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Wysheid
Die boek van Wisdomor... Die wysheid van Salomo
{1:1} liefde geregtigheid, julle wat word regters van die aarde:
dink aan die Here met 'n goeie (hart), en in eenvoud van
hart soek hom.
{1:2} want hy gevind sal word van hulle wat versoeker hom nie;
en sheweth homself tot soos distrust hom.
{1:3} vir froward gedagtes skei van God: en sy
krag, wanneer dit probeer is, reproveth die onverstandig.
{1:4} vir in 'n kwaadwillige siel wysheid nie tree;
nóg in die liggaam dis onderworpe aan sonde woon.
{1:5} vir die Heilige Gees van dissipline sal bedrog, vlug en
Verwyder uit gedagtes wat sonder begrip, en
sal my wanneer ongeregtigheid 30Dit in.
{1:6} vir wysheid is 'n liefdevolle gees; en sal nie acquit 'n
blasphemer van sy woorde: vir God is getuie van sy leisels,
en 'n ware beholder van sy hart, en 'n hearer van sy tong.

{1:7} vir die gees van die Here filleth die wêreld: en wat
wat alle dinge containeth het kennis van die stem.
{1:8} dus hy wat speaketh onregverdiges dinge
weggesteek kan word: nóg mag vengeance, wanneer dit
punisheth,
slaag deur hom.
{1:9} vir Inkwisisie gemaak word in die beraadslaag van
die goddelose: en die geluid van sy woorde tree vir die
Here vir die manifestasie van sy goddelose gegee dade.
{1:10} vir die oor van jaloesie roep alle dinge: en die
geraas van murmurings is nie weggesteek nie.
{1:11} dus Pasop vir gemor, wat
unprofitable; en onthou jou tong uit backbiting: vir
Daar is geen woord so geheime, wat moet gaan vir nul: en die
mond wat belieth slayeth die siel.
{1:12} soek nie dood in die fout van jou lewe: en trek
nie op julle vernietiging met die werke van jou
hande.
{1:13} vir God gemaak nie dood: nóg het hy plesier
in die vernietiging van die lewe.

{1:14} want hy geskep alle dinge, wat hulle dalk hul
word: en die geslagte van die wêreld was gesonde; en
Daar is geen gif van vernietiging in hulle, en ook die Koninkryk
van dood op die aarde:
{1:15} (vir geregtigheid is onsterflik:)
{1:16} maar goddelose manne met hul werke en woorde
het dit aan hulle genoem: vir wanneer hulle gedink het dit hul
vriend, hulle verteer tot nul, en het 'n verbond met
dit, want hulle is waardig om te neem deel met dit.
{2:1} vir die goddelose gesê, redenasie met hulself,
maar nie aright, ons lewe is kort en vervelig, en in die dood
van 'n man daar is geen middel: nóg was daar enige man
bekende teruggekeer het uit die graf.
{2:2} vir ons gebore is op alle avontuur: en ons sal wees
hierna asof ons nooit was: vir die asem in ons
neusgate is as rook, en 'n klein vonk in die verskuiwing van ons
hart:
{2:3} watter word geblus, ons liggaam moet omgedraai word
in as, en ons gees sal verdwyn as die sagte lug,
{2:4} en ons naam sal vergeet word in tyd, en geen

mens moet ons werke in gedagtenis, en ons lewe
weg sal slaag as die spoor van 'n wolk, en sal
versprei as 'n inasem, wat weg gedryf word met die balke van
die son, en met die hitte daarvan oorkom.
{2:5} vir ons tyd is 'n baie skaduwee wat passeth weg;
en ná ons einde daar is geen terugkeer: want dis vinnig verseël,
sodat geen mens kom weer.
{2:6} kom op dus, kom ons geniet die goeie dinge wat
teenwoordig: en laat ons vinnig gebruik die skepsels soos as in
die
jeug.
{2:7} laat ons onsself met duur wyn en salf te vul:
en laat geen blom van die lente deur ons slaag:
{2:8} laat ons kroon onsself met roosknoppe, voor hulle
verwelk word:
{2:9} laat niemand van ons gaan sonder sy deel van ons
voluptuousness: laat ons laat bewyse van ons joyfulness in
elke plek: want dit is ons gedeelte, en ons lot is dit.
{2:10} laat ons alte die swak regverdige man, laat ons nie
spaar die weduwee, nóg eerbiedig die antieke grys hare van die

