos 4: 11. Jud. vs. 7.

7. En den rechtvaardigen Lot, «die

vermoeid was van den ontuchtigen
wandel der gruwelijke menschen, [dacü'-

uit] verlost heeft a Gen. 19 : 7, 8.

8. (Want deze rechtvaardige [man], ,

wonende onder hen, heeft dag op dag
[zijne] rechtvaardige ziele «gekweld
door het zien en hooren van [hunne]

ongerechtige werken) ; a Ps. ii9 : iss.

9. «Zoo weet de Heere de Godzaligen
uit de verzoeking te verlossen, en de
onrechtvaardigen te bewaren tot den
dag des oordeels, om gestraft te wor-
den

;
a 1 Cor. 10 : 13.

10. Maar allermeest degenen, die naar
het vleesch in onreine begeerlijkheid

wandelen, en de heerschappij verach-

ten; die stout zyn, zichzelven behagen,
en die de heerlijkheden niet schromen
te lasteren

;

11. AVaar de engelen, in sterkte en

* Stat.-overz.; achtster; dit is thans buiteE
gebruik.



808 2 PETRUS II, III.

kracht meerder zü'nde, geen lasterlijk

oordeel tegen hen voor den Heere
voortbrengen.

12. «Maar deze, als onredelijke dieren,

die de natuur volgen, en voortgebracht
zyn om gevangen en gedood te wor-
den, ^dewijl zij lasteren hetgene. zij

riet verstaan, zullen in hunne verdor-

venheid verdorven worden;
a Jer. 12: 3. b Jud. vs. 10.

13. En zullen verkrijgen het loon der
ongerechtigheid, als die de dagelijksche

weelde [hun] vermaak achten, zijnde

vlekken en smetten, en zijn we^derig
in hunne bedriegerijen, als zij in de
maaltijden met u zijn;

14. Hebbende de oogen vol overspel,

en die niet ophouden van zondigen;
verlokkende de onvaste zielen, hebben-
de het hart geoefend in geldzuchtigheid,
kinderen der vervloeking;

15. Die den rechten weg verlaten
hebbende, zijn verdwaald, en «volgen
den weg van Balaam, den [zoon] van
Bósor, die het loon der ongerechtigheid
liefgehad heeft; a Num. 22: 7, 21.

Jud. VS. 11.

16. Maar hij heeft de bestraffing zij-

ner ongerechtigheid gehad
;
[tvant] «het

jukdragende stomme [cSer], sprekende
met menschenstem, heeft des profeten
dwaasheid verhinderd. « Num. 22: 21.

17. «Deze zijn waterlooze fonteinen,
wolken van eenen draaiwind gedreven

;

denwelken de donkerheid der duisternis

in der eeuwigheid bewaard wordt.
a Jud. VS. 12.

18. Want zij, zeer opgeblazene ijdel-

heid sprekende, verlokken door de be-

geerlijkheden des vleesches, [e«] door
ontuchtigheden, degenen die waarlijk
ontvloden waren van degenen die in

dwaling wandelen;
19. Belovende hun vrijheid, waar zij-

zelven dienstknechten zijn der verdor-
venheid ; «want van wien iemand over-

wonnen is, dien is hij ook tot een dienst-

knecht gemaakt. a Joh. 8: 34.

Eom. 6: 16.

20. «Want indien zij, nadat zij, door
de kennis van den Heere en Zaligma-
ker .Jezus Christus, de besmettingen
der wereld ontvloden zijn, en daarin
wederom ingewikkeld zijnde [van deze]

overwonnen worden, ^zoo is hun het

laatste erger geworden dan het eerste.
a Hebr. 6: 4; 10: 26. b Mattli. 12: 45.

21. Want het ware .hun beter, datzy
den weg der gerechtigheid nietgekend
hadden, dan dat zij, [dien] gekend heb-
bende, [toeder] afkeeren van het 'heilige

gebod dat hun overgegeven was.
22. Maar hun is overkomen hetgene

met een waar spreekwoord [gezegd
wordt]: «De hond is wedergekeerd tot
zijn eigen uitbraaksel; en: De gewas-
schene zeug tot de wenteling in het
slijk. a Spr. 26: 11.

HET III KAPITTEL.

liezen tweeden zendbrief, gelieiden,

schrijf ik nu aan u, in welke [beide]

ik «door vermaning uw oprecht gemoed
opwek; a 2 Petr. 1: 13.

2. Opdat gij gedachtig zijt aan de
woorden, die van de heilige profeten

tevoren gesproken zijn, en aan het ge-

bod van ons, die des Heeren en Zalig-

makers apostelen zijn;

3. «Dit eerst wetende, dat in het
laatste der dagen spotters komen zul-

len, die naar hunne eigene begeerlijk-

heden zullen wa,ndelen, a 1 Tim. 4: 1.

2 Tim. 3: 1. Jud. vs. 18.

4. En zeggen: «Waar is de belofte

zijner toekomst ? Want van dien [dag]

dat de vaders ontslapen zijn, blijven

alle dingen alzoo [gelijk] van het begin

der schepping. a Ezecb. 12: 22.

5. Want willens is dit hun onbekend,
dat door het woord Gods de hemelen
van voor lang geweest zijn, «en de aar-

de uit het water en in het water be-

staande; a Gen. 1: 9. Ps. 24: 2.

6. «Door welke de wereld, die toen

was, met het water van den zondvloed
bedekt zijnde, vergaan is.

a Gen. 7: 10, 21.

7. «Maar de hemelen die nu zijn, en
de aarde, zijn door hetzelfde woord als

een schat weggelegd, ^en worden ten

vure bewaard tegen den dag des oor-

deels en der verderving der goddeloo-

ze menschen. a Ps. 102: 27. Jes. 51 : 6.

Hebr. 1: 11. 2 Petr. 3: 10. 6 2 Thess. 1:8.

8. Doch deze ééne zaak zij u niet

onbekend, geliefden, «dat één dag bij

den Heere is als duizend jaren, en dui-

zend jaren als één dag. a Ps. 90: 4.

9. "De Heere vertraagt de belofte
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niet (.ögelijk eenigen [dat] traagheid ach-

ten), einaar is lankmoedig over ons,

dniet willende dat eenigen verloren

gaan, maar dat zij allen tot bekeering

komen. « Hab. 2 : 3, & l Petr. 3 : 20.

2 Petr. 3 : 15. f Jes. 30 : 18. Rora. 2:4.
d Ezech. 18 : 32; 33 : 11. 1 Tim. 2 : 4.

10. Maar de dag des Heeren zal ko-

men aals een dief in den nacht, in

welken de hemelen met een gedruisch

zullen voorbijgaan, en de elementen
branden zullen en vergaan, en de aarde,

en de werken die daarin zijn, zullen

verbranden. a Matth. 24 : 43, 44.

l;Thess. 5 : 2. Openb. 3 : 3; 16 : 15.

il. Dewül dan deze dingen alle ver-

gaan, hoedanigen behoort gij te zijn in

heiligen wandel en Godzaligheid.
12. Verwachtende en haastende tot

de toekomst van den dag Gods, «in wel-

ken de hemelen, door vuur ontstoken
zijnde, zullen vergaan, en de elementen
brandende zullen versmelten !

a Ps. 50 : 3. 2 Thess. 1 : 8.

13. Maar wij verwachten, «naar zijne

belofte, nieuwe hemelen en eene nieu-

we aarde, in dewelke gerechtigheid
woont, a Jes. 65 : 17; 66 : 22. Openb. 21:1.

14. Daarom, geliefden, verwachtende
deze dingen, benaarstigt u, dat gij on-

bevlekt en onbestraffelijk van hem be-

vonden moogt worden in vrede
;

15. «En acht de lankmoedigheid on-

zes Heeren voor zaligheid; gelijkerwys
ook onze geliefde broeder Paulus, naar
de wijsheid die hem gegeven is, ulieden

geschreven heeft
;

a Rom. 2 : 4.

16. Gelijk ook «in alle zendbrieven,

daarin van deze dingen sprekende; ir

welke dingen sommige zwaar zijn om
te verstaan, die de ongeleerde en on-

vaste [menschen] verdraaien, gelijk ook

de andere Schriften, tot hun eigen

verderf. a Rom. 8 : 19.

1 Cor. 15 : 24. 1 Thess. 4 : 15.

17. Gy dan, geliefden, [zulks] tevoren

wetende, wacht u, dat gij niet door de

verleiding der gruwelijke menschen
mede afgerukt wordt, en uitvalt van
uwe vastigheid;

18. Maar wast op in de genade en
kennis van onzen Heere en Zaligmaker
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid,

beide nu en in den dag der eeuwigheid,

Amen.

DE EEESTE ALGEMEENE ZENDBRIEF

VAN DEN

APOSTEL JOHANNES,

HET I KAPITTEL.

H etgene «van den beginne was, hetgene
wij gehoord hebben, hetgene wij gezien
hebben met onze oogen, %etgene wy

aanschouwd hebben, een onze handen
getast hebben, van het Woord des le-

vens a Joh. 1 : 1. b Joh. 1 : 14.
2 Petr. 1 : 16. c J^uc. 24 : 39. Joh. 20 : 27.

2. (Want het Leven is geopenbaard,
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sn wij hebben het gezien, en wij ge-

tuigen, en verkondigen ulieden dat

eeuwige Leven, hetwelk bij den Vader

was, en ons is geopenbaard)
;

3. Hetgene wij [dan] gezien en gehoord

hebben, dat verkondigen wij u, opdat

ook gij met ons gemeenschap zoudt

hebben, en deze onze gemeenschap ook

[zy] met den Vader, en met zijnen Zoon

Jezus Christus.

4. En deze dingen schrijven wij u,

opdat uwe blijdschap vervuld zij.

5. En dit is de verkondiging, die wij

van hem gehoord hebben, en wij u ver-

kondigen, «dat God een licht is, en

gansch geene duisternis in Hem is.

a Job. 1: 9; 8: 12; 9: 5; 12: 35, 36.

6. Indien wij zeggen dat wij gemeen-

schap met Hem hebben, en wij in de

duisternis wandelen, zoo liegen wij en

doen de waarheid niet;

7. Maar indien wij in het licht wan-
delen, gelijk Hij in het licht is, zoo

hebben wij gemeenschap met malkan-

deren, «en het bloed van Jezus Chris-

tus, zijnen Zoon, reinigt ons van alle

zonde. aHebr. 9:14.

1 Petr. 1: 19. Opeiib. 1: 5.

8. «Indien wij zeggen dat wij geene

zonde hebben, zoo verleiden wij ons-

zelven, en de waarheid is in ons niet.

d 1 Kon. 8: 46. 2 Kron. 6: 36,

Job 9: 2. Ps. 143 : 2. Spr. 20: 9. Pred. 7: 20.

9. «Indien wij onze zonden belijden,

Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij

ons de zond-en vergeve, en ons reinige

van alle ongerechtigheid.
a Ps. 32: 5. Spr. 28: 13.

10. Indien wij zeggen dat wij niet

gezondigd hebben, zoo maken wij Hem
tot eenen leugenaar, en zijn woord is

niet in ons.

HET II KAPITTEL.

Mijne kinderkens, ik schrijf ii deze
dingen, opdat gij niet zondigt; en in-

dien iemand gezondigd heeft, wij heb-

ben «eenen Voorspraak bij den Vader_f

Jezus Christus, den rechtvaardige;
a 1 Tim. 2: 5. Hebr. 7: 25.

2. Ên hij is «eene verzoening voor
onze zonden; en niet alleen voor de
onze, maar ook voor [de zo7iden] Mer
geheele wereld. a Rom. 3: 25.

2 Cor. 5: 18. Col. 1: 20.

1 Job. 4: 10. h Joh. 4: 42. 1 Joh. 4: 14.

3, En hieraan kennen wij dat wij

hem gekend hebben, zoo wij zijne ge-

boden bewaren.

4. «Die daar zegt: Ik ken hem; en
zijne geboden niet bewaart, die is een
leugenaar, en in dien is de Waarheid
niet; « l Joh. 4: 20.

5. Maar zoo wie zijn woord bewaart,
in dien is waarlijk de liefde Gods vol-

maakt geworden; «hieraan kennen wij,

dat wij in hem zijn. a Job. 13:35.

6. Die zegt dat hij in hem blijft, adie

moet ook zelf alzoo wandelen, gelijk

hij gewandeld heeft. « .Tob. i3: 15.

1 Petr. 2: 21.

7. Broeders, ik schrijf u «geen nieuw
gebod, maar een oud gebod, dat gij van
den beginne gehad hebt; dit oud ge-

bod is het woord, dat gij van den be-

ginne gehoord hebt. a 2 Job. vs. 5.

8. Wederom schrijf ik u «een nieuw
gebod: hetgene waarachtig is in hem,
zij ook in u [tvaaraditig]; want de dwi

ternis gaat voorbij, en het waarachtig
licht schijnt nu. a Joh. 13: 34; 15: 12.

9. Die zegt dat hij in het licht is, en
zijnen broeder haat, die is in de duis-

ternis tot nog toe.

10. «Die zijnen broeder liefheeft,

^biyft in het licht, en geene ergernis is

in hem; a l Joh. 3: 14. & Job. 12: 35.

11. Maar die zijnen broeder haat, is

in de duisternis, en wandelt in de duis-

ternis, en weet niet waar hij henen-

gaat; want de duisternis heeft zijne

oogen verblind.

12. «Ik schrijf u, kinderkens, want
de zonden zijn u vergeven om zijns

naams wille. a Luc. 24: 47.

Hand. 4: 12; 13: 38.

13. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt

[hem] gekend, die van den beginne is.

Ik schrijf u, jongelingen, want gij-hebt

den booze overwonnen. Ik schrijf u,

kinderen, want gij hebt den Vader ge-

kend.
14. Ik heb u geschreven, vaders,

want gij hel)t [hem] gekend, die van
den beginne is. Ik heb u geschreven,

jongelingen, want gij zyt sterk, en het

'woord Gods bHJft in u, en gij hebt den

booze overwonnen.
15. «Hebt de wereld niet lief, noch

hetgene in de wereld is; &zoo iemand
de wereld liefheeft, de liefde des Va-

ders is niet in hem; a Rom. 12: 2.

b Gal. 1: 10. .Tac. 4: 4.
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16. Want al wat in de wereld is,

[namelijk] de begeerlijkheid des vlee-

sches, en de begeerlijkheid der oogen,

en de grootschheid des levens, is niet

uit den Vader, maar is uit de wereld.

17. «En de wereld gaat voorbij, en

hare begeerlijkheid; maar die den wille

Gods doet, blijft in der eeuwigheid.
rt Ps. 90: 10. .Tes. 40: 6.

1 Cor. 7: 31. Jac. 1: 10; 4: 14. 1 Petr. 1: 24.

18. Kinderkens, het is de laatste ure;

'en gelijk gij gehoord hebt dat de anti-

lirist komt, [soo] zijn ook nu vele anti-

christen geworden; waaruit wij kennen,

dat het de laatste ure is.

a Matth. 24: 5. -2 Thess. 2:3.

19. «Zij zijn uit ons uitgegaan, maar
zij waren uit ons niet; want indien

zjy uit ons geweest waren, zoo zouden
zij met ons gebleven zijn; ^rnaar [dü

is geschied] opdat zij zouden openbaar
worden, dat zij niet allen uit ons zijn.

a Ps. 41: 10". Hand. 20: 30. h 1 Cor. 11; 19.

20. «Doch gij hebt-de zalving van den
Heilige, en gij weet alle dingen.

a Ps. 45: 8; 133: 2.

2 Cor. 1: 21. Hebr. 1: 9.

21. Ik heb u niet geschreven, omdat
gij de waarheid niet weet, maar omdat
gij die weet, en omdat geene- leugen

uit de waarheid is.

22. Wie is de leugenaar, dan die loo-

chent dat Jezus is de Christus? Deze
is de antichrist, die den Vader en den
Zoon loochent.

23. "Een iegelijk die den Zoon loo-

chent, heeft ook den Vader niet.

o Luc. 12: 9. 2 Tim. 2: 12.

24. Hetgene gijlieden dan van den
beginne gehoord hebt, dat blijve in u;

indien in u blijft, wat gij'va\n den beginne
gehoord hebt, zoo zult gij ook in den
Zoon en in den Vader blijven.

25. En dit is belofte, die hij ons be-

loofd heeft, [namelijk] het eeuwige le-

ven.

26. Dit heb ik u geschreven van de-

j,eaen die u verleiden.

27. «En de zalving, die gijlieden van
hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij

hebt niet van noode dat iemand u lee-

re; maar gelijk dezelfde zalving u leert

van alle dingen, [zoo] is zij ook waar-
achtig, en is geene letigen; en gelijk zij

u geleerd heeft, [zoo] zult gij in hem
blliven. a Jer. 31: 34. Hebr. 8: 11.

28. En nu, kinderkens, blijft in hem;
aopdat, wanneer hij zal geopenhaajrd
zijn, wij vrijmoedigheid hebbenden wij
van hem niet beschaamd gemaakt wor-
den in zijne toekomst.

a Marc. 8: 38. 1 Joh. 3: 2.

29. Indien gi,i weet dat Hij rechtvaar-
dig is, zoo weet gij dateeniegelijk,.die
de rechtvaardigheid doet, uit Hem ge-

boren is.

HET III KAPITTEL.

Ziet «hoe groote liefde ons de Vader
gegeven heeft, [namelijk] dat wij kinde-
deren Grods genaamd zouden worden.
Daarom kent ons de wereld niet, om-
dat zij Hem niet kent. a Joh. i : 12.

2. Geliefden, «nu zijn wij kinderen
Gods, &en het is nog niet geopenbaard,
wat wij zijn zullen. cMaar wij weten,
dat als [hij] zal geopenbaard zijn, wij
hem zullen gelijk wezen ; want wij zul-

len hem zien, gelijk hij is. a Jes. • v '

Joh. 1: 12. Rom. 8: 15.

Gal. 3: 26; 4: 6. h Matth. 5: 12. Rom. 8: 18.

2 Cor. 4: 17. e Philipp. 3: 21. Col. 3: 4.

8. En een iegelijk die deze hope op
hem heeft, die reinigt zighzelven, gelijk

hij rein is.

4. Een iegelijk die de zonde doet, die
doet ook de ongerechtigheid; «want
de zonde is de ongerechtigheid.

a 1 Joh. 5: 17.

5. «En gij weet dat hij geopenbaard
is, opdat hij onze zonden zoude weg-
nemen; en ''geene zonde is in hem.

a j€3. 53: 12. 1 Tim. 1: 15.

h Jes. 53: 9. 2 Cor. 5: 21. 1 Petr. 2: 22.

6. Een iegelijk die in hem blijft, die

zondigt niet; een iegelijk die zondigt,

die heeft hem niet gezien, en heeft hem
niet gekend.,

7. Kinderkens, dat u niemand verleide.

aDie de rechtvaardig-heid doet, die is

rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is.

a 1 Joh. 2: 29.

8. Die de zonele doet, is uit den dui-

vel; want de duivel zondigt van den
beginne. Hiertoe is de Zone Gods geo-

penbaard, opdat hij de werken des dui-

vels verbreken zoude.

9. «Een iegelijk die uit God geboren
is, die doet de zonde niet, &want Zijn

zaad blijft in hem; en hij kan niet zon-

digen, want hij is uit God geboren.
rt 1 Joh. 5: 18. & 1 Petr. 1: 23.
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10. Hierin zijn de kinderen Gods en
de kinderen des duivels open baan. Een
iegelijk die de rechtvaardigheid niet

doet, die is niet uit God, en die zynen
broeder niet liefheeft.

11. Want dit is de verkondiging, die

gij van den beginne gehoord hebt, «dat
wy malkanderen zouden liefhebben;

a Joh. 13: 34; 15: 12. 1 Joh. 3: 23.

12. Niet gelijk «Kaïn, [die] uit den
booze was, en zijnen broede.r doodsloeg;
en om wat oorzaak sloeg hij hem dood?
^Omdat zijne werken boos waren, en
van zijnen broeder rechtvaardig.

a Gen. 4: 8. ö Hebr. 11: 4.

13. «Verwondert u niet mijne broe-

ders, zoo u de wereld haat.
a Joh. 15: 18.

14. «Wij weten dat wij overgegaan
zijn uit den dood in het leven, dewijl

wij de broeders liefhebben; üie[sijnen]

broeder niet liefheeft, Blijft in den dood.
a 1 Joh. 2: 10.

15. Een iegeJijk die zijnen broeder
haat, is een doodslager; «en gij weet,
dat geen doodslager het eeuwige leven
heeft in zich blijvende.

a Matth. 5: 21. Gal. 5: 21.

16. «Hieraan hebben wij de liefde

gekend, dat hij zijn leven voor ons ge-

steld heeft; en wij zijn schuldig voor
de broeders het leven te stellen.

a Joh. 15: 13. Eph. 5: 2.

17. «Zao wie nu het goed der wereld
heeft, en ziet zijnen broeder gebrek heb-
ben, en sluit z.i.jn hart toe voor hem,
hoe blijft de liefde Gods in hem'?

a Deut. 15: 7. Luc. 3: 11. Jac. 2: 15.

18. Mijne kinderkens, laat ons niet lief-

hebben met het woord, noch met de
tong, maar met de daad en waarheid.

19. En hieraan kennen wij, dat wij
uit de waarheid zijn, en wij zullen
onze harten vei-zekeren voor hem,

20. Want indien ons hart [ons] ver-
oordeelt, God is meerder dan ons hart,

en Hij kent alle dingen.
21. Geliefden, indien ons hart ons

niet veroordeelt, zoo hebben wij vrij-

moedigheid tot God;
22. «En zoo wat wij bidden, ontvan-

gen wij van Hem, dewijl wij zyne ge-

boden bewaren, en doen hetgene beha-
gelijk is voor Hem.

a Jev. 29: 12. Matth. 7: 8;
21: 22. Mare. 11: 24. Luc. 11: 9.

Joh. 14: 13; 16: 24. Jac. 1: 5. 1 Joh. 5: 14.

23. «En dit is zijn gebod, dat wij ge-
looven in den naam van zijnen Zoon
Jezus Christus, ^en malkanderen lief-

hebben, gelijk hij ons een gebod gege-
ven heeft, a Joh. 6: 29; 17: 3. ?^Lcv. IB: 18.

,
Matth. 22: 39. Joh. K: 34; 15: 12.

Eph. 5: 2. 1 ïhess. 4: 9. 1 Petr. 4: 8. 1 Joh. 4: 21.

24. «En die zijne geboden bewaart,
blijft in Hem, en Hij in dezen; en hier-

aan kennen wij, dat Hij in ons blijft,

[namelijk] uit den Geest dien Hij ons
gegeven heeft.

a Joh. 14: 23; 15: 10. 1 Joh. 4: 12.

HET IV KAPITTEL.

(jehefden, «gelooft niet eenen iegelij-

ken geest, ^maar beproeft de geesten,
of zij uit God zijn; cwant vele valsche
profeten zijn uitgegaan in de wereld.

a Jer. 29: 8. Matth. 24: 4. Eph. 5:6.
Col. 2: 18. b Matth. 7: 15, IG.

1 Cor. 14: 29. 1 Thess. 5:-L'l.

c Matth. 24: 5, 24. 2 Petr. 2: 1. 2 Joh. vs. 7.

2. Hieraan kent gij den Geest van
God: alle geest, die belijdt dat Jezus
Chiistus in het vleesch gekomen is,

die is uit God;
3. En allo geest die niet belijdt, dat

Jezus Christus in het vleesch gekomen
is, die is uit God niet; «maar ditis[cZe

geest] van den antichrist, ^welken [^t^esf]

gij gehoord hebt dat komen zal, en qs
nu aireede in de wereld, a i Jo-h. 2 : 22.

b 1 Joh. 2; 18. c 2 Thess. 2: 7.

4. Kinderkens, gij zijt uit God, en
hebt hen overwonnen; want Hij is

meerder die in u is, dan die in de we-
reld is.

5. Zij zijn uit de wereld; daarom
spreken zij uit de wereld, en de wereld

,

hoort hen. ;

6. «Wij zijn uit God; die God kent.

hoort ons; die uit God niet is, hoorc
ons niet. Hieruit kennen wij den geest

der waarheid, en den geest der dwaling.
a Jjoh. 8: «; 10: 27.""

7. Geliefden, laat ons malkanderen
liefhebben; want de liefde is uit God,

|

en een iegelijk die liefheeft, is uit God
'

geboren, en kent God;
8. Die niet liefheeft, die heeft God j

niet gekend; want God is liefde.

9. «Hierin is de liefde Gods jegens
ons geopenbaard, dat God zijnen eenig-

geborenen Zoon gezonden liQpft in de
wereld, opdat wij zouden Teven door
hem. <( Joh. 3: 10. Küiu. 5: 8.
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10. Hierin is de liefde, niet dat wij

God liefgehad hebben, «maar dat Hij

ons lief heeft gehad, en zijnen Zoon
gezonden heeft b[tot] eene verzoening
voor onze zonden.

a Rom. 3: 24. 2 Cor. 5: 19.

Col. 1: 19. ö Rom. 3: 25. 1 Joh. 2: 2.

11. Geliefden, indien God ons alzoo

lief heeft gehad, zoo zijn ook wij schul-

dig malkanderen lief te hebben.
12. «Niemand heeft ooit God aan-

schouwd; ''indien wij malkanderen lief-

hebben, zoo blijft God in ons, en zijne

liefde is in ons volmaakt, a Ex. 33: 20.

Dent. 4: 12. Joh. 1: 18.

1 Tim. 1: 17; 6: 16. b 1 Joh. 3: 24.

13. Hieraan kennen wij, dat wij in

Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij

ons van zijnen Geest gegeven heeft.

14. En wij hebben het aanschouwd,
en getuigen, dat de Vader [zijnen] Zoon
gezonden heeft [tot] eenen Zaligmaker
der wereld.

15. Zoo wie beleden zal hebben, dat

Jezus de Zone Gods is. God blijft in

hem, en hij in God.
16. En wij hebben gekend en geloofd

de liefde die God tot ons heeft. God is

liefde; en die in de liefde blijft, die

blijft in God, en God in hem.
17. Hierin is de liefde bij ons vol-

maakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen
hebben in den dag des oordeels, [na-

meiijk] dat gelijk hij is, wij ook zijn in

deze wereld.
18. Er is in de liefde geene vreeze,

maar de volmaakte liefde drijft de

vreeze buiten; want de vreeze heeft

pijn, en die vreest, is niet volmaakt
in de liefde.

19. Wij hebben Hem lief, omdat Hij

ons eerst liefgehad heeft.
'20'. «Indien iemand zegt: Ik heb God

lief; en haat zijnen broeder, die is een
leugenaar; want die zijnen broeder niet

liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan
hij God liefhebben, dien hij niet gezien
heeft? a 1 Joh. 2: 4.

21. «En dit gebod hebben wij van
Hem, [namelijk] dat die God liefheeft,

ook zijnen broeder liefhebbe.
a Lev. 19 : 18. Matth. 22: 39.

Joh. 13: 34; 15: 12. Eph. 5: 2.

1 Thess. 4: 9. 1 Petr. 4: 8. 1 Joh. 3:23.

HET V KAPITTEL,

jjjen iegelijk die geJooft dat Jezus is

de Christus, die is uit God geboren ; en
een iegelijk die liefheeft Dengene die

geboren heeft, die heeft ook lief den-
gene die uit Hem geboren is.

a 1 Joh. 1: 12.

2. Hieraan kennen wij dat wij de kin-

deren Gods liefhebben, wanneer wij God
liefhebben, en zijne geboden bewaren.

3. «Want dit is de liefde Gods, dat
wij zijne geboden bewaren; ^en zijne

geboden zijn niet zwaar;
a Joh. 14: 15; 15: 10. b Matth. 11: 29, 30.

4. Want al wat uitGod geboren is, over-

wint de wereld; «en dit is de over-

winning die de wereld overwint, [na-

melijk] ons geloof. a Joh. 16: 33.

5. «Wie is het die de wereld overwint,

&dan die gelooft dat Jeziis is de Zone
Gods? a 1 Cor. 15: 57. h 1 Joh. 4: 15.

6. Deze is het, die gekomen is door
water en bloed, [namelijk] Jezus, de
Christus; niet door het water alleen, maar
door het water en het bloed; en de
Geest is het, die getuigt, dat de geest

de waarheid is.

7. Want drie zijn er, die getuigen in

den hemel, de Vader, het Woord, en de
Heilige Geest; en deze drie zijn één.

8. En drie zijn er, die getuigen op
de aarde, de Geest, en het water, en
het bloed; en die drie zijn tot één.

9. «Indien wij het getuigenis de>r men-
schen aannemen, h-et getuigenis Gods
is meerder; want dit is het getuigenis

Gods, hetwelk hij van zijnen Zoon ge-

tuigd heeft. a Joh. 5: 37.

10. «Die in den Zone Gods gelooft,

heeft het getuigenis in zichzelven; die

God niet gelooft, heeft Hem tot een leu-

genaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd

heeft het getuigenis, dat God getuigd

heeft van zijnen Zoon. a Joh.. 3: 36.

Rom. 8: 16. Gal. 4: 6.

11. En dit is het getuigenis, [name-

lijk] dat ons God het eeuwige leven

gegeven heeft; ^^en ditzelve leven is in

zijnen Zoon. a Joh. i: 4.

12. Die den Zoon heeft, die heeft het

leven; die den Zone Gods niet heeft,

die heeft bet leven niet.

13. «Deze dingen heb ik u geschre-

ven, die gelooft in den naam van den
Zone Gods, opdat gij weet dat gij het

eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft

in den naarh van den Zone Gods.
a Joh. 21): ?,\.
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14. En dit is de vrijmoedigheid die

wy tot Hem hebben, «dat zoo wij iets

bidden naar zijnen wil, Hij ons verhoort.
o Jer. 29: 12. Matth. 7: 8; 21: 22.

Mare. 11: 24. Luc. 11: 9. Joh. 14: 13;

15: 7; 16: 24. Jac. 1 : 5. 1 Joh. 3: 22.

15. En indien wij weten dat Hij ons
verhoort, wat wij ook bidden, zoo we-
ten wij, dat wij de beden verkrijgen,

die wij van Hem gebeden hebben.

16. Indien iemand zijnen broeder ziet

zondigen eene zonde niet tot den dood,
die zal [God] bidden, en Hij zal hem
het leven geven, dengenen, [seg"iA;], die

zondigen niet tot den dood. «Er is eene
zonde tot den dood ; voor diezelve [zonde]

zeg ik niet dat hij zal bidden.
a Num. 15 : 30.

1 Sam. 2: 25. Matth. 12: 81. Marc. 3: 29.

Luc. 12 : 10. Hebr. 6:4; 10 : 26. 2 Petr. 2 : 20.

17. «Alle ongerechtigheid is zonde;

en er is zonde niet tot den dood.
a 1 Joh. 3: 4.

18. «Wij weten dat een iegelijk, die

uit God geboren is, niet zondigt; maar
die uit God geboren is, bewaart zich-

zelven, en de booze vat hem niet.

a 1 Joh. 3: 9.

19. Wij weten dat wij uit God zijn,

en dat de geheels wereld in het booze
ligt.

20. Doch wij weten dat de Zone Gods
gekomen is, «en heeft ons het verstand
gegeven, dat wij den Waarachtige ken-
nen; en wij zijn in den Waarachtige,
[namelijk] in zijnen Zoon Jezus Christus.

hBeze is de waarachtige God, en het
eeuwige leven.

a Luc. 24: 45. b Jes. 9: 5; 44 : 6; 54 : 5.

Joh. 20: 28. Rom. 9 : 5. 1 Tim. 3: 16.

21. Kinderkens, bewaart uzelven van
de afgoden, Amen,

DB TWEEDE ZENDBEIEF

VAN DEN

APOSTEL JOHANNES.

De Ouderling aan de uitverkorene

vrouwe en aan hare kinderen, die ik

in waarheid liefheb, en niet alleen ik,

maar ook allen die de waarheid gekend
hebben

;

2. Om der waarheid wille, die in ons
blijft, en met ons zal zijn in der eeuwig-

heid :

3. Genade, barmhartigheid, vrede zij

met ulieden van God den Vader, en
van den Heere Jezus Christus, den

Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.

4. Ik ben zeer verblijd geweest, dat

ik van uwe kinderen gevonden heb die

in de waarheid wandelen, gelijk wij een

gebod ontvangen hebben van den Vader.

5. En nu bid ik u, [uitverkorene] vrou-

we, ï^niet als. u schrijvende een nieuw
gebod, maar hetgene wij gehad hebben
van den beginne, [namelijk] ''dat wij

malkanderen liefhebben, a Uoh. 2: 7.

h Joh. 13 : 34 ; 15 : 12. Eph. 5 : 2.

1 Thess,4. 9.1 Petr. 4; 8. 1 Joh. 3 : 23; 4: 21.
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6. «En dit is de liefde, dat wij wan-
delen naar zijne geboden. Dit is het ge-

bod, gelijk gijlieden van den beginne
gehoord hebt, dat gij daarin zoudt wan-
delen, a Joh. -15: .10.

7. «Want er zijn vele verleiders in de

wereld gekomen, die niet belijden dat

Jezus Christus in het vleesch geko-

men is ; deze is de verleider en de an-

tichrist, a Matth. 24 : 5, 24.

2 Petr. 2 : 1. 1 .Toh. 4 : 1.

8. Ziet toe voor uzelven, dat wij niet

verliezen hetgene wij gearbeid hebben,
maar een vol loon mogen ontvan-

gen.

9. Een iegelijk die overtreedt, en niet

blijft in de leere van Christus, die heeft

God niet; die in de leere van Christus

blijft, deze heeft beiden den Vader en
den Zoon.

10. oJndien iemand tot ulieden komt,
en deze leere niet brengt, ontvangt hem
niet in huis, en zegt tot hem niet:

Wees gegroet; « Rom. i6: i7.

2 Tim. 3: 5. Tit. 3: 10.

11. Want die tot hem zegt: Wees
gegroet; die heeft gemeenschap aan zij-

ne booze werken.
12. Ik heb veel aan ulieden te schrij-

ven, doch ik heb niet gewild door pa-

pier en inkt; maar ik hoop tot ulieden

te komen, en mond tot mond [met u]

te spreken, opdat onze blijdschap vol-

komen moge zijn.

13. U groeten de kinderen van uwe
zuster, de uitverkorene, Amen.

DE DEEDE ZENDBRIEF

VAN DEN

APOSTEL JOHANNES,

[je Ouderling aan den geliefden Gajus,

welken ik in waarheid liefheb.