jaar oud.
{2:11} laat ons krag word die Wet van geregtigheid: vir wat
wat is swak gevind word dat niks die moeite werd.
{2:12} daarom laat ons lê in wag vir die regverdige;
omdat hy nie vir ons beurt, en hy is skoon in teenstelling met
die
ons doings: hy upbraideth ons met ons aanstoot die Wet,
en objecteth aan ons infamy die transgressings van ons
Onderwys.
{2:13} hy professeth het die kennis van God: en
Hy calleth self die kind van die Here.
{2:14} hy is gemaak om reprove ons gedagtes.
{2:15} hy's grievous vir ons selfs om na te kyk: vir sy lewe
is nie soos ander mans se sy maniere is van 'n ander mode.
{2:16} ons esteemed van hom as counterfeits: hy
abstaineth uit ons maniere met ingang van vuiligheid: hy
pronounceth
die einde van die net te word geseën, en sy beskik oor maketh
wat
God is sy pa.
{2:17} laat ons sien as sy woorde waar wees: en laat ons bewys

wat sal gebeur in die einde van hom.
{2:18} want as die regverdige man die seun van God, hy sal help
hom, en lewer hom uit die hand van sy vyande.
{2:19} laat ons ondersoek hom met despitefulness en
marteling, dat ons kan weet sy meekness, en bewys sy
geduld.
{2:20} laat ons veroordeel hom met 'n skande dood: vir deur
sy eie sê hy eerbiedig moet word.
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{2:21} sulke dinge hulle verbeel het, en was natuurfotografie:
vir hul eie boosheid het verblind hulle.
{2:22} soos die Geheimenisse van God, hulle kn ew hulle nie:
nie een gehoop hulle vir die lone van geregtigheid, nóg
discerned 'n beloning vir blameless siele.
{2:23} vir God het die mens onsterflik, en gemaak
Hy word 'n beeld van sy eie ewigheid.
{2:24} nietemin deur afguns van die Duiwel gekom het dood
in die wêreld: en hulle wat hou van sy kant vind dit.
{3:1} maar die siele van die regverdige is in die hand van
God, en daar sal geen foltering vat.

{3:2} in die gesig van die onwys hulle was om te sterf: en
hul afwyking is geneem vir ellende,
{3:3} en hulle gaan van ons word anglisismes vernietiging: maar
hulle is in vrede.
{3:4} vir al hulle nog in die gesig van mans, gestraf word
is hul hoop vol onsterflikheid.
{3:5} en was effens berispe omdat, hulle moet
grootliks beloon: vir God bewys hulle, en hulle gevind
omdat toegang vir homself.
{3:6} soos goud in die oond het hy probeer hulle, en
ontvang dit as 'n burnt aanbod.
{3:7} en in die tyd van hulle besoeking hulle moet skyn,
en loop heen en weer soos vonke tussen die stoppels.
{3:8} hulle sal die nasies oordeel, en heers
oor die mense, en hul Here sal vir ewig regeer.
{3:9} en hulle stel hulle vertroue in hom moet verstaan die
waarheid: en so wees getrou in liefde my met hom:
vir genade en barmhartigheid is aan sy heiliges, en hy het sorg
vir sy
uitverkorenes.

{3:10} maar die goddelose sal gestraf word volgens
hul eie verbeelding, wat het verwaarloos die regverdiges,
en verlaat die Here.
{3:11} whoso despiseth wysheid en koestering, hy is vir
Ongelukkig laat voel het, en hul hoop is eersug, hul unfruitful,
wat
en hul werke unprofitable:
{3:12} hul vrouens is dwaas, en hul kinders uitdaging:
{3:13} hul nasate is cursed. Daarom geseënd is die
dorre wat is volmaakte, wat nie die sondige het bekend
bed: sy moet vrugte in die besoeking van siele.
{3:14} en geseën is die eunuch, wat met sy hande
het geen ongeregtigheid gewerk, nóg gedink aansteeklike dinge
teen God: want aan hom sal gegee word die spesiale geskenk
van
geloof, en 'n erfenis in die tempel van die Here meer
aanvaarbaar vir sy gees.
{3:15} vir heerlike is die vrugte van goed wat: en die
wortel van wysheid sal nooit wegval.
{3:16} soos vir die kinders van adulterers, hulle mag nie