2. Geliefde, voor alle dingen wensch
ik dat gij welvaart en gezond zijt, ge-

lijk uwe ziele welvaart.

3. Want ik ben zeer verblijd geweest,
als de broeders kwamen, en getuigden
van uwe waarheid, gelijk gij in de waar-
heid wandelt.

4. Ik heb geene meerdere blijdschap

dan hierin, dat ik hoor dat mijne kin-

deren in de -waarheid wandelen.
5. Geliefde, gij doet trouwelij k, in al

hetgene gij doet aan de broederen en
aan de vreemdelingen,

6. Die getuigd hebben van uwe liefde,

in de tegenwoordigheid der gemeente
;

welken indien g[] geleide doet, gelijk

het Gode waardig is, zoo zult gij wel
doen.

7. Want zij zijn voor zijnen naam
uitgegaan, niets nemende van de hei-

denen.

8. Wij dan zijn schuldig de zoodani-

gen te ontvangen, opdat wij medear-
beiders mogen worden der waarheid.

9. Ik heb aan de gemeente geschre-

ven; maar Diotrephes, die onder hen
zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet

aan.
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10. Daarom, indien ik kom, zoo zal

ik in gedachtenis brengen zijne werken
die hij doet, met booze woorden sna-

terende tegen ons; en hiermede niet

vergenoegd zijnde, zoo ontvangt hijzelf

de broeders niet, en verhindert degenen
die het willen [doen], en werpt ze uit

de gemeente.
11. Geliefde, «volg het kwade niet

na, maar het goede. Die goed doet, is

uit God; maar die kwaad doet, ^heeft

God niet gezien. aPs. 37: 27. Jes. i: 16.

1 Petr. 3: 11. ö 1 Joh. 3: 6.

12. Aan Demetrius wordt getuige-

nis gegeven van allen, en van de
waarheid zelve; en wij getuigen ook,
en gij weet dat ons getuigenis waarach-
tig is.

13. «Ik had veel te schrijven, maar
ik wil u niet schrijven met inkt en
pen

; a 2 joh. vs. 12.

14. Maar ik hoop u haast te zien,

en wij zullen mond tot mond spre-

ken.

15. Vrede zij u. De vrienden groeten
u. Groet de vrienden met name.

m^ .

m ALGEMEENE ZENDBRIEF

VAN DEN

APOSTEL JUDAS.

Judas, een dienstknecht van Jezus
Christus, en broeder van Jacobus, aan
de geroepenen, die door God den Vader
geheiligd zijn, en [door] Jezus Christus

bewaard :

2. Barmhartigheid, en vrede, en liefde,

zij [n] vermenigvuldigd.

3. Geliefden, alzoo ik alle naarstig-

heid doe om u te schrijven van de ge-

meene zaligheid, zoo heb ik noodzaak
gehad aan u te schrijven en [m] te ver-

manen, dat gij strijdt voor het geloof, dat

eenmaal den heiligen overgeleverd is.

4. «Want er zijn sommige menschen
ingeslopen, ^die eertijds tot ditzelve

oordeel tevoren opgeschreven zijn, god-

deloozen, die de genade onzes Gods ver-

anderen in ontuchtigheid, en den eeni-

gen Heerscher God en onzen Heere
Jezus Christus verloochenen.
r 2 Petr. 2 : 1. 6 1 Petr. 2 : 8. 2 Petr. 2 : 3.

5. Maar ik wil u indachtig maken,
als die dit eenmaal weet, dat de Heere,

het volk uit Egypteland verlost heb-

bende, «wederom degenen die niet ge-

loofden verdorven heeft;

a Num. 14: 29; 26: 64, 65.

Ps. 106 : 26. 1 Cor. 10 : 5. Hebr. 3 : 17.

6. «En de engelen, die hun beginsel

niet bewaard hebben, maar hunne eige-

ne woonstede verlaten hebben, ^heeft

Hij tot het oordeel des groeten dags

met eeuwige banden onder de duister-

nis bewaard;
a 2 Petr. 2:4. b 2 Petr. 2: 4.

7. «Gelijk Sódoma en Gomórra, en de

steden rondom deze, die op gelijke
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wijze als deze gehoereerd hebben, en
ander vleesch zijn nagegaan, tot een
exempel voorgesteld zijn, dragende de

strafife des eeuwigen vuurs.
a Gen. 19: 24. Deut. 29: 23. Jes. 13: 19.

Jer. 50: 40. Ezech. 16: 49. Hos. 11: 8.

Amos 4: 11. Luc. 17: 29. 2 Petr. 2: 6.

8. Desgelijks evenwel ook deze, in

slaap gebracht zijnde, verontreinigen

het vleesch, en verwerpen de heerschap-

pij, en lasteren de heerlijkheden.

9. Maar "Michael, de archangel, toen
hij met den duivel twistte en handelde
van het lichaam van Mozes, ''durfde

geen oordeel van lastering tegen [hem]

voortbiengen, maar zeide: cDe Heere
bestraffe U. a Dan. lO: 13; 12: 1.

Openb. 12: 7. 6 2 Petr. 2: 11. c Zath. 3: 2.

10. «Maar deze, hetgene zij niet we-
ten, dat lasteren zy ; en hetgene zij na-

tuurlijk, als de onredelijke dieren, we-
ten, hierin verderven zij zich.

a 2 Petr. 2: 12.

11. Wee hun ! Want zij zijn den weg
van «Kaïn ingegaan, en door ^de ver-

leiding des loons van Balaam zijn zij

henengeslort, een zijn door de tegen-

spreking van Kóra vergaan.
a Gen. 4: 8. 1 Joh. 3: 12.

è Num. 22: 7, 21. 2 Petr. 2: 15. « Num. 16: 1.

12. Deze zijn «vlekken in uwe liefde-

maaltijden, [en] als zij met u ter maal-
tijd zijn, weiden zij zichzelven zonder
vreeze; zij zijn ^wateiiooze wolken, die

van de winden omgedreven worden;
zij zijn als boomen in het afgaan van
den herfst, onvruchtbaar, twee maal
verstorven, [en] ontworteld;

a 2 Petr. 2: 13. 6 2 Petr. 2: 17.

13. «Wilde baren der zee, hunne eige-

ne schande opschuimende; dwalende
sterren, demvelken de donkerheid der
duisternis in der eeuwigheid bewaard
wordt. a Jes. 57: 20.

14. En van deze heeft ook «Enoch,
de zevende van Adam, geprofeteerd,

zeggende: ^Zie, de Heere is gekomen
met zijne vele duizenden heiligen,

a Gen. 5: 18. fi Dan. 7: 10. Hand. 1: 11.

1 ïliess, 1: 10. 2 Thess. 1: 10. Openb. 1: 7.

15. Om gericht te houden tegen allen,

en te straffen alle goddeloozen onder
hen, vanwege alle hunne goddelooze
werken, die zij goddelooslijk gedaan
hebben, en «vanwege alle de harde
[lüoorden], die de goddelooze zondaars
tegen Hem gesproken hebben.

a Matth. 12: 36.

16. Deze zijn murmureerders, klagers
over hunnen staat, wandelende naar
hunne begeerlijkheden; «en hun mond
spreekt zeer opgeblazene dingen; zich
verwonderende over de personen om
des voordeels wille. a 2 Petr. 2: is.

17. Maar, geliefden, gedenkt gij der
woorden, die voorzegd zijn van de Apos-
telen van onzen Heere Jezus Christus :

18. Dat zij u gezegd hebben, «dat er

in den laatsten tijd spotters zullen zijn,

die naar hunne goddelooze begeerlijk-

heden wandelen zullen.

a Hand. 20: 29. 1 Tim. 4: 1.

2 Tim, 3: 1; 4: 3. 2 Petr. 2: 1; 3: 3.

19. Deze zijn het, die zichzelven af-

scheiden, natuurlijke [mensclien], den
Geest niet hebbende.

20. Maar, geliefden, bouwt gij uzelven
op uw allerheiligst geloof, biddende in

den Heiligen Geest.

21. Bewaart uzelven in de liefde Gods,
verwachtende de barmhartigheid van
onzen Heere Jezus Christus ten eeuwi-
gen leven.

22. En ontfermt u wel over sommi-
gen, onderscheid makende;

23. Maar behoudt anderen door vree-

ze, en grijpt ze uit het vuur; en haat
ook den rok, die van het vleesch be-

vlekt is.

24. Hem nu, die machtig is u van
struikelen te bewaren, en onstraffelijk

te stellen voor zijne heerlijkheid in

vreugde,
25. «Den alleen wijzen God, onzen

Zaligmaker, zij heerlykheid en majes-

teit, kracht en macht, beide nu en in

alle eeuwigheid, Amen.
a Rom. 16: 27. 1 Tim. 1: 17.



^I>OCA.LYr>SIS
OF

DE OPENBARING
VAN

J O H A N N E
THEOLOGUS.

HET I KAPITTEL.

XJe Openbaring van Jezus Christus, die

God hem gegeven heeft om zijnen dienst-

knechten te toonen de dingen die haast

geschieden moeten; en die hij door zij-

nen engel gezonden en zijnen dienst-

knecht Johannes te kennen gegeven
heeft;

2. Dewelke het woord Gods betuigd

heeft, en het getuigenis van Jezus Chris-

tus, en al wat hij gezien heeft.

3. «Zalig is hij die leest, en zijn zij

die hoóren de woorden dezer profetie,

en die bewaren hetgene daarin geschre-

ven is; ^want de tijd is nabij.

a Openb. 22: 7. b Openb. 22: 10.

4. Johannes aan de zeven gemeen-
ten, die in Azië zijn: genade zij u en
vrede, van Hem, «Die is, en Die was,
en Die komen zal; en van de zeven
Geesten, die voor zijnen troon zijn;

a Ex. 3: 14. Openb. 1: 8; 4: 8; 11: 17; 16:5.

5; En van Jezus Christus, «die de
getrouwe getuige is, '^'de eerstgeborene
uit de dooden, en de Overste der ko-

ningen der aarde. Hem, die ons heeft
liefgehad, en ons van onze zonden ge-

wasschen heeft cin zijn bloed,
a Jes. 55: 4. Openb. 3: 14.

6 1 Cor. 15 : 20. Col. 1 : 18.

c Hand. 20: 2S. Hebr. 9: 12, 14.

1 Petr. 1: 19. 1 Joh. 1: 7. Openb. 5: 9.

6. En die ons gemaakt heeft «tot ko-
ningen en ^priesters Gode en zijnen
Vader; hem, [zeg ik], zij de heerlijkheid
en de kracht in alle eeuwigheid, Amen.

a 1 Petr. 2: 9.

Openb. 5: 10. /) Rora. 12: 1. 1 Petr. 2: 5.

7. Zie, «hij komt met de wolken, en
alle oog zal hem zien, ook degenen
^'die hem doorstoken hebben; en alle

geslachten der aarde zullen over hem
rouw bedrijven; ja, Amen.

a Dan. 7: 13. Matth. 24: 30; 25: 31.

Hand. 1:11, 1 Thess. 1 : 10. 2 Thess. 1 : 10.

Judas VS. 14. b Zach. 12: 10. Joh. 19: 37.

8. «Ik ben de A'lpha en de Oméga,
het begin en het einde, zegt de Heere,
Die is, en Die was, en Die komen zal,

de Almachtige. a Jes. 4i: 4;
44: 6. Openb. 21: 6; 22: 13.

9. Ik, Johannes, die ook uw broeder
ben, en medegenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk, en [in] de lijd-

zaamheid van Jezus Christus, was op
het eiland, genaamd Patmos, om het
woord Gods, en om het getuigenis van
Jezus Christus.

10. [En] ik was «in den Geest op den
dag des Heeren; en ik hoorde achter
mij eene groote stemme, als eener ba-

zuin, a Openb. 4: 2.

11. Zeggende: Ik ben de A'lpha en
de Oméga, de eerste en de laatste; en:
Hetgene gij ziet, schrijf dat in een boek.
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en zend het aan de zeven gemeenten,
die in Azië zijn, [namelijk] naar Épheze,
en naar Smy'rna, en naar Pérgamus,
en naar Thyatïre, en naar Sardis, en
naar Philadelphia, en naar Laodicéa.

12. En ik keerde mij om, om te zien

de stemme die met mij gesproken had
;

en mij omgekeerd hebbende, zag ik

zeven gouden kandelaren;
13. En in het midden van de zeven

kandelaren eenen, «den Zoon des men-
schen gelijk zijnde, bekleed met een
lang kleed tot de voeten, en ^omgord
aan de borsten met eenen gouden gor-

del; a Ezech. 1: 26. Dan. 7: 13.

Openb. 14: 14. b Openb. 15: 6.

14. En zijn hoofd en haar was v\7it

gelijk als «v^itte vsrolle, gelijk sneeuw;
^en zijne oogen gelijk eene vlamme
VUUrs; a Dan. 7 : 9. 6 Openb. 19: 12.

15. En zijne voeten waren blinkend
koper gelijk, en gloeiden als in eenen
oven; en zijne stemme «als eene stem-
me van vele wateren; a Openb. 14: 2.

16. En hij had zeven sterren in zijne

rechterhand; en uit zijnen mond ging
«een tweesnijdend scherp zwaard; en
zijn aangezicht was, gelijk de zon
schijnt in hare kracht.

a Jes. 49: 2. Eph. 6: 17.

Hebr. 4 : 12. Openb. 2 : 16 ; 19 : 15.

17. En toen ik hem zag, viel ik als

dood aan zijne voeten; en hij leide

zijne rechterhand op mij, zeggende tot

mij: Vrees niet; «ik ben de eerste en
de laatste

;
a Jes. 41 : 4 ; 44 : 6 ; 48 : 12.

18. «En die leef, en ik ben dood ge-

weest ; en zie, ik ben levend in alle

eeuwigheid, Amen. &En ik heb de sleu-

tels der helle en des doods.
a Rom, 6: 9. è Job 12: 14.

Jes. 22 : 22. Openb. 3 : 7 ; 20 : 1.

19. Schrijf hetgene gij gezien hebt,
en hetgene is, en hetgene geschieden
zal na dezen:

20. De verborgenheid der zeven ster-

ren, die gij gezien hebt in mijne rech-
terlhand], en de zeven gouden kandela-
ren. De zeven sterren zijn «de engelen
der zeven gemeenten; en de zeven kan-
delaren, die gij gezien hebt, zijn de
zeven gemeenten. a Mal. 2 : 7.

HET II KAPITTEL,

bchrijf aan den engel der gemeente

van E'pheze: Dit zegt hij, die de zeven
sterren in zijne rechteiihand] houdt,
die in het midden der zeven gouden
kandelaren wandelt:

2. Ik weet uwe werken, en uwen
arbeid, en uwe lijdzaamheid, en dat gij

de kwaden niet kunt dragen; en [dat]

gij beproefd hebt degenen die uitgeven
dat zij apostelen zijn, en zij zijn het
niet, en hebt ze leugenaars bevonden;

3. En gij hebt verdragen, en hebt ge-
duld; en gij hebt om mijns naams wille
gearbeid, en zijt niet moede geworden.

4. Maar ik heb tegen u, dat gij uwe
eerste liefde hebt verlaten.

5. Gedenk dan, waarvan gij uitge-

vallen zijt, en bekeer u, en doe de eer-

ste werken; en zoo niet, ik zal u haaste-
lijk [&?)']komen^ en zal uwen kandelaar
van zijne plaatse weren, indien gij u
niet bekeert.

6. Maar dit hebt gij, dat gij de wer-
ken «der Nicolaïeten haat, welke ik ook
haat. a Openb. 2: 15.

7. Die ooren heeft, die hoore wat de
Geest tot de gemeenten zegt Die over-
wint, ik zal hem geven te eten van «den
boom des levens, die in het midden
van het paradijs Gods is.

a Gen. 2 : 9. Openb. 22: 2.

8. En schrijf aan den engel der ge-
meente van die van Smy'rna: Dit zegt
«de eerste en de laatste, die dood ge-

weest is, en [iveder] levend is geworden:
a Jes. 41 : 4 ; 44 : 6. Openb. 1 : 17.

9. Ik weet uwe werken, en verdruk-
king, en armoede (doch gy zijt rijk),

en de lastering dergenen, die zeggen
dat zij Joden zijn, en zijn het niet,

maar zijn eene synagoge des satans.
10. Vrees geen der dingen die gy

lijden zult. Zie, de duivel zal [eenigen]

van ulieden in de gevangenis werpen,
opdat gij verzocht wordt; en gij zult

eene verdrukking hebben van tien da-

hen. Wees getrouw tot den dood, en
ik zal u geven de kroon des levens.

11. «Die ooren heeft, die hoore wat
de Geest tot de gemeenten zegt. Die
overwint, zal van den tweeden dood
niet beschadigd worden, a Matth. 13 : 9.

12. En schrijf aan den engel der ge-

meente die in Pérgamus is: Dit zegt
hij, die het «tweesnijdend scherp zwaard
heeft : a Openb. 1 : 16 ; 2 : 16.

13. Ik weet uwe werken, en waar
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gij woont, [fiatnelijk] waar de troon des
satans is; en gij houdt mijnen naam,
en hebt rayn geloof niet verloochend,
ook in die dagen, in welke A'ntipas.
mijn getrouwe getuige was, welke ge-

dood is bij ulieden, waar de satan woont.
14. Maar ik heb [eenige] weinige din-

gen tegen u, dat gij aldaar hebt die de
leering van «Balaam houden, die Ba-
lak leerde den kinderen Israels een
aanstoot voorwerpen, opdat zij zouden
afgodenoffer eten en hoereeren,

a -Num. 22: 23; 24: 14; 25: 1; 31 : 16.

15. Alzoo hebt ook gij, die de leering

der Nicolaïeten houden; hetwelk ik

haat.

16. Bekeer u; en zoo niet, ik zal u
haastelijk [öïjijkomen, en zal tegen hen
krijg voeren «met het zwaard mijns
mondS. a Jes. 49:2.

Eph. 6: 17. Hebr. 4: 12. Openb. 1: 16.

17. Die ooren heeft, die hoore, wat
de Geest tot de gemeenten zegt. Die
overwint, ik zal hem geven te eten van
het Manna dat verborgen is, en ik zal

hem geven eenen witten keursteen, en
op den keursteen eenen nieuv/eii naam
geschreven, welken niemand kent, dan
die hem ontvangt.

18. En schrijf aan den engel der ge-

meente te Thyatire : Dit zegt de Zone
Gods, «die zijne oogen heeft als eene
v.lamme vuurs, en zijne voeten zijn

bhnkend koper gelijk : a Openb. i: i4, 15.

19. Ik weet uwe werken, en liefde,

en dienst, en geloof, en uwe lijdzaam-
heid, en uwe werken, en [dat] de laat-

ste meer [zijn] dan de eerste.

20. Maar ik heb [eenige] weinige din-

gen tegen u, dat gij de vrouw «Jézabel,

die zichzelve zegt eene profetes te zijn,

laat leeren, en mijne dienstknechten
verleiden, dat zij hoereeren en afgoden-
offer eten. a 1 Kon. 16: 31. 2 Kon. 9: 7.

21. En ik heb haar tijd gegeven, op-

dat zij zich zoude bekeeren van hare
hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.

22. Zie, ik werp haar te bed, en die

met haar overspel bedrijven in groote
verdi'n-kking, zoo zij zich niet bekeeren
van hare werken;

23. En hare kinderen zal ik door den
dood ombrengen; en alle de gemeenten
zullen weten, «dat ik het ben, die nie-

ren en harten onderzoek; ?^en ik zal

ulieden geven een iegelijk naar uwe
werken. a l Sam. 16 : 7. l Kron. 23 : 9;

29: 17. Ps. 7: 10. Jer. 11: 20.

Hand. 1 : 24. h Ps. 62 : 13. Jer. 17 : 10;

32: 19. Matth. 16: 27. Rom. 2: 6; 14: 12.

2 Cor. 5: 10. Gal. 6: 5. Openb. 20:12.

24. Doch ik zeg tot ulieden, en tot
de anderen die te Thyatire zijn, zoo-
velen als er deze leere niet hebben, en
die de diepten des satans niet gekend
hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u gee-

nen anderen last opleggen;
25. Maar hetgene gij hebt, «houdt

dat totdat ik zal komen. « Openb. 3: ii.

26. En die overwint, en die mijne
werken tot het einde toe bewaart, «ik

zal hem macht geven over de heidenen;
a Ps. 2: 8.

27. En hij zal ze hoeden met eenen
ijzeren staf; zij zullen als pottenbak-
kersvaten vermorzeld worden; gelijk

ook ik van mijnen Vader ontvangen
heb.

28. En ik zai hem de morgenster
geven.

29. Die ooren heeft, die hoore wat de
Geest tot de gemeenten zegt.

HET III KAPITTEL.

Jcin schrijf aan den engel der gemeen-
te die te Sardis is: Dit zegt, die «de
zeven Geesten Gods heeft, en ^^e zeven
sterren: Ik weet uwe werken, dat gij

den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt

dood. a Openb. 1: 4. h Openb. 1: 16.

2. Wees wakende, en versterk het
overige dat sterven zoude; want ik

heb uwe werken niet vol gevonden
voor God.

3. Gedenk dan hoe gij het ontvangen
en gehoord hebt, en bewaar het, en
abekeer u. Indien gij dan niet waakt/
zoo zal ik over u komen ^als een dief,

en gij zult niet weten op wat ure ik

over u komen zal.

a Openb. 3: 19. 6 Matth. 24: 43.

1 Thess. 5: 2. 2 Petr. 3: 10. Openb. 16: 15.

4. Doch gij hebt [eenige] weinige na-

men ook te Sardis, die hunne kleedeyen
niet bevlekt hebben ; en zij zullen met
mij wandelen in witte [kleedertn], over-

mits zij het waardig zijn.

5. Die overwint, die zal bekleed wor-
den met witte kleederen; en ik zal

zijnen naam geenszins uitdoen «uit het
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boek des levens, en Hk zal zijnen naam
belijden voor mijnen Vader en voor
zijne engelen. a Ex. 32: 32. Ps. 69: 29.

Philipp. 4: 3. Opeiib. 20: 12;

21: 27. b Matth. 10: 32. Luc. 12: 8.

6. Die ooren heeft, die hoorewatde
Geest tot de gemeenten zegt,

7. En schrijf aan den engel der ge-

meente die in Philadélpliiais: Ditzegt

de Heilige, «de Waarachtige, &die den
sleutel Davids heeft; die opent en nie-

mand sluit, en hij sluit en niemand
opent: « Openb. 3: 14.

b Job 12: 14. Jes. 22: 22. Openb. 1: 18.

8. Ik weet uwe werken : zie, ik héb
eene geopende deur voor u gegeven,

en niemand kan die sluiten; want gij

hebt kleine kracht, en gij hebt mijn
woord bewaard, en hebt mijnen naam
niet verloochend,

9. Zie, ik geef [it eenigen] «uit de
synagoge des satans, dergenen die zeg-

gen dat zij Joden zijn, en zijn het niet,

maar liegen; zie, ik zal maken, dat zij

zullen komen, en aanbidden voor uwe
voeten, en bekennen dat ik u liefheb.

a Openb. 2: 9.

10. Omdat gij het woord mijner lijd-

zaamheid bewaard hebt, zoo zal ik ook
u bewaren uit de ure der verzoeking,

die over de geheele wereld komen zal,

om te verzoeken die op de aarde wo-
nen.

11. Zie, ik kom haastelijk ; «houd wat
gij hebt, opdat niemand uv/e kroon neme.

a Openb. 2 : 25.

12. Die overwint, ik zal hem maken
«tot een pilaar in den tempel mijns Gods,
en hij zal niet meer daaruit gaan; en
ik zal op hem schrijven ^den naam
mijns Gods, en den naam der stad mijns
Gods, [namelijk] cdes nieuwen Jeruza-

lems, dat uit den hemel van mijnen
God afdaalt, en [ook] mijnen nieuwen
naam, a l Kon. 7: 21.

l Openb. 22 : 4. c Openb. 21 : 2, 10.

13. Die ooren heeft, die hoore wat
de Geest tot de gemeenten zegt,

14. Én schrijf aan den engel van de
gemeente der Laodicensen : Dit zegt «de
Amen, de trouwe en waarachtige Ge-

tuige, ^'het Begin der schepping Gods:
b Openb. 1: 5, 6. 6 Col. 1 : 15.

15. Ik weet uwe werken, dat gij noch
koud zijt, noch heet. Och of gij koud
waart, of heet!

'

N, T.

16. Zoo dan, omdat gij lauw zijt, en
noch koud noch heet, ik zal u uit mij-

nen mond spuwen.
17. Want gij zegt: Ik ben rijk, en

verrijkt geworden, en heb geens dings
gebrek; en gu weet niet, dat gij zijt

ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind,

en naakt.

18. Ik raad u dat gij van mij koopt
goud beproefd komende uit het vuur,
opdat gij rijk moogt worden; «en witte
kleederen, opdat gij moSgt bekleed wor-
den, en de schande uwer naaktheid niet

geopenbaard worde; en zalf uwe oogen
met oogenzalf, opdat gij zien moogt.
a 2 Cor. 5: 3. Openb. 7: 13; 16: 15; 19: 8.

19. «Zoo wie ik liefheb, die bestraf

en kastijd ik; wees dan ijverig, en be-

keer U. a Job 5: 17.

Spr. 3: 12. Hebr. 12: 5.

20. Zie, ik sta aan de deur, en ik

klop; indien iemand mijne stemme zal

hooren, en de deur opendoen, ik zal tot

hem inkomen, en ik zal met hem avond-
maal houden en hij met mij.

21. Die overwint, ik «zal hem geven
met mij te zitten in mijnen troon, ge-

lijk als ik overwonnen heb, en ben ge-

zeten met mijnen Vader in zijnen troon.
a Matth. 19 : 28. 1 Cor. 6 : 2.

22. Wie ooren heeft, die hoore wat
de Geest tot de gemeenten zegt.

HET IV KAPITTEL.

j\ a dezen zag ik, en zie, eene deur was
geopend in den hemel; en de eerste

stemme, die ik gehoord had, als van
eene bazuin met mij sprekende, zeide:

Kom hier op, en ik zal u toonen hetgene
na dezen geschieden moet,

2, En terstond werd ik in den Geest;

en zie, er was een troon gezet in den
hemel, en er zat een op den troon.

3, En die daarop zat, was in het aan-

zien den steen Jaspis en Sardius gelijk;

en een regenboog was rondom den
troon, in het aanzien den [steen] Sma-
ragd gelijk,

4, En rondom den troon waren vier

en twintig troonen ; en op de troonen

zag ik de vier en twintig ouderlingen

zittende, bekleed met witte kleederen,

en zij hadden gouden kronen op hunne
hoofden,

5, En van den troon gingen uit bli'k-

21
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•semen, en donderslagen, en stemmen
;

en zeven vurige lampen waren bran-

dende voor den troon, welke zijn de

zeven Geesten Gods.

6. En voor den troon was «eene gla-

zen zee, kristal gelijk. En in het mid-
den des troons, en rondom den troon,

vier dieren, zijnde vol oogen van voren
en van achteren. a Openb. 15: 2.

7. En het eerste dier was eenen leeuw
gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk,

en het derde dier had het aangezicht

als een mensch, en het vierde dier was
eenen vhegenden arend gelijk.

8. En de vier dieren hadden elkeen

voor zichzelven zes vleugelen rondom,
en waren van binnen vol

j
oogen; en

hebben geene rust dag en nacht, zeggen-

de: «Heiüg, heilig, heilig is de Heere God,
de Almachtige, ^Die was, en Die is, en
Die komen zal. a Jes. 6: 3.

b Openb. 1: 4, 8; 11: 17; 16: 5.

9. En wanneer de dieren heerlijk-

heid, en eere, en dankzegging gaven
Hem die op den troon zat, die in alle

eeuwigheid leeft;

10. Zoo vielen de vier en twintig ou-

derlingen voor Hem die op den troon

zat, en aanbaden Hem die leeft in alle

eeuwigheid, en wierpen hunne kronen
voor den troon, zeggende:

11. «Gij, Heere, zijt waardig te ont-

vangen de heerlijkheid, en de eere, en
de kracht; want Gij hebt alle dingen
geschapen, en door uwen wil zijn zij,

en zijn zij geschapen, a Openb. 5: 12.

HET V KAPITTEL.

rjn ik zag in de rechter[/iancZ] Desgenen
die op den troon zat, «een boek, ge-

schreven van binnen en van buiten,

verzegeld met zeven zegelen.
a Ezech. 2: 10.

2. En ik zag eenen sterken engel,

uitroepende met eene groote stemme:
Wie is waardig het boek te openen, en

zijne zegelen open te breken?
3. En niemand «in den hemel, noch

op de aarde, noch onder de aarde, kon
het boek openen, noch het [iri]z\en.

a Philipp. 2: 10. Openb. 5: 13.

4. En ik weende zeer, dat niemand
waardig gevonden was om dat boek te

openen, en te lezen, noch het [in] te

zien.

5. En een van de ouderlingen zeide
tot mij: Ween niet; zie, «de Leeuw die
uit den stam van Juda is, ''de Wortel
Davids, heeft overwonnen, om het boek
te openen, en zijne zeven zegelen open
te breken. a Gen. 49: 9. 10.

b Jes. 11: 10. Rom. 15: 12. Openb. 22: 16.

6. En ik zag, en zie, in het midden
van den troon, en van de vier dieren,

en in het midden van de ouderlingen, een
Lam staande als geslacht, hebbende
zeven hoornen, en «zeven oogen; de-

welke zijn de ^zeven Geesten Gods, die

uitgezonden zijn in alle landen.
a Zach. 3: 9; 4: 10. & Openb. 4: 5.

7. En het kwam, en heeft het boek
genomen uit de rechtevihand] Desgenen
die op den troon zat.

8. En als het dat boek genomen had,

vielen de vier dieren en de vier en
twintig ouderlingen voor het Lam [ne-

der], hebbende elk «citeren en gouden
phiolen zijnde vol reukwerks, welke
zijn Me gebeden der heiligen.

a Openb. 14: 2. ö Ps. 141: 2.

9. En zij zongen «een nieuw lied,

zeggende : ^Gij zijt waardig dat boek te

nemen, en zijne zegelen te openen
;

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Go-

de cgekocht met uw bloed, uit alle ge-

slacht, en taal, en volk, en natie;

a Openb. 14: 3. 6 Openb. 4: 11.

c Hand. 20: 28. Eph. 1: 7. Col. 1: 14.

Hebr. 9 : 12; 10: 10. 1 Petr. 1 : 19. 1 Joh. 1: 7.

10. «En gij hebt ons onzen God ge-

maakt tot koningen en piiesteren; en
wij zullen als koningen heerschen op
de aarde. a Ex. 19 : e.

1 Petr. 2: 5, 9. Openb. 1: 6.

11. En ik zag, en ik hoorde eene
stemme veler engelen rondom den troon,

en de dieren, en de ouderlingen; en «hun
getal was tien duizend maal tien dui-

zenden, en duizend maal duizenden;
a Dan.f,,/: 10. Hebr. 12: 22.

12. Zeggende met eene groote stem-

me: «Het Lam, dat geslacht is, is waar-

dig te ontvangen de kracht, en rijkdom,

en wijsheid, en sterkte, en eere, en heer-

lijkheid, en dankzegging, a Openb. 4: ii.
'

13. En alle schepsel, dat in den hemel
is, en op de aarde, en onder de aarde,

en die in de zee zijn, en alles wat in

diezelven is, hoorde ik zeggen: Hem,
die op den troon zit, en het Lam, zij 4

de dankzegging, en de eere, en de heer-
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lijkheicl, en de kracht, in alle eeuwig-
heid.

14. En de vier dieren zeiden: Amen.
En de vier en twintig ouderlingen vie-

len [neder], en aanbaden Dengene die

leeft in alle eeuwigheid.

HET VI KAPITTEL.

.Ejn ik zag, toen het Lam één van de
zegelen geopend had, en ik hoorde één
uit de vier dieren, zeggen, als eene
stemme van eenen donderslag : Kom
en zie.

2. En ik zag, en zie, «een wit paard
;

en die daarop zat, had eenen boog; en
hem is eene kroon gegeven, en hij ging
uit overwinnende, en opdat hij over-

WOnne. a Openb. 19: 11.

3. En toen het het tweede zegel ge-

opend had, hoorde ik het tweede dier

zeggen : Kom en zie.

4. En een ander paard ging uit dat
rood was; en dien, die daarop zat, werd
[macht] gegeven den vrede te nemen
van de aarde, en dat zij malkanderen
zouden dooden ; en hem werd een groot
zwaard gegeven.

5. En toen het het derde zegel geo-

pend had, hoorde ik het derde dier zeg-

gen: Kom en zie. En ik zag, en zie,

een zwart paard; en die daarop zat,

had eene weegschaal in zijne hand;
6. En ik hoorde eene stemme in het

midden van de vier dieren, die zeide:

Een maatje tarwe voor eenen penning,
en drie maatjes gerst voor eenen pen-
ning; «en beschadig de olie en den wijn
niet. a Openb. 9 : 4.

7. En toen het het vierde zegel ge-

opend had, hoorde ik eene stemme van
het vierde dier, die zeide : Kom en zie.

8. En ik zag, en zie, een vaal paard,
en die daarop zat, zijn naam was de
Dood; en de hel volgde hem na; en
hun werd macht gegeven om te

dooden tot het vierde [deel] der aarde,
met zwaard, en met honger, en met
den dood, en door de wilde beesten
der aarde.

9. En toen het het vijfde zegel ge-

opend had, zag ik onder het altaar «de
zielen dergenen, die gedood waren om
het woord Gods, en &om het getuige-
nis dat zij hadden; « Openb. 20 : 4.

b Openb. 19: 10.

10. En zij riepen met groote stemme,
zeggende: Hoe lang, o heilige en waar-
achtige Heerscher, oordeelt en wreekt
gij ons bloed niet van degenen die op
de aarde wonen ?

11. En aan een iegelijk werden lange
witte kleederen gegeven, en hun werd
gezegd, dat zij nog eenen kleinen tijd

rusten zouden, totdat ook hunne me-
dedienstknechten en hunne broeders
zouden vervuld zijn, die gedood zouden
worden gelijk als zij.

12. En ik zag, toen het het zesde zegel
geopend had, en zie, er werd eene groo-
te aardbeving; «en de zon werd zwart
als een haren zak, en de maan werd
als bloed; a Hand. 2: 20.

13. En de sterren des hemels vielen
op de aarde, gelijk een vijgeboom zijne

onrijpe vijgen afwerpt, als hij van eenen
groeten wind geschud wordt;

14. En de hemel is weggeweken, als

een boek dat toegerold wordt; en alle

bergen en eilanden zijn bewogen uit

hunne plaatsen.