kom tot hulle volmaaktheid, en die saad van 'n onregverdiges
bed
moet word gewortel.
{3:17} vir al hulle lank leef, maar tog moet hulle
niks beskou: en hul laaste ouderdom sal wees sonder eer.
{3:18} of, as hulle vinnig sterf, het hulle geen hoop, nóg
troos in die dag van die verhoor.
{3:19} verskriklike is vir die einde van die onregverdiges
generasie.
{4:1} beter dis geen kinders, en het deug:
vir die memorial daarvan is onsterflik: omdat dit bekend is
met God en met mans.
{4:2} wanneer dit teenwoordig is, mans neem byvoorbeeld by
dit; en
wanneer dit verby is, hulle dit begeer: dit 'n kroon, weareth en
triumpheth vir ewig, het die oorwinning, strewe na gekry
volmaakte belonings.
{4:3} maar die met brood van die goddelose sal nie
floreer, nóg neem diep wortels van bastard salarisstrokies, nóg
lê nie
vinnige fondament.

{4:4} vir al hulle floreer in takke vir 'n tyd; nog
staan nie laaste nie, hulle moet word geskud met die wind, en
deur die krag van die wind sal hulle gewortel wees.
{4:5} die onvolmaakte takke moet gebreek word af, hul
vrugte unprofitable, nie ryp om te eet, Ja, ontmoet vir niks.
{4:6} vir kinders Eniggeborene wat van onwettige beddens is
getuies van Jesus teen hul ouers in hul verhoor.
{4:7} maar al die regverdiges voorkom word met die dood,
Tog moet hy in rus.
{4:8} vir eervolle ouderdom is nie dit wat staan hy vir in
lengte van tyd, en ook wat is gemeet deur die aantal jare.
{4:9} maar wysheid is die grys hare vir mans, en 'n
unspotted lewe is oud.
{4:10} hy God plesier, en geliefde van hom was: sodat
lewende onder sondaars hy vertaal was.
{4:11} Ja vinnig is hy weggeneem, mos wat
Jesus moet sy begrip wysig, of bedrog beguile
sy siel.
{4:12} vir die bewitching van stoutigheid belemmer
dinge wat eerlik; en die vreemdelingskap van concupiscence

ondermyn die eenvoudige gedagte.
{4:13} hy gedoen kan word perfek in 'n kort tyd, vervul 'n
lang tyd:
{4:14} vir sy siel met die Here: hy dus hasted
om hom weg uit die goddelose gegee.
{4:15} dit die mense gesien het, en verstaan dit nie, ook nie
gelê hulle om dit in hulle gedagtes, dat sy genade en
barmhartigheid
met sy heiliges, en wat het hy respek vir sy gekies het.
{4:16} dus die regverdiges wat dood is sal veroordeel die
goddelose wat leef; en jeug wat gou volmaak
die baie jare en ouderdom van die onregverdiges.
{4:17} vir hulle sal sien die einde van die wyse, en mag nie
verstaan wat God in sy Raad van hom, het georden
en met watter doel die Here het hom in veiligheid.
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{4:18} hulle sal hom sien, en verag hom; maar God sal
lag hulle scorn: en hulle sal hierna 'n aaklige
karkas, en 'n skande onder die dooie vir evermore.
{4:19} want hy sal hulle rend, en gooi hulle

krans, dat hulle rnoet sprakeloos; en hy sal skud
hulle vanaf die stigting; en hulle heeltemal gelê word
afval, en word in verdriet; en hul memorial sal nie verlore sal
gaan.
{4:20} en wanneer hulle uitbring op die rekeninge van hulle
sondes,
hulle tree met vrees: en hul eie iniquities sal
oortuig hulle om hul gesig.
{5:1} dan sal die regverdige man staan in groot
durf bring voor die aangesig van soos het afflicted hom, en
wat geen rekening van sy wat gemaak.
{5:2} wanneer hulle dit sien, hulle moet ontsteld met
verskriklike vrees, en is verstom oor die strangeness van sy
redding, so ver bo alles wat hulle gekyk.
{5:3} en hulle sonde en gekreun vir angs van
Gees moet sê binne hulself, dit was hy, wie ons
het soms in bespotting ervaar, en 'n spreekwoord van skande:
{5:4} ons dwase sy lewe waansin, en sy einde te boek gestel
word sonder eer:
{5:5} hoe is hy onder die kinders van God, genommer
en sy lot is onder die heiliges!