15. En de koningen der aarde, en de
groeten, en de riiken, en de oversten
over duizend, en de machtigen, en alle

dienstknechten, en alle vrijen, verberg-
den zichzelven in de spelonken en in

de steenrotsen der bergen;
16. En zeiden tot de bergen en tot

de steenrotsen: «Valt op ons, en ver-

bergt ons van het aangezichte Desge-
nen die op den troon zit, en van den
toorn des Lams; a Jes. 2: i9.

Hos. 10: 8. Luc. 23: 30. Openb. 9: 6.

17. Want de groote dag zijns toorns
is gekomen, en wie kan bestaan?

HET VII KAPITTEL.

En na dezen zag ik vier engelen staan
oü de vier hoeken der aarde, houden-
de de vier winden der aarde, opuat geen

wind zoude waaien op de aarde, noch
op de zee, noch tegen eenigen boom.

2. En ik zag eenen anderen Engel
opkomen van den opgang der zon,
hebbende het zegel des levenden Gods;
en hij riep met eene groote stemme
tot de vier engelen, welken [onacht]

gegeven was de aarde en de zee te be-

schadigen,

3. Zeggende: «Beschadigt de aarde
niet^ noch de zee, noch de boomen,
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totdat wij de dienstknechten onzes Gods
zullen verzegeld hebben ^aan hunne
voorhoofden, a Openb. 9: 4. 6 Ezech. 9: 4.

4. En ik hoorde het getal dergenen
die verzegeld waren : «honderd en vier

en veertig duizend waren verzegeld uit

alle geslachten der kinderen Israels.
a Openb. 14: 1.

5. Uit het geslacht Juda waren twaalf
duizend verzegeld; uit het geslacht

Ruben waren twaalf duizend verzegeld
;

uit het geslacht Gad waren twaalf dui-

zend verzegeld;

6. Uit het geslacht Aser waren twaalf
duizend verzegeld; uit het geslacht

Naphthali waren twaalf duizend verze-

geld; uit het geslacht Manasse waren
twaalf duizend verzegeld;

7. Uit het geslacht Simeon waren
twaalf duizend verzegeld; uit het ge-

slacht Levi waren twaalf duizend ver-

zegeld ; uit het geslacht Issaschar waren
twaalf duizend verzegeld;

8. Uit het geslacht Zebulon waren
twaalf duizend verzegeld ; uit het ge-

slacht Jozef waren tv/aalf duizend ver-

zegeld; uit het geslacht Benjamin wa-
ren twaalf duizend verzegeld.

9. Na dezen zag ik, en zie, eene
groote schare, die niemand tellen kon,
uit alle natie, en geslachten, en volken,

en talen, staande voor den troon en
voor het Lam, bekleed zijnde met lan-

ge witte kleederen, en ^oXmitakken]
waren in hunne handen;

10. En zij riepen met groote stemme,
zeggende: De zaligheid zij onzen God,
die op den troon zit, en het Lam.

11. En alle de engelen stonden rond-

om den troon, en [rondom] de ouder-

lingen en de vier dieren; en vielen voor
den troon [neder] op hun aangezicht,

en aanbaden God,
12. Zeggende: Amen; de lof, en de

heerlijkheid, en de wijsheid, en de dank-
zegging, en de eere, en de kracht, en
de sterkte zij onzen God in alle eeuwig-
heid, Amen.

13. En een uit de ouderlingen ant-

woordde, zeggende tot mij : Deze, die

bekleed zijn met de lange witte klee-

deren, wie zijn zij, en van waar zijn

zij gekomen?
14. En ik sprak tot hem: Heere, gij

weet het. En hij zeide tot mij : Deze
zyn het, die uit de groote verdrukking

komen; en zij hebben hunne lange
kleederen gewasschen, en hebben hunne
lange kleederen wit gemaakt in het
bloed des Lams.

15. Daarom zijn zij voor den troon
Gods, en dienen Hem dag en nacht in
zijnen tempel ; en die op den troon
zit, zal hen overschaduwen.

16. Zy zullen niet meer <«hongeren,
en zullen niet meer dorsten, en M(
zon zal op hen niet vallen, noch eeni-

ge hitte; « jes. 49: lo. & Ps. 121 : G.

17. Want het Lam, dat in het mid-
den des troons is, zal ze «weiden, en
zal hun een leidsman zijn tot levende
fonteinen der wateren; en God zal alle

tranen van hunne oogen ^afwisschen.
a Ps. 23: 1. 5 Jes, 25: 8. Openb. 21: 4.

HET VIII KAPITTEL.

Bn toen het het zevende zegel geopend
had, werd er een stilzwijgen in den
hemel, omtrent van een half uur.

2. En ik zag de zeven engelen, di'

voor God stonden; en hun werden ze

ven bazuinen gegeven.
3. En er kwam een andere Engel,

en stond aan het altaar, hebbende een
gouden wierookvat; en hem werd veel

reukwerks gegeven, opdat hijhet[wt7]
«de gebeden aller heiligen zoude leggen
op het gouden altaar, dat voor den
troon is. « Openb. 5: S.

4. «En de rook des reukwerks [met]

de gebeden der heiligen, ging op van
de hand des Engels voor God.

a Ps. 141: 2.

5. En de Engel nam het wierookvat,,

en vulde dat met het vuur des altaars,,

en wierp het op de aarde; en er ge-

schiedden stemmen, en donderslagen,,

en bliksemen, en aardbeving.
6. En de zeven engelen, die de zeven

bazuinen hadden, bereidden zich om te

bazuinen.
7. En de eerste engel heeft gebazuind,

en er is geworden hagel en vuur, ge-

mengd met bloed, en zij zijn op de

aarde geworpen ; en het derde [deel] der

boomen is verbrand, en al het groene
gras is verbrand.

8. En de tweede engel heeft geba-

zuind, en er werd [iets] als een groote

berg, van vuur brandende, in de zee
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geworpen; en het derde [deel] der zee
is bloed geworden;

9. En het derde [deel] der schepselen
in de zee, die leven hebben, is gestor-

ven; en het derde [deel] der schepen
is vergaan.

10. En de derde engel heeft geba-
zuind, en er is eene groote ster, bran-
dende als eene fakkel, gevallen uit den
hemel, en is gevallen op het derde
[deel] der rivieren, en op de fonteinen
der wateren;

11. En de naam' der ster wordt ge-

noemd Alsem; en het derde [deel] der
wateren werd tot alsem; en vele men-
schen zijn gestorven van de wateren,
want zij waren bitter geworden.

12. En de vierde engel heeft geba-

zuind, en het derde [deel] der zon werd
geslagen, en het derde [deel] der maan,
en het derde [deel] der sterren; opdat
het derde [deel] van hen zoude ver-

duisterd worden, en dat het derde [deel]

van den dag niet zoude lichten, en van
den nacht desgelijks.

13. En ik zag, en ik hoorde eenen
engel vliegen in het midden des he-

mels, zeggende met groote stemme:
Wee, wee, wee, dengenen die op de
aarde wonen, van de overige stemmen
der bazuin der drie engelen die [nog]

bazuinen zullen.

:iET IX KAPITTEL.

Cjijn de vijfde engel heeft gebazuind, en
ik zag eene ster, gevallen uit den he-

mel op de aarde, en haar werd gege-
ven de sleutel van «den put des af-

gronds. a Luc. 8: 31. Openb. 17: 8.

2. En zij heeft den put des afgronds
geopend; en er is rook opgegaan uit

den put, als rook eens grooten ovens;
en de zon en de lucht is verduisterd
geworden van den rook des puts.

3. En uit den rook kwamen sprink-
hanen op de aarde, en hun werd macht
gegeven gelijk de schorpioenen der aar-

de macht hebben.
4. En hun werd gezegd, dat zij het

gras der aarde niet zouden «beschadi-
gen, noch eenige groente, nocheenigen
boom, dan de menschen alleen, die

*het zegel Gods aan hunne voorhoof-
den niet helDben. a Openb. 6: e.

b Ezech. 9: 4. Openb. 7: 3.

5. En hun werd [macht] gegeven,
niet dat zij hen zouden dooden, maar
dat zij zouden [van hen] gepijnigd wor-
den vijf maanden; en hunne pijniging
was als de pijniging van eenen schor-
pioen, wanneer hij een mensch gesto-
ken heeft.

6. «En in die dagen zullen de men-
schen den dood zoeken, en zullen dien
niet vinden; en zij zullen begeeren te

sterven, en de dood zal van hen vlieden.
a Jes. 2: 19. Jer. 8: 3.

Hos. 10: 8. Luc. 23: 30. Openb. 6: 16.

7. «En de gedaanten der sprinkhanen
waren den paarden gelijk, die tot den
oorlog bereid zijn ; en op hunne hoofden
waren als kronen, het goud gelijk, en
hunne aangezichten als aangezichten
van menschen; a Ex. lO: 4.

8. En zij hadden haar als haar der
vrouwen, en hunne tanden waren als

[tanden] der leeuwen
;

9. En zij hadden borstwapenen als

ijzeren borstwapenen; en het gedruisch
hunner vleugelen was als een gedruisch
der wagens, wanneer vele paarden naar
den strijd loepen;

10. En zij hadden staarten, den schor-
pioenen gelijk, en er waren angels in
hunne staarten; en hunne macht was
de menschen te beschadigen vijf maan-
den.

11. En zij hadden over zich tot eenen
koning «den engel des afgronds; zijn

naam was in het Hebreeuwsch Abad-
don, en in de Grieksche [taal] had hij

den naam Apóllyon. « Openb. 9: i.

12. «Het eene weè is weggegaan; zie,

er komen nog twee weeën na dezen.
a Openb. 8: 13.

13. En de zesde engel heeft geba-
zuind, en ik hoorde eene stemme uit

de vier hoornen des gouden altaars,

dat voor God was,

14. Zeggende tot den zesden engel,

die de bazuin had: «Ontbind de vier

engelen, die gebonden zijn bij de groote
rivier, den Euphraat « Openb. 7 : i.

15. En de vier engelen zijn ontbon-
den geworden, welke bereid waren te-

gen de ure, en dag, en maand, en jaar,

opdat zü het derde [deel] der menschen
zouden dooden.

16. En het getal van de heirlegers

der ruiterij was twee maal tien duizen-
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den der tien duizenden; en ik hoorde
hun getal.

17. En ik zag alzoo de paarden in

dit gezicht, en die daarop zaten, heb-

bende vurige, en hemelsblauwe, en sul-

fervervige borstwapenen ; en de hoof-

den der paarden waren als hoofden
van leeuwen, en uit hunne monden
ging uit vuur, en rook, en sulfer.

18. Door deze drie werd het derde
[deel] der menschen gedood, [namelijk]

door het vuur, en door den rook, en
door het sulfer, dat uit hunne monden
uitging.

19. Want hunne macht is in hunnen
mond, en in hunne staarten; want
hunne staarten zijn den slangen gelijk,

en hebben hoofden, en zij beschadigen
daarmede.

20. En de overige menschen, die niet

gedood zijn door deze plagen, hebben
zich niet bekeerd van de werken hun-
ner handen, dat zij niet zouden aan-

bidden de duivelen, «en de gouden, en
zilveren, en koperen, en steenen, en
houten afgoden, die noch zien kunnen,
noch hooren, noch wandelen;

a Ps. 115: 4, 5, 6, 7; 135: 15.

21. En hebben zich [ooA;] niet bekeerd
van hunne doodslagen, noch van hunne
venijngevingen, noch van hunne hoe-

rerij, noch van hunne dieverijen.

HET X KAPITTEL.

J^ju ik zag eenen anderen sterken En-
gel afkomende van den hemel, die be-

kleed was met eene wolke ; en een regen-

boog was boven [zijn] hoofd; en zijn

aangezicht was als «de zon, en zijne

voeten waren als ^pilaren van vuur.
a Matth. 17 : 2. 6 Openb. 1 : 15.

2. En hij had in zijne hand een boeks-

ken dat geopend was; en hij zette zij-

nen rechtervoet op de zee, en den lin-

ker op de aarde.

3. En hij riep meteene groote stemme,
gelijkerwijs een leeuw brult; en als hy
geroepen had, spraken de zeven don-
derslagen hunne stemmen.

4. Èn toen de zeven donderslagen
hunne stemmen gesproken hadden, zoo
zoude ik ze geschreven hebben; en ik

hoorde eene stemme uit den hemel,
die tot mij zeide: ^Verzegel hetgene

de zeven donderslagen gesproken heb-
ben, en schrijf dat niet.

a Dan. 8: 26; 12: 4.

5. «En de Engel, dien ik zag staan
op de zee en op de aarde, hief zijne
hand op naar den hemel,

a Dan. 12: 7.

6. En hij zwoer bij Dien die leeft in
alle eeuwigheid, die den hemel gescha-
pen heeft en hetgene daarin is, en de
aarde en hetgene daarin is, en de zee
en hetgene daarin is, «dat er geen tijd

meer zal zijn; « Openb. ii: i5.

7. Maar in de dagen der stemme des
zevenden engels, wanneer hij bazuinen
zal, zoo zal de verborgenheid Gods ver-

vuld worden, gelijk Hij zijnen dienst-

knechten, den profeten, verkondigd
heeft.

8. En de stemme, die ik gehoord
had uit den hemel, sprak wederom met
mij, en zeide: Ga henen, neem het
boeksken, dat geopend [en] in de hand
is des Engels, die op de zee en op de
aarde staat.

9. En ik ging henen tot den Engel,
zeggende tot hem : Geef mij dat boeks-
ken. En hij zeide tot mij : «Neem dat
en eet het op; en het zal uwen buik
bitter maken, maar in uwen mond zal

het zoet zijn als honig, a Ezech. 3: i.

10. En ik nam dat boeksken uit de
hand des Engels, en ik at dat op; en
het was in mijnen mond zoet als ho-

nig, en als ik het gegeten had, werd
mijn buik bitter.

11. En hij zeide tot mij: Gij moet
wederom profeteeren voor vele volken^
en natiën, en talen, en koningen.

HET XI KAPITTEL

_Cjn «mij werd een rietstok gegeven, eene
[meet] roede gelijk; en de Engel stond
en zeide: Sta op, en meet den tempel
Gods, en het altaar, en degenen die

daarin aanbidden.
a Ezech. 40: 3, enz.; 41, 42, 43.

2. En laat het voorhof uit, dat van
buiten den Tempel is, en meet dat niel

,

want het is den heidenen gegeven; en
zij zullen de heilige stad vertreden
atwee en veertig maanden.

a Openb. 13 : 5.

3. En ik zal mijnen twee getuigen

[macM] geven, en zij zullen profetee-



OPENBARIXG XI, XII. 327

ren duizend twee honderd en zestig

dagen, met zakken bekleed.

4. «Deze zijn de twee olijfboomen,

en de twee kandelaren, die voor den
God der aarde staan, a Zach. 4: 3, 14.

5. En zoo iemand die wil beschadi-

gen, een vuur z^l uit hunnen mond
uitgaan, en zal hunne vijanden ver-

.slinden ; en zoo iemand hen wil bescha-

digen, die moet alzoo gedood worden.
6. «Deze hebben macht den hemel

te sluiten, opdat geen regen regenein
de dagen hunner profeteering; en zij

hebben macht over de wateren, &om
die in bloed te verkeeren, en de aarde
te slaan met a,llerlei plage, zoo menig-
maal als zij zullen willen.

a 1 Kon. 17 : 1. ö Ex. 7, 8, 9, 10, 12.

7. «En als zij hun getuigenis zullen

geëindigd hebben, zal het Beest, dat

^uit den afgrond opkomt, hun krijg

aandoen, en het zal ze overwinnen,
en zal ze dooden.
a Dan. 7 : 21. Openb. 13 : 7. & Openb. 13 : 11.

8. En hunne doode lichamen [zullen

liggen] op de straat «der groote stad,

die geestelijk genoemd wordt Sódoma
en Egypte, alwaar ook onze Heere ge-

kruisigd is. a Openb. 17: 2, 5; 18: 10.

9. En [de menschen] uit de volken,

en geslachten, en talen, en natiën zul-

len hunne doode lichamen zien drie

dagen en eenen halven, en zullen

niet toelaten, dat hunne doode licha-

men in graven gelegd worden.
10. En die op de aarde wonen die

zullen verblijd zijn over hen, en zul-

len vreugde bedrijven, en zullen mal-
kanderen geschenken zenden; omdat
deze twee profeten degenen die op de
aarde wonen gepijnigd hadden.

11. En na die drie dagen en eenen
halven, is een geest des levens uit God
in hen gegaan; en zij stonden op hunne
voeten ; en er is groote vreeze gevallen

op degenen die hen aanschouwden.
12. En zij hoorden eene groote stem-

me uit den hemel, die tot hen zeide:

Komt herwaarts op. En zij voeren op
naar den hemel in de wolk; en hunne
vijanden aanschouwden hen.

13. En in diezelve ure geschiedde

eene groote aardbeving, en het tiende

[deel] der stad is gevallen, en er zijn

in de aardbeving gedood zeven duizend
namen van menschen; en de overigen

zijn zeer bevreesd geworden, en heb-

ben den God des hemels heerlijkheid

gegeven. "*

14. Het tweede v/ee is weggegaan;
zie, «het derde wee komt haast.

a Openb. 8: 13; 9 : 12; 15: 1.

15. En de zevende engel heeft geba-

zuind, en er geschiedden groote stem-
men in den hemel, zeggende: De ko-

ninkrijken der wereld zijn geworden
onzes Heeren en van zijnen Christus,

en Hij zal als koning heerschen in alle

eeuwigheid.
16. En de vier en twintig ouderlin-

gen, die voor God zitten op hunne tro-

nen, vielen [neder] op hunne aange-

zichten, en aanbaden God,
17. Zeggende: Wij danken U, Heere

God almachtig, «Die is, en Die was, en
Die komen zal, dat Gij uwe groote

kracht' hebt aangenomen, en als Ko-
ning hebt geheerscht;

a Openb. 1 : 4, S; 4 : 8; 16 : 5.

18. En de volkeren waren toornig

geworden, en uw toorn is gekomen,
en de tijd der. dooden, om geoordeeld

te worden, en om het loon te geven
uwen dienstknechten, den profeten, en
den heiligen, en [dengenen die uwen
naam vreezen, den kleinen en den
groeten; en om te verderven degenen
die de aarde verdierven.

19. En de tempel Gods in den hemel
is «geopend geworden, en de Arke zijns

verbondsis gezien in zijnen tempel; en
er werden bliksemen, en stemmen, en
donderslagen, en aardbeving, en groote

hagel. a Openb, 15: 5.

HET XII KAPITTEL.

rjn er werd een groot teeken gezien

in den hemel; [namelijk] eene vrouw,
bekleed met de zon, en de maan was
onder hare voeten, en op haar hoofd

eene kroon van twaalf sterren;

2. En zij was zwanger, en riep, ba-

rensnood hebbende, en zijnde in pijn

om te baren.

8. En er werd een ander teeken ge-

zien in den hemel; en zie, er was een

groote roode draak, hebbende zeven

hoofden, en tien hoornen, op zijne hoof-

den zeven koninklijke hoeden.

4. En zijn staart trok het derde [deeZ]

der sterren des hemels, en wierp die
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op de aarde. En de draak stond voor

de vrouw die bai;pn zoude, opdat hij

haar kind zoudo verslinden, wanneer
zij het zoude gebaard hebben.
'5. En zij baarde eenen mannelijkcn

zoon, «die alle de heidenen zoude hoe-

den met eene ijzeren roede; en haar
kind werd weggerukt tot God en zijnen

troon. a Ps. 2: 9. Openb. 2: 27.

6. En de vrouw vluchtte in de woes-
tijn, alwaar zij eene plaats had, [/iaar]

van God bereid, opdat zij haar aldaar
zouden voeden «duizend twee honderd
zestig dagen. a openb. ii : 3.

7. En er werd krijg in den hemel:
Michael en zijne engelen krijgden tegen
den draak, en de draak krijgde [ook]

en zijne engelen.

8. En zij hebben niet vermocht,
«en hunne plaatse is niet meer gevon-
den in den hemel. a Dan. 2: 35.

9. En «de groote draak is geworpen,
[7iamelijk] de oude slang, welke genaamd
wordt duivel en satanas, die de geheele
wereld verleidt, hij is, [seg ik], gewor-
pen op de aarde; en zijne engelen zijn

met hem geworpen.
a Luc. 10: 18. Openb. 20: 2.

10. En ik hoorde eene groote stem-
me zeggende in den hemel: Nu is de
zaligheid, en de kracht, en het konink-
rijk geworden onzes Gods, en de macht
van zijnen Christus; want de verklager
onzer broederen, die hen verklaagde
voor onzen God dag en nacht, is neder-
geworpen.

11. En zij hebben hem overwonnen
door het bloed des Lams, en door het
woord van hun getuigenis; en zij heb-
ben hun leven niet liefgehad tot den
dood toe.

12. «Hierom bedrijft vreugde, gij he-

melen, en gij die daarin woont. ^Wee
dengenen die de aarde en de zee be-

wonen; want de duivel is tot u afge-

komen, en heeft groeten toorn, weten-
de dat hij eenen kleinen tijd heeft.

a Ps. 96: 11. Jes. 49: 13. b Openb. 8: 13.

13. En toen de draak zag, dat hij op
de aarde geworpen was, zoo heeft hij

de vrouw vervolgd, die het manneken
gebaard had.

14. «En aan de vrouw zijn gegeven
twee vleugelen eens groeten arends,
opdat zij zoude vliegen naar de woes-
tijn, naar hare plaatse, alwaar zij ge-

voed wordt Reenen tijd, en tijden, en
eenen halven tijd, buiten het gezicht der
slang. a Openb. 12: 6. 6 Openb. 12: 6.

15. En de slang wierp uit haren
mond achter de vrouw water als eene
rivier, opdat zij haar door de rivier

zoude doen wegvoeren.

16. En de aarde kwam de vrouv/ te

hulp, en de aarde opende haren mond,
en verzwolg de rivier, welke de draak
uit zijnen mond had geworpen.

17. En de draak vergrimde op de
vrouw, en ging henen om krijg te voe-

ren tegen de overigen van haar zaad,

die de geboden Gods bewaren, en het
getuigenis van Jezus Christus hebben.

18. En ik stond op het zand der zee.

HET XIII KAPITTEL

En ik zag uit de zee «een beest opko-
men, hebbende zeven hoofden en tien

hoornen; en op zijne hoornen waren
tien koninklijke hoeden, en op zijne

hoofden was een naam van [Gods]las-

tering. a Uan. 7 : 20. Openb. 17 : 3.

2. En het Beest, dat ik zag, was eenen
pardel gelijk, en zijne voeten als eens
beers [voeten], en zijn mond als de mond
eens leeuws ; en de draak gaf hem zijne

kracht, en zijnen troon, en groote
macht.

3. En ik zag één van zijne hoofden
als tot den dood gewond, en zijne doo-

delijke wonde werd genezen. En de
geheele aarde verwonderde zich achter

het Beest.

4. En zij aanbaden den draak, die

het Beest macht gegeven had; en zij

aanbaden het Beest, zeggende : Wie is

dit beest «gelijk? Wie kan krijg voeren
tegen hetzelve? a Openb. is : is.

5. En hetzelve werd een mond ge-

geven, om groote dingen en [(rot/sjlas-

teringen te spreken ; en hetzelve werd
macht gegeven om [zulks] te doen,

atwee en veertig maanden.
a Openb. 11:2.

6. En net opende zijnen mond tot

lastering tegen God, om zijnen naam
te lasteren, en zijnen tabernakel, en
die in den hemel wonen.

7. En «hetzelve werd [macht] gege-

ven, om den heiligen krijg aan te doen,

en om die te overwinnen; en hetzelve
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werd macht gegeven over alle geslacht,

en taal, en volk.
a Dan. 7 : 21. Openb. 11 : 7.

8. En allen die op de aarde wonen,
zullen het aanbidden, «welker hamen
.niet zijn geschreven in het boek des

levens, des Lams dat geslacht is, &van
de grondlegging der wereld.

a Ex. 32 : 33.

Philipp. 4: 3. Openb. 3:5;
20: 12; 21: 27. b Openb. 17 : 8.

9. Indien iemand ooren heeft, die

hoore.
10. Indien iemand in de gevangenis

leidt, die gaat [zelf] in de gevangenis
;

«indien iemand met het zwaard zal

dooden, die moet zelf met het zwaard
gedood worden. &H:er is de lijdzaam-

heid en het geloof der heiligen.

a Gen. 9: 6.

Matth. 26: 52. b Openb. 14: 12.

11. En ik zag een ander beest «uit

de aarde opkomen, en het had twee
hoornen, des Lams [hoornen] gelijk,

en het sprak als de draak.
a Openb. 11 : 7.

12. En het oefent al de macht van
het eerste Beest, «in zijne tegenwoor-
digheid, en het maakt, dat de aarde,

en die daarin wonen, het eerste Beest
aanbidden, wiens Moodelijke wonde
genezen was.

a Openb. 19 : 20. b Openb. 13 : 3.

13. En het doet «groote teekenen,
zoodat het ook vuur uit den hemel
doet afkomen op de aarde, voor de
menSChen; a 2Thess. 2: 9. Openb. 16: 14.

14. En «verleidt degenen die op de
aarde wonen, door de teekenen, die er

aan te doen gegeven zijn in de tegen-

woordigheid van het Beest; zeggende
tot degenen .die op de aarde wonen,
dat zij het Beest, dat de wond des
zwaard s had, en [iveder] leefde, een
beeld zouden maken. a Deut. 13: i.

Matth. 24: 24. Openb. 16: 14; 19: 20.

15. En hetzelve werd [macht] gege-
ven, omaar^^het beeld van het Beest
eenen geest te geven, opdat het beeld
van het Beest ook zoude spreken, en
maken dat allen, die «het beeld van
het Beest niet zouden aanbidden, ge-

dood zouden worden, a Openb. 19: 20.

16. En het maakt dat het aan allen,

kleinen en groeten, en rijken en armen,
en vrijen en dienstknechten, «een merk-

teeken geve aan hunne rechterhand
of aan hunne voorhoofden;

a Openb. 19: 20.

17. En dat niemand mag koopen of
verkoopen, dan die dat merkteeken
heeft, «of den naam van het Beest, of
het getal zijns naams. « Openb. i4:ii.

18, Hier is «de wijsheid : die het ver-
stand heeft, rekene het getal van het
Beest; want het is een getal eens men-
schen; en zijn getal is zes honderd zes
en zestig. « Openb. 17 • 9.

HET XIV KAPITTEL.

rijn ik zag, en zie, het Lam stond op
den berg Sion, en met hem «honderd
vier en veertig duizend, hebbende den
naam zijns Vaders geschreven aan
hunne voorhoofden. a Openb. 7: 4.

2. En ik hoorde eene stemme uit

den hemel, als «eene stemme veler
wateren, en als eene stemme van
eenen groeten donderslag. En ik hoor-
de eene stemme ^van citerspelers, spe-

lende op hunne citers;

a Openb. 1 : 15. ö Openb. 5 : 8.

3. En zij zongen als «een nieuw ge^

zang voor den troon, en voor de vier
dieren, en de ouderlingen; en niemand
kon dat gezang leeren, dan de honderd
vier en veertig duizend, die van de aarde
gekocht waren. « Openb. 5: 9.

4. Deze zijn het, die met vrouwen
niet bevlekt zijn, «want zij zijn maag-
den; deze zijn het, die het Lam volgen,
waar het ook henengaat; deze zijn ge-

kocht uit de menschen, [tot] eerstelin-

gen Gode en het Lam ; a 2 Cor. ii : 2.

5. «En in hunnen jmond is geen be-

drog gevonden; want zij zijn ^onberis-

pelijk voor den troon Gods.
a Zeph. 3: 13. & Epb. 5: 27.

6. En ik zag eenen anderen engel,

vliegende in het midden des hemels,
en hij had het eeuwig Evangelie, om
te verkondigen dengenen die op de aar-

de wonen, en aan alle natie, en geslacht,

en taal, en volk;

7. Zeggende met eene groote stemme r

Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid,

want de ure zijns oordeels is gekomen;
en aanbidt Hem, «die den hemel, en
de aarde, en de zee, en de fonteinen

der wateren gemaakt heeft.
a Gen. 1: 1. Ps. 33: 6; 124: 8.

146: 6. Hand. 14: 15; 17: 24.
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8. En er is een andere engel gevolgd,

zeggende : «Zij is gevallen, zij is geval-

len, Babyion, Mie groote stad, omdat
zij uit den wijn des toorns harer hoe-

rerij alle volken heeft gedrenkt.
a Jes. 21: 9. .Ter. 51: 8. Openb. 18: 2.

b Openb. IG: 19; 17: 5; 18: 10, 21.

9. En een derde engel is hen gevolgd,

zeggende met eene groote stemme: In-

dien iemand het Beest aanbidt en zijn

beeld, en ontvangt het merkteeken aan
zijn voorhoofd, of aan zijne hand,

10. Die zal ook drinken uit den wijn
des toorns Gods, die ongemengd «inge-

schonken is ^in den drinkbeker zijns

toorns; en zal cgepi^jnigd worden dniet

vuur en sulfer, voor de heilige engelen
en voor het Lam.

a Openb. 18: 6. b Openb. 16: 19.

c Openb. 20: 10. d Openb. 19: 20.

11. «En de rook van hunne pijniging

gaat op in alle eeuwigheid," en zij heb-
ben geene rust dag en nacht, die het
Beest aanbidden en zijn beeld, en zoo
iemand het merkteeken zijns naams
ontvangt. « Openb. 19: 3.

12. «Hier is de lijdzaamheid der heili-

gen; hier zi^jn zij, die de geboden Gods
bewaren en het geloof van Jezus.

a Openb. 13: 10.

13. En ik hoorde eene stemme uit

den hemel, die tot mij zeide: Schrijf:

Zalig zijn de dooden, die in den Heere
sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest,

opdat zij rusten mogen van hunnen
arbeid; en hunne werken volgen met
hen.

14. En ik zag, en zie, eene witte wel-

ke, en op de wolke was een gezeten,

«des menschen Zoon gelijk, hebbende
op zijn hoofd eene gouden kroon, en
in zijne hand eene scherpe sikkel.

a Ézech. 1 : 26. Dan. 7 : 13. Openb. 1 : 13.

15. En een andere engel kwam uit

den tempel, roepende met eene groote
stemme tot dengene die op de wolke
zat : «Zend uwe sikkel en maai ; want
de ure om te maaien is u gekomen,
dewijl de oogst der aarde is rijp ge-

worden, a Joël 3: 13. Matth. 13: 39.

16. En die op de wolke zat, zond zij-

ne sikkel op de aarde, en de aarde
werd gemaaid.

17. En een andere engel kwam uit

den tempel die in den hemel is, heb-
bende ook zelf eene scherne sikkel.

18. En een andere engel kwam uit

van het altaar, die macht had over het
vuur; en hij riep met een groot geroep
tot dengene die de scherpe sikkel had,
zeggende : . Zend uwe scherpe sikkel, en
snijd af de druiftakken van den wijn-
gaard der aarde, want zijne druiven zijn

rijp.

19. En de engel zond zijne sikkel op
de aarde, en sneed [de druiven] af van
den wijngaard der aarde, en wierp ze

in den groeten wijnpersbak «des toorns
Gods. a Openb. 19: 15.

20. En «de wijnpersbak werd buiten i

de stad getreden, en er is bloed uit J

den wijnpersbak gekomen, tot aan de
toomen der paarden, duizend zeshon-
derd stadiën ver. a Jes. 63: 3.

HET XV KAPITTEL.

Cjn ik zag een ander groot en wonder-
lijk teeken in den hemel, [namelijk]

zeven engelen, hebbende «de zeven
laatste plagen, want in deze is de toorn
Gods geëindigd. a Openb. ll: 14.

2. En ik zag «als eene glazen zee, met
vuur gemengd, en [l^en] die de over-

winning hadden van het Beest, en van
zijn beeld, en van zijn merkteeken, [en]-

van het getal zyn naams, welke ston-

den aan de glazen zee, hebbende de ci-

ters Gods; a Openb. 4: 6.

3. En zij zongen het gezang van Mozes,
den dienstknecht Gods, en het gezang
des Lams, zeggende ;: «Groot en wonder-
lijk zijn uwe werken,- Heere, Gij almach-
tige God; ^rechtvaardig onwaarachtig
zijn uwe wegen. Gij Koning der heiligen;

a Ps. 111: 2; 139: 14. b Ps. 145: 17.

4. «Wie zoude U niet vreezen, Heere,
en uwen naam [niet] .verheerlijken?

Want Gij zijt alleen heilig; want alle

volkeren zullen komen, en voor U aan-

bidden; want uwe oordeelen zijn open-

baar geworden. a Jer. lO: 7.

5. En na dezen zag ik, en zie, «de
tempel des tabernakels »der getuigenis

in den hemel werd geopend;
a Openb. 11: 19.

6. En de zeven engelen, die de zeven
plagen hadden, kwamen uit den tempel,

bekleed met rein en blinkend lijnwaad,

en «omgord om de borst met gouden
gordels. a Openb. 1: 13.

7. En een van de vier dieren gaf
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den zeven engelen zeven gouden phiolen,

vol van den toorn Gods, die in alle

eeuwigheid leeft.

8, En de tempel werd «vervuld met
rook uit de heerlijkheid Gods, en uit

zijne kracht; en niemand kon in den
tempel ingaan, totdat de zeven plagen

der zeven engelen geëindigd waren,
a Ex. 40: 34. 1 Kon. 8: 10. Jes. G: 4.

HET XVI KAPITTEL.

En ik hoorde eene groote stemme uit

den tempel, zeggende tot de zeven en-

gelen: Gaat henen, en giet de [zeven]

phiolen van den toorn. Gods uit op de

aarde.

2; En de eerste ging henen, en goot
zijne phiool uit op de aarde; en er werd
een kwade en booze «zweer aan de
menschen, die ^hetmerkteeken van het

Beest hadden, en fdie zijn beeld aan-

baden, a Ex. 9: 9, 10, 11.

b Openb. 13: 16, 17. c Openb. 13: 14.

3. En de tweede engel goot zijne

phiool uit in de zee; en zij werd «bloed

als van eenen doode, en alle levende
ziel is gestorven in de zee.

« Ex. 7: 20.

4. En de derde engel goot zijne phiool
uit in de rivieren en in de fonteinen
der wateren; en- [de ivatej'en] werden
bloed.