{5:6} daarom het ons ook uit die pad van waarheid, en
die lig van geregtigheid het nie geblink vir ons, en die
son van geregtigheid opgestaan nie op ons.
{5:7} ons onsself wearied in die pad van boosheid en
vernietiging: Ja, ons het daardeur 'n mens, waar daar
lê geen manier: maar as die pad van die Here, het ons nie
bekend dit.
{5:8} wat trots het profited ons? of watter goed het
rykdom met ons vaunting het ons?
{5:9} al daardie dinge is geslaag weg soos 'n skaduwee, en
as 'n post wat hasted deur;
{5:10} en soos 'n skip wat passeth oor die golwe van die
water, wat wanneer dit is gegaan, die spoor daarvan kan wees
nie
gevind, nóg die pad van die keel in die golwe;
{5:11} of as wanneer 'n voël deur die lug, daar gevlieg het
geen teken van haar manier om gevind te word, maar die lig lug
word
geslaan met die beroerte van haar vlerke en verdeel met die
gewelddadige geraas en beweging van hulle, is aangeneem
deur, en

daarin daarna geen teken waar sy gegaan het is om gevind te
word;
{5:12} of soos as wanneer 'n pyl geskiet is by 'n punt, dit
parteth die lug, wat onmiddellik 30Dit saam weer,
sodat 'n mens kan weet waar dit gegaan het:
{5:13} selfs sodat ons in soos wyse, soos ons is
gebore, begin teken aan ons kant, en het geen teken van deug
te
shew; maar in ons eie boosheid verteer was.
{5:14} vir die hoop van die Godly is soos stof wat is geblaas
weg met die wind; soos 'n dun massas wat weg gedryf word
met die storm; soos as die rook wat hier versprei is
en daar met 'n tempest, en passeth weg as die
gedagtenis van 'n gas wat tarrieth maar 'n dag.
{5:15} maar die regverdiges live vir evermore; hul beloning
ook is met die Here, en die versorging van hulle is met die
meeste
Hoë.
{5:16} dus moet hulle 'n heerlike Koninkryk, ontvang
en 'n pragtige kroon uit die Here se hand: vir met sy
regterhand sal hy bedek hulle, en met sy arm sal hy

beskerm hulle.
{5:17} hy moet neem om hom sy jaloesie volledige
Armour, en maak die skepsel sy wapen vir die wraak
van sy vyande.
{5:18} hy moet sit op geregtigheid as 'n breastplate, en
ware oordeel in plaas van 'n helm.
{5:19} hy heiligheid vir 'n onoorwinlike skild in werking.
{5:20} sy ernstige toorn sal hy verbeter vir 'n swaard, en
die wêreld moet veg met hom teen die onverstandig.
{5:21} dan moet die regte aiming gooi gaan
in die buiteland; en uit die wolke, met ingang van 'n put getrek
boog,
sal hulle vlieg na die punt.
{5:22} en hailstones vol toorn uitgebring moet word soos uit
'n klip strikkie, en die water van die see sal stry teen
hulle, en die vloede sal wreed versuip hulle.
{5:23} Ja, 'n magtige wind sal staan teen hulle,
en soos 'n storm sal hulle weg blaas: dus ongeregtigheid sal
lê die hele aarde afval, en siek hantering sal omver
die Theft van die magtige.