5. En ik hoorde den engel der wate-
ren zeggen : Gij zijt rechtvaardig, Heere,
«Die is, en Die was," en Die zijn zal,

dat Gij dit geoordeeld hebt:
a Openb. 1:4, 8; 4: 8; 11: 17.

6. Dewijl zij «het bloed der heiligen

en der profeten vergoten hebben, zoo
hebt Gy hun ook bloed te drinken ge-

geven; want zij zijn het waardig.
o Matth. 23: 34.

7. En ik hoorde eenen anderen «van
het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij al-

machtige God, uwe oordeelen zijn waar-
achtig en rechtvaardig. «Openb. 15: 3.

8. En de vierde engel goot zijne phiool
uit op de zon; en haar is [tnacht] ge-

geven de menschen te verhitten door
vuur;

9. En de menschen werden verhit
met groote hitte, en «lasterden den
naam Gods, die macht heeft over deze
plagen ; en zij bekeerden zich niet, om
Hem heerlijkheid te geven.

a Openb. 16: 11, 21.

10. En de vijfde engel goot zijne phiool

uit op den troon van het Beest; en zijn

rijk is verduisterd geworden; en zij

kauwden hunne tongen van pijn;

11. En zij lasterden den. God des he-

mels van wege hunne pynen, en van
wege hunne zweren; en zy bekeerden
zich niet van hunne werken.

12. En de zesde engel goot zijne phiool

uit op de groote rivier den Euphraat;
en zijn water is uitgedroogd, opdat be-

reid zoude worden de weg der konin-

gen, die van den opgang der zon [koinen

zullen],

13. En ik zag uit den mond des draaks,

en uit den mond van het Beest, en uit

den mond des valschen profeten, drie

onreine geesten [gaan], den vorschen
gelijk;

14. Want het zijn geesten der duive-

len, en zij «doen teekenen,' w^elke uit-

gaan tot de koningen der aarde en der

geheele wereld, om die te vergaderen
ötot den krijg van dien groeten dag
des almachtigen Gods. _ct^2 Tbess.j: p.

Openb. 13: 13,-"19^20.

h Openb. 17: 14; 19: 19; 20: 8.-

15. Zie, ik kom «als een dief. Zalig

is hij, die waakt en zijne kleederen be-

waart, opdat hij niet ^naakt wandele,
en men zijne schaamte [niet] zie.

a Matth. 24: 43. Luc. 12: 39. 1 Thess. 5: 2.

2 Petr. 3: 10. Openb. 3 : 3. 5 Openb. 3: 18.

16. En zij hebben hen vergaderd in

de plaats, welke in het Hebreeuwscb
genaamd wordt Armageddon.

17. En de zevende engel goot zijne

phiool uit in de lucht; en er kwam
eene groote stemme uit den tempel
des hemels, van den troon, zeggende:
«Het is geschied. « Openb. 21 : 6.

18. En er geschiedden «stemmen, en
donderslagen, en bliksemen; en er ge-

schiedde eene groote aardbeving, hoe-

danige niet is geschied van dat de men-
schen op de aarde geweest zijn, [name-

lijk] eene zoodanige aardbeving [en] zoo
groot. a Openb. 4: 5; 8: 5.

19. En «de groote stad is in drie doe-

len gescheurd, en de steden der hei-

denen zijn gevallen; en het groote Ba-
byion ^is gedacht geworden voor God,
om het te geven eden drinkbeker van
den wijn des toorns zijner gramschap.

a Openb. 14 : 8. & Openb. 18 : 5.

c Jer. 25: 15. Openb. 14: 10.
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20. En alle eiland is gevloden, en de

bergen zijn niet gevonden.
21. En een groote «hagel, [elk] als een

talen t[j)Owd] zwaar, viel neder uit den

hemel op de nienschen; en de men-
schen «-lasterden God vanwege de plage

des hagels; want zijne plage was zeer

groot, a Openb. 11: 19. b Openb. 16: 9, 11.

HET XVII KAPITTEL.

En één uit de zeven engelen, die de

zeven pliiolen hadden, kwam en sprak

met mij, en zeide tot mij : Kom her-

waarts, ik zal u toonen het oordeel

der groote hoer, die daar zit op vele

wateren
;

2. «Met welke de koningen der aarde

gehoereerd hebben, en die de aarde be-

wonen, zijn dronken geworden van den

wijn harer hoererij. a Openb. 18: 3.

3. En hij bracht mij weg in eene

woestijn, in den geest; en ik zag eene

vrouw, zittende op een scharlakenrood

«beest, dat vol was van namen der

[Godsjlastering, en had zeven hoofden

en tien hoornen, a Openb. 13: l; 17: 8.

4. En de vrouw was «bekleed met
purper en scharlaken, en versierd met
goud en kostelijk gesteente en paarlen,

en had in hare hand eenen gouden drink-

beker, vol van gruwelen, en van on-

reinigheid harer hoererij.
a Openb. 18: 16.

5. En op haar voorhoofd was een

naam geschreven, [namelijk] «Verbor-

genheid, het groote Babyion, de moe-
der der hoererijen en der gruwelen der

aarde. a 2 Thess. 2: 7.

6. En ik zag, dat de vrouw dronken
was van «het bloed der heiligen, en

van het bloed der getuigen van Jezus.

En ik verwonderde mij, als ik haar
zag, met groote verwondering.

a Openb. 18: 24.

7. En de engel zeide tot mij : Waar-
om verwondert gij u ? Ik zal u zeggen

de verborgenheid van de vrouw, en
van het Beest dat haar draagt, hetwelk
de zeven hoofden heeft en de tien

hoornen.
8. Het Beest, dat gij gezien hebt,

was en is niet; en het zal opkomen
uit den afgrond, en ten verderve gaan

;

en die op de aarde wonen, zullen ver-

wonderd zijn («welker namen niet zijn

geschreven in het boek desh/vens van
de grondlegging der wereld), ziende het
Beest, dat was en niet is, lioewel het is.

a Ex. 32: 32. T'hilipp. 4: 3. Openb. 13: 8.

9. Hier is het verstand, «dat wijsheid
heeft. ^De zeven hoofden zijn zeven
bergen, op welke de vrouw zit.

« Openb. 13 : 18. b Openb. 13 : 1.

10. En het zijn [ook] zeven konin-
gen. De vijf zijn gevallen, en de een is,

de ander is nog niet gekomen, en wan-
neer hij zal gekomen zijn, moet hij

een weinig [tijds] blijven.

11. En het Beest, dat was en niet is,

die is ook de achtste [koning], en is

uit de zeven, en gaat ten verderve,

12. En «de tien hoornen, die gij ge-

zien hebt, zijn tien koningen, die het
koninkrijk nog niet hebben ontvangen,
maar als koningen macht ontvangen
op ééne ure met het Beest.

a Dan. 7: 20. Openb. 13: 1.

13. Deze hebben eenerlei meening, en
zullen hunne kracht en macht aan het
Beest overgeven.
14 Deze «zullen tegen het Lam krij-

gen, en het Lam zal ze overwinnen
(öwant het is een Heere der heeren, en
een Koning der koningen), en die met
hem zijn, de geroepenen, en uitverko-

renen, en geloovigen. a Openb. 16 : 14.

b 1 Tim. 6: 15. Openb. 19: 16.

15. En hij zeide tot my : «De wate
ren, die gij gezien hebt, waar de hoer
zit, zijn volken, en scharen, en natiën,

en tongen. a Jes. 8: 7.

16. En de tien hoornen, die gij ge-

zien hebt op het Beest, die zullen do
hoer haten, en zullen haar woest ma-
ken, en naakt ; en zij zullen haar vleesch

eten, en zullen haar «met vuur ver-

branden, a Openb. 18 : 8.,

17. Want God heeft [hun] in hunne
harten gegeven, dat zij zyne meening
doen, en dat zij eeneiiei meening doen,

en dat zij hun koninkrijk aan het Beest

geven, tot de woorden Gods voleindigd

zullen zijn.

18. En de vrouw, die gij gezien hebt,

is «de groote stad, die het koninkrijk

heeft over de koningen der aarde.
a Openb. 10 : 19.

HET XVIII KAPITTEL.

Jcjn na dezen zag ik eenen anderen env
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gel afkomen uit den hemel, hebbende
groote macht, en de aarde is verlicht

geworden van zijne heerlijkheid.

2. En hij riep krachtiglijk met eene

groote stemme, zeggende: «Zij is ge-

vallen, zij is gevallen, het groote Baby-
Ion, en is geworden ^eene woonstede
der duivelen, en eene bewaarplaats van
alle onreine geesten, en eene bewaar-
plaats van alle onrein en hatelijk cge-

VOgülte
;

a Jes. 21 : 9.

Jer. 51 : 8. Openb. 14 : 8.b Jes. 13 : 21

;

34 : 14. .Ter. 50 : 39. c Jes. 34 : 11.

S. Dewijl uit den «wijn des toorns
harer hoererij alle volkeren gedronken
hebben, ^en de koningen der aarde
met haar gehoereerd hebben, en de
kooplieden der aarde rijk zijn gewor-
den uit de kracht harer weelde.

a Openb. 14 : 8, & Openb. 17: 2.

4. En ik hoorde eene andere stemme
uit den hemel, zeggende : «Gaat uit van
haar, mijn volk, opdat gij aan hare
zonden geene gemeenschap hebt, en op-

dat gij van hare plagen niet ontvangt;
a Gen. 19: 12. Jes. 48 : 20;

52: 11. Jer. 51: 6, 45. 2 Cor. 6: 17.

5. Want hare zonden zijn [de eene

op de andere] gevolgd tot den hemel
toe, en God is harer ongerechtigheden
«gedachtig geworden, a Openb. ie : 19.

6. Vergeldt haar, gelijk als zij ulie-

den vergolden heeft, en verdubbelt haar
dubbel, naar hare werken; in den drink-

beker, «waarin zij geschonken heeft,

schenkt haar dubbel; a Openb. 14 : 10.

7. Zooveel als zij zichzelve verheer-
lijkt heeft, en weelde gehad heeft, zoo
groote pijniging en rouwe doet haar
aan. . Want zij zegt in haar hart : «Ik
zit [als] eene koningin, en ben geene
weduwe, en zal geenen rouw zien.

a Jes. 47 : 8.

8. (^Daarom zullen hare plagen op
éénen dag komen, [namelijk] dood, en
rouwe, en honger, en zij zal ^met vuur
verbrand worden; want sterk is de
Heere God, die haar oordeelt.

a 2 Thess. 2 : 8. & Openb. 17 : 16.

9. «En de koningen der aarde, die

met haar gehoereerd en weelde gehad
hebben, zullen haar beweenen, en rouw
over haar bedrijven, wanneer zij &den
rook haar brands zullen zien;

a Openb. 17: 2; 18: 3. 6 Openb. 18: 18.

10. Van verre staandeuit vreeze van

hare pi.jniging, zeggende: «Wee, wee,
de groote stad Babyion, de sterke stad !

want uw oordeel is in ééne ure geko-
men. Cl Jes. 21 : 9. Jer. 51 : 8. Openb. 14 : 8.

11. En de kooplieden der aarde zul-

len weenen en rouw maken over haar,
omdat niemand hunne waren meer
koopt;

12. Waren van goud, en van zilver, en
van kostelijk gesteente, en van paarlen,
en van fijn lijnwaad, en van purper, en
van zijde, en van scharlaken; en aller-

lei welriekend hout, en allerlei ivoren
vaten, en allerlei vaten van het koste-

lijkste hout, en van koper, en van ijzer,

en van marmersteen;
13. En kaneel, en reukwerk, en wel-

riekende zalf, en wierook, en wijn, en
olie, en meelbloem, en tarwe, en last-

beesten, en schapen ; en van paarden,
en van koetswagens, en van lichamen

;

en «de zielen der menschen.
a Ezech. 27 : 13.

14. En de vrucht der begeerlijkheid

uwer ziele is van u weggegaan; en al

wat lekker en wat heerlijk was, is van
u weggegaan, en gij zult dat niet meer
vinden.

15. De kooplieden dezer dingen, die

rijk geworden waren van haar, zullen

van verre staan uit vreeze van hare
pijniging, weenende en rouw makende;

16. En zeggende ; Wee, wee, de groote
stad! «die bekleed was met fijn lijnwaad,

en purper, en scharlaken, en versierd

met goud, en [met] kostelijk gesteente,

en [met] paarlen ; want in ééne ure is

zoo groote rijkdom verwoest.
a Openb. 17 : 4.

17. En alle stuurlieden, en al het volk
op de schepen, en bootsgezellen, en
allen die ter zee handelen, stonden van
verre

;

18. En riepen, ziende «den rook van
haren brand, [en] zeggende : *Wat [stad]

was deze groote stad gelijk?
a Jes. 34 : 10. Openb. 18 : 9. ö Openb. 13 : 4.

19. En zij wierpen stof op hunne
hoofden, en riepen, weenende en rouw
bedrijvende, zeggende: Wee. wee, de
groote stad ! in dewelke allen, die sche-

pen in de zee hadden, van hare koste-

lijkheid rijk geworden zijn; want zij is

in ééne ure verwoest geworden.
20. Bedrijf vreugde over haar, gij he-

mel, en giJ heilige apostelen en gij pro-
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feten, want God heeft uw oordeel «aan

haar geoordeeld. a Openb. 19: 2.

21. En een sterke engel hief eenen

steen op als eenen groeten molensteen,

en wierp [dien] in de zee, zeggende:

«Aldus zal de groote stad Babyion met
geweld geworpen worden, en zal niet

meer worden gevonden, a Jer. 51 : 64.

22. «En de stemme der citerspelers,

en der zangers, en der fluiters, en der

bazuiners, zal niet meer in u gehoord
worden ; en geen kunstenaar van eenige

kunst zal meer in u gevonden worden;
en ögeen geluid des molens zal in u

meer gehoord worden ; a Jer. 25 : 10.

Ezech. 26 : 13. b Jer. 25 : 10.

23. En het licht der kaars zal in u niet

meer schijnen; «en de stemme eens brui-

degoms en eener bruid zal in u niet

meer gehoord worden; want uwe koop-

lieden waren de grooten der aarde, want
door uwe tooverij zijn alle volken ver-

leid geweest, a Jer. 7 : 34; 16 : 9; 25: 10.

24. En in haar is gevonden «het bloed

der profeten, en der heiligen, en aller

dergenen die gedood zijn op de aarde.
a Openb. 17: 6.

HET XIX KAPITTEL.

iiin na dezen hoorde ik als eene groote

stemme eener groote schare in den
hemel, zeggende: Halleluja; de zalig-

heid, en de heerlijkheid, en de eere,

en de kracht zij den Heere onzen God;
2. Want «zijne oordeelen zijn waar-

achtig en rechtvaardig; dewijl Hij de
groote hoer geoordeeld heeft, die de
aarde verdorven heeft met- hare hoere-

rij, en Hij ''het bloed zijner dienaren

van hare hand gewroken heeft.

a Openb. 15: 3; 16: 7.

b Deut. 32: 43. Openb. 18: 20.

3. En zij zeiden ten tweeden male:
Halleluja; «en haar rook gaat op in al-

le eeuwigheid. a Jes. 34 : lo.

Openb. 14: 11; 18: 18.

4. En de vier en twintig ouderlin-

gen, en de vier dieren vielen [neder],

en aanbaden God, die op den troon zat,

zeggende: Amen, Halleluja.

5. En eene stemme kwam uit den
troon, zeggende: Looft onzen God, gij

alle zijne dienstknechten, en gij die Hem
vreest, beiden klein en groot.

6. En ik hoorde als eene stemme eener

groote schare, en als eene stemme veler
wateren, en als eene stemme van sterke '.

donderslagen, zeggende: Halleluja, want
de Heere, de almachtige God, heeft «als

Koning geheerscht, aOpenb. ii: 17

7. Laat ons blijde zijn, en vreugde
bedrijven, en Hem de heerlijkheid ge-

ven; «want de bruiloft des Lams is

gekomen, en zljne vrouwe heeft zich-

zelve bereid. a Matth. 22: 2. Luc 14: 16. ,

8. En haar is gegeven, dat zij bekleed ',

worde met rein en blinkend fijn lijn-

waad; want dit fijne lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen.

9. En hij zeide tot mij : Schrijf: Zalig

zijn zij, die geroepen zijn tot het avond-
maal van de bruiloft des Lams. En
hij zeide tot mij: «Deze zijn de waar-
aehtige woorden Gods. a Openb. 21 : 5.

10. «En ik viel [neder] voor zijne
"

voeten, om hem te aanbidden, en hij

zeide tot mij : ^^Zie dat gij [dat] niet

[doet] ; ik ben uw mededienstknecht, en
uwer broederen, die het getuigenis van
Jezus hebben; aanbid God. AVant het

getuigenis van Jezus is de geest der

profetie. a Openb. 22: 8.

b Hand. 10: 26; 14: 14. Openb. 22: 9.

11. En ik zag den hemel geopend;
en zie, «een wit paard, en die daarop ,

zat, was genaamd Getrouw en Waar-
achtig, en hij oordeelt en voert krijg

in gerechtighüid. a Openb. 6: 2.

'12. En zijne oogen waren «als eene

vlamme vuurs, en op zijn hoofd wa-

ren vele koninklijke hoeden; en hij

had eenen naam geschreven, dien nie-

mand wist, dan hijzelf; a Openb. l: 14.

13. En hij was bekleed met een kleed,

«dat met bloed geverfd was; en zijn

naam wordt genoemd %et Woord Gods.
a Jes. 63 : 1. ö Job. 1 : 1. 1 Joh. 1 : 1.

14. En de heirlegers in den hemel
volgden hem op witte paarden, gekleed

met wit en rein «fijn lijnwaad.
a Matth. 28: 3. Openb. 4: 4; 7: 9.

15. «En uit zijnen mond ging een

scherp zwaard, opdat hij daarmede de

heidenen slaan zoude. En hij zal ze

hoeden ^m.et een ijzeren roede; een hij

treedt den wijnpersbak van den wijn

des toorns en der gramschap des al-

machtigen Gods. a Openb. 2: 16; 19: 21.

b Ps. 2: 9. Openb. 2 : 27.

c Jes. 63: 3. Openb. 14: 19, 20.

16. En hij heeft op [zijn] kleed en -^
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op zijne dij dezen naam geschreven:
«Koning der koningen, en Heere der
heeren. « l Tim. 6: 15. Openb. 17: 14.

17. En ik zag eenen engel, staande
in de zon ; en hij riep met eene groote
stemme, zeggende tot alle de vogelen,
die in het midden des hemels vlogen :

«Komt herwaarts, en vergadert u tot

het avondmaal des groeten Gods;
a Jer. 12: 9. Ezech. 39: 17.

Iw. Opdat gij eet het vleesch der ko-

ningen, en liet vleesch der oversten
over duizend, en het vleesch der ster-

ken, en het vleesch der paarden, en
dergenen die daarop zitten, en het
vleesch van alle vrijen en dienstknech-
ten, en kleinen en grooten.

ly. En ik zag het Beest, en de konin-
gen der aarde, en hunne heirlegers

vergaderd, om krijg te voeren tegen
hem, die op het paard zat, en tegen zijn

heirleger.

20. En het Beest werd gegrepen, en
met dit de valsche profeet, «die de teeke-

nen in zijne tegenwoordigheid gedaan
had, door welke hij verleid had, die

het merkteeken van het Beest &ont-

vangen hadden, en die zijn beeld «^aan-

baden. Deze twee zijn ^levend gewor-
in den poel des vuurs, die emet sulfer

brandt. a Deut. 13: 1. Matth. 24: 24.

Openb. 13: 12, 13; 16: 14. 6 Openb. 13: 16.

c Openb. 13: 15. d Dan. 7: 11.

Openb. 20: 10. e Openb. 14: 10.

21. En de overigen werden gedood
met het zwaard desgenen die -op het
paard zat, hetwelk uit zijnen mond
ging; en alle de vogelen werden verza-
digd van hun vleesch.

HET XX KAPITTEL.

üin ik zag een engel afkomen uit den
hemel, «hebbende den sleutel des af-

gronds. en eene groote keten in zijne

hand; a Openb. 1: 18.

2. «En hij greep den draak, de oude
slang, welke is de duivel en satanas,
en bond hem duizend jaren;

o 2 Petr. 2: 4. Openb. 12: 9.

3. En wierp hem in den afgrond, en
sloot hem daarin, en verzegelde [dien]

boven hem, «opdat hij de volkeren
niet meer verleiden zoude, totdat de
duizend jaren zouden geëindigd zijn.

En daarna moet hij eenen kleinen tijd

ontbonden worden.
a Openb. 16: 14, 16; 20: S.

4. En ik zag tronen, en zij zaten daar-
op; «en het oordeel werd hun gege-
ven; en [ik zag] ^de zielen dergenen,
die onthoofd waren om het getuigenis
van Jezus en om het woord Gods, en die
chet Beest en f^zijn beeld niet aange-
beden hadden, en die ehet merkteeken
niet ontvangen hadden aan hun voor-
hoofd en aan hunne hand ; /"en zij leef-

den en heerschten als koningen met
Christus de duizend jaren.

a Openb. 6 : 10. ö Openb. 6: 9. c Openb. 13 : 12.

(Z [Openb. 13: 15. e Openb. 13: 16./ Openb. 6:11.

5. Maar de overige der dooden wer-
den niet weder levend, totdat de dui-

zend jaren geëindigd waren. Deze is de
eerste opstanding.

6. Zalig en heilig is hij, die deel heeftin
de eerste opstanding; over deze heeft de
tweede dood geene macht, maar zij zul-

len «priesters van God en van Chris-

tus zijn, en zij zullen met hem als ko-

ningen heerschen duizend jaren.
a Jes. 61: 6.

1 Petr. 2: 9. Openb. 1: 6; 5: 10.

7. En wanneer de duizend jaren zul-

len geëindigd zijn, zal de satanas uit

zijne gevangenis ontbonden worden;
8. En hij zal uitgaan om de volken

te verleiden, die in de vier hoeken der
aarde zijn, «den Gog en den Magog,
om hen ^te vergaderen tot den krijg;

welker getal is als het zand aan de
zee. a Ezecb. 38: 2; 39: 1. h Openb. 16: 14.

9. En zij zijn opgekomen op de breed-

te der aarde, en omringden de leger-

plaats der heiligen, en de geliefde stad;

en. er kwam vuur neder van God uit

den hemel, en heeft ze verslonden.
10. En de duivel, die hen verleidde,

«werd geworpen in den poel des vuurs
en sulfers, alwaar ^het Beest en de
valsche profeet zijn; en zij zullen cge-

pijnigd worden dag en nacht in alle

eeuwigheid, a Dan. 7: 11, Openb. 19: 20.

h Openb. 19: 20. c Openb. 14: 10.

11. En ik zag eenen grooten witten
troon, en dengene die daarop zat, van
wiens aangezichte de aarde en de he-

mel wegvlood, en geene plaats is voor
die gevonden.

12. En ik zag de dooden, klein en
groot, staande voor God; en de boeken
werden geopend; en een ander boek
werd geopend, «dat des levens is; en
de dooden werden geoordeeld uit het-
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gene in de boeken geschreven was,

^naar hunne werken.
a Ex. 32: 32. Ps. 69: 29.

Philipp. 4: 3. Openb. 3: 5; 21: 27.

b Ps, 62: 13. Jer. 17: 10; 32: 19.

Matth. IG: 27. Rom. 2: 6; 14: 12.

2 Cor. 5: 10. Gal. 6: 5. Openb. 2: 23.

13. En de zee gaf de dooden, die in

haar waren; en de dood en de hel

gaven de dooden, die in hen waren;
en zij werden geoordeeld, een iegelijk

naar hunne werken.
14. En de dood en de hel werden

geworpen in den poel des vuurs; dit

is de tweede dood.
15. En zoo iemand niet gevonden

werd geschreven in het boek des levens,

die werd geworpen in den poel des

vuurs.

HET XXI KAPITTEL.

xjjn «ik zag eenen nieuwen hemel en
eene nieuwe aarde; want.de eerste he-

mel en de eerste aarde was voorbijge-

gaan, en de zee was niet meer.
a Jes. 65: 17; 66: 22. 2 Petr. 3: 13.

2. En ik, Johannes, zag «de heilige

stad, liet nieuwe Jeruzalem, nederda-
lende van God uit den hemel, toebe-

reid als eene bruid, die voor haren man
versierd is. a Openb. 3: 12; 21: 10.

3. En ik hoorde eene groote stemme
uit den hemel, zeggende: «Zie, de ta-

bernakel Gods is bij de menschen, én
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen

-'iin volk zijn, en God zelf zal bij hen,

[e:l] hun God zijn. « Ezech. 43: 7.

4. «En God zal alle tranen _van hun-
n3 oogen afwisschen; en de dood zal

niet meer zijn; noch rouw, noch ge-

krijt, noch moeite zal meer zijn; want
de eerste dingen zijn weggegaan.

a Jes. 25: 8. Openb. 7: 17.

5. «En die op den troon zat, zeide:

Zie, ^Ik maak alle dingen nieuw. En
Hij zeide tot mij : Schrijf, want deze

woorden ^zijn waarachtig en getrouw.
a Openb. 4: 2; 20: 11.

b Jes. 43: 19. 2 Cor. 5: 17. c Openb. 19: 9.

6. En Hij sprak tot mij : «Het is ge-

schied. Hk ben de A'lpha en de Omé-
ga, het begin en het einde. <:Ik zal den
dorstigen geven uit de fontein van het
water des levens voor niet.

a Openb. 16: 17. b Jes. 41: 4;

44: 6. Openb. 1: 8; 22: 13. c Jes. 55: 1.

7. Die overwint, zal alles beërven;
«en Ik zal hem een God zijn, en hy
zal Mij een zoon zijn.

a Zach. 8: 8. Hebr. 8: 10.

8. Maar «den vreesachtigen, en onge-
loovigen, en gruwelijken, en doodsla-
gers, en hoereerders, en toovenaars, en
afgodendienaars, en al den leugenaars,
is hun deel in den poel, 'die daar brandt
van vuur en sulfer; hetwelk is de twee-
de dood. a Openb. 22: 15. h Openb. 20: 14,15.

9. En tot mij kwam één van de ze-

ven engelen, «die de zeven phiolen had-
den, welke vol geweest waren van de
zeven laatste plagen, en sprak met mij,

zeggende: Kom herwaarts, ik zal u
toonen de bruid, de vrouwe des Lams.

a Openb. 15: 6, 7.

10. En hij voerde mij weg «in den
geest op eenen groeten en hoogen berg,

en hij toonde mij de ''groote stad, het
heilige Jeruzalem, nederdalende uit den
hemel van God; a Openb. i: lO.

b Hebr. 12: 22. Openb. 21: 2.

11. En zij had de heerlijkheid Gods;
en haar licht was den allerkostelijksten

steen gelijk, [namelijk] als den steen
Jaspis, blinkende gelijk kristal.

12. En zij had eenen groeten en hoo-

gen muur, en had twaalf poorten, en
in de poorten twaalf engelen, en namen
daarop geschreven, welke zijn [de na-

men] der twaalf geslachten der kinde-

ren Israels.

13. Van het oosten waren drie poor-

ten, van het noorden drie poorten, van
het zuiden drie poorten, van het westen
drie poorten.

14. «En de muur der stad had twaalf
fundamenten, en op deze de namen
der twaalf Apostelen des Lams.

a Eph. 2: 20. '

15. En hij, die met mij sprak, «had-

eenen gouden rietstok, opdat hij de stad
.

zoude meten, en hare poorten, en haren,.

muur. a Ezech. 40: 3. Zach. 2: 1.

16. En de stad lag vierkant, en hare-

lengte was zoo groot als [hare] breed-

te. En hij mat de stad met den riet-

stok op twaalf duizend stadiën; hare

lengte, en hare breedte, en hare hoogte

waren evengelijk.

17. En hij mat haren muur op hon-

derd vier en veertig ellen, [naar] de

maat eens menschen, welke des engels

was.
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18. En het gebouw van haren muur
was Jaspis; en de stad was zuiver

goud, zijnde zuiver glas gelijk.

19. En de fundamenten van den muur
der stad waren met allerlei kostelijk

gesteente versierd. Het eerste funda-

ment was Jaspis, het tweede Saffier,

het derde Chalcedon, het vierde Sma-
ragd,

20. Het vijfde Sardónix, het zesde

Sardius, het zevende Chrysoliet, het

achtste Bery'l, het negende Topaas,
het tiende Chry'sopraas, het elfde Hya-
cinth, het twaalfde Amethy'st.

21. En de twaalf poorten waren twaalf
paarlen, iedere poort was elk uit ééne
paarl; en de straat der stad was zuiver

goud, gelijk doorluchtig glas.

22. En ik zag geenen tempelin haar;
want de Heere, de almachtige God, is

haar tempel, en het Lam.
23. «En de stad behoeft de zon en

de maan niet, dat zij in haar zouden
schijnen ; want de heerlijkheid Gods
heeft haar verlicht, ^en het Lam is hare
kaars. a Jes. 60: 19.

Zach. 14: 7. & Openb. 22: 5.

24. «En de volkeren, die zalig wor-
den, zullen in haar licht wandelen; en
de koningen der aarde brengen hunne
heerlijkheid en eere in haar.

a Jes. 60: 3.

25. «En hare poorten zullen niet ge-

sloten worden des daags; want aldaar
zal geen nacht zijn.

a Jes. '60
: 11. h Openb. 22: 5.

26. En zij zullen de heerlijkheid en
de eere der volkeren daarin brengen.

27. En in haar zal niet inkomen iets

dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet,

en leugen [spreekt]; maar die geschre-

ven zijn «in het boek des levens des
Lams. a Ex. 32 : 32. Ps. 69 : 29.

Philipp. 4: 3. Openb. 3 : 5; 20: 12.

HET XXII KAPITTEL.

Üjn hij toonde mij «eene zuivere rivier

van het water des levens, klaar als

kristal, voortkomende uit den _troon

Gods en des Lams.
a Ezech. 47 : 1. Zach. 14 : 3.

2. In het midden van hare straat, en
op de eene en de andere zijde der ri-

vier, was «de boom des levens, voort-

brengende twaalf vruchten, van maand
tot maand gevende zijne vrucht; en de

bladeren des booms waren tot genezing
der heidenen. a Openb. 2: 7.

3. En geene vervloeking zal er meer
tegen [iemand] zijn; en de troon Gods
en des Lams zal daarin zijn, en zijne

dienstknechten zullen Hem dienen;
4. En zullen zijn aangezichte zien,

en «zijn naam zal op hunne voorhoof-
den zijn. a Openb. 3: 12.

5. «En aldaar zal geen nacht zijn, en
zij zullen geene kaars noch licht der
zon van noode hebben; want de Heere
God verlicht hen; en zij zullen als ko-

ningen heerschen in alle eeuwigheid.
a Jes. 60: 19. Zach. 14: 7. Openb. 21: 23.

6. En hij zeide tot mij : «Deze woor-
den zijn getrouw en waarachtig; en de
Heere, de God der heilige profeten,
heeft zijnen engel gezonden, ^om zijnen

dienstknechten te toonen hetgene haast
moet geschieden.

a Openb. 19: 9; 21: 5. ö Openb. 1: 1.

7. Zie, ik kom haastelijk. «Zalig is

hij, die de woorden der profetie dezes
boeks bewaart. « Openb. i: 3.

8. En ik, Johannes, ben degene, die

deze dingen gezien en gehoord heb. En
toen ik ze gehoord en gezien had, viel

ik [neder] om aan te bidden voor de
voeten des engels, die mij deze dingen
toonde.

9. En hij zeide tot mij : «Zie dat gij

het niet [doet]; want ik ben uw mede-
dienstknecht, en uwer broederen, der
profeten, en dergenen die de woorden
dezes boeks bewaren; aanbid God.

a Hand. 10: 26; 14: 14. Openb. 19: 10.

10. En hij zeide tot mij : «Verzegel
de woorden der profetie dezes boeks
niet; want &de tijd is nabij.

a Dan. S: 26; 12: 4. h Openb. 1: 3.

11. Die onrecht doet, dat hij nog on-

recht doe; en die vuil is, dat hij nog
vuil worde ; en die rechtvaardig is, dat

hij nog gerechtvaardigd worde; en die

heilig is, dat hij nog geheiligd worde.
12. En zie, ik kom haastelijk; en

mijn loon is met mij, «om een iegelijk

te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

a Ps. 62: 13.

•Ier. 17 : 10; 32: 19. Matth. 16 : 27.

Rom. 2: 6; 14: 12. 1 Cor. 3:8.'
2 Cor. 5: 10. Gal. 6: 5. Openb. 2: 23. '

13. «Ik ben de A'lpha en de Oméga,
het begin en het einde, ^de eerste en
de laatste. aOpenb. l :8; 21:6.0 Jes.41: 4;

44 : 6 ; 48 : 12. Openb. 1 : 8 ; 21 : 6.

14. Zalig zijn zij, die zijne geboden
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doen, opdat hunne macht zij aan den
boom des levens, en zij door de poor-

ten mogen ingaan in de stad.

15. «Maar buiten zullen zijn de hon-

den, en de toovenaars, en de hoereer-

ders, en de doodslagers, en de afgoden-

dienaars, en een iegelijk die de leugen
liefheeft en doet. a i Cor. 6: lo.

Eph. 5: 5. Col. 3: 6.

16. "Ik, Jezus, heb mijnen engel ge-

zonden, om ulieden deze dingen te ge-

tuigen in de gemeenten. ''Ik ben de

wortel en het geslacht Davids, ede blin-

kende morgenster. a Openb. i: i.

b Jes. 11: 10. Ron-1.15: 12.

Openb. 5:5. c 2 Petr. 1 : 19.

17. En ^e Geest en de bruid zeggen:
Kom. En die het hoort, zegge: Kom.
«En die dorst heeft, kome ; en die wil,

neme het water des levens -om niet
a Jes. 55: 1. Joh. 7 : 37.

18. Want ik betuig aan een iegelijk,

die de woorden der profetie dezes boekg
hoort: indien iemand tot deze dingen
toedoet. God zal over hem toedoen de

plagen, die in dit boek geschreven zijn;

19. «En indien iemand afdoet van
de woorden des boeks dezer profetie.

God zal zijn deel afdoen uit het ^boek
des levens, en uit de heilige stad, en
[uit] hetgene in dit boek geschreven is.

a Deut. 4: 2; 12: 32.

Spr. 30: 6. b Openb. 13: 8; 17: 8.

20. Die deze dingen getuigt, zegt : Ja.

ik kom haastelijk. Amen, ja kom, Heere
Jezus.

21. De genade van onzen Heere Je-

zus Christus [zij] m«t u allen, Amen,

Einde des Nieuwen Testajients.
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