{6:1} hoor daarom, O julle konings, en verstaan; leer,
julle wat regters van die eindes van die aarde wees.
{6:2} gee oor, julle wat die mense regeer, en heerlikheid die
menigte van nasies.
{6:3} vir krag is gegee van die Here, en soewereiniteit
van die hoogste, wat sal probeer jou werke, en soek
jou beraadslaag.
{6:4} want om bedienaars van sy Koninkryk, julle het
nie beoordeel aright, nóg die Wet gehou, nóg geloop na die
van God;
{6:5} ernstigs en vinnig sal hy oor jou kom: vir 'n
skerp oordeel sal word aan hulle wat in hoë plekke.
{6:6} vir genade sal gou die meanest begenadig: maar
magtige mans sal vreeslik tormented word.
{6:7} vir hy wat Here oor almal sal geen man se vrees
persoon, nie mag hy staan in verwondering van enige man se
grootheid: want hy het die klein en groot, gemaak en careth
vir almal gelyk.
{6:8} maar 'n seer verhoor tree op die magtige
{6:9} vir julle daarom, O konings, doen ek praat, wat julle

kan leer wysheid, en nie val weg.
{6:10} vir hulle wat hou heiligheid holily beoordeel moet word
Heilige: en hulle wat sulke dinge geleer het wat sal vind
om te antwoord.
{6:11} daarom stel jou liefde op my woorde;
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hulle begeer, en julle mag opdrag gegee word.
{6:12} wysheid is heerlik, en fadeth nooit weg: Ja,
sy word maklik gesien van hulle wat lief vir haar, en bevind soos
van
Soek haar.
{6:13} sy preventeth hulle wat begeer haar, in maak
haarself eers bekend vir hulle.
{6:14} whoso soek haar vroeg moet geen groot
travail: want hy sal haar sittende vind by sy deure.
{6:15} om te dink op haar is dus volmaaktheid van
wysheid: en whoso watcheth vir haar vinnig rnoet
sonder sorg.
{6:16} vir sy goeth oor soek soos waardig is
haar, sheweth haarself gunstig vir hulle in die maniere en

meeteth hulle in elke gedagte.
{6:17} vir die baie ware begin van haar is die begeerte van
dissipline; en die versorging van dissipline is liefde;
{6:18} en liefde is die behoud van haar wette; en die gee van
ag vir haar wette is die versekering van incorruption;
{6:19} en incorruption maketh ons naby aan God:
{6:20} daarom die begeerte van wysheid bring aan 'n
Koninkryk.
{6:21} as jou vreugde word dan in Theft en sceptres, O
julle konings van die mense, eer wysheid, wat julle kan regeer
vir evermore.
{6:22} soos wysheid, wat sy is en hoe sy gekom het,
Ek sal jou vertel, en sal nie verberg Geheimenisse uit jy: maar
sal haar uit vanaf die begin van haar nativity, soek en
die kennis van haar in die lig bring, en sal nie slaag
Die waarheid.
{6:23} nóg sal ek gaan met beslag nyd; vir so 'n
man het geen gemeenskap met wysheid.
{6:24} maar die menigte van die wyse is die welsyn van die
wêreld: en 'n wyse koning is die keuses van die mense.

{6:25} ontvang dus opdrag deur my woorde,
en dit doen jy goeie.
{7:1} ek myself ook is 'n sterflike mens, soos aan almal, en die
nasate van hom wat was eerste gemaak van die aarde,
{7:2} en in my moeder se baarmoeder was fashioned te wees
vlees in die tyd van tien maande, verdig in bloed,
van die saad van die man, en die plesier wat met slaap gekom
het.
{7:3} en wanneer ek gebore was, het ek in die algemeen lug,
en val op die aarde, wat van soos aard, en die eerste
stem wat ek gebruik is huil, soos alle ander mense doen.
{7:4} ek was nursed in swaddling klere, en wat met
besorg.
{7:5} want daar is geen koning wat het enige ander begin van
geboorte.
{7:6} vir alle mans het een ingang in lewe, en dies meer
om uit te gaan.
{7:7} wherefore ek het gebid, en begrip gegee is
my: ek aangesê word God, en die gees van wysheid gekom vir
my.
{7:8} ek verkies om haar voor sceptres en Theft, en

esteemed rykdom niks in vergelyking van haar.
{7:9} nóg vergelyk ek vir haar enige kosbare klip,
Omdat alle goud ten opsigte van haar as 'n bietjie sand, en
Silwer sal getel word as klei voor haar.
{7:10} ek lief haar bo gesondheid en skoonheid, en gekies het
om te
het haar in plaas van lig: vir die lig kom uit haar
nooit goeth.
{7:11} alle goeie dinge bymekaar gekom het om my met haar,
en
ontelbare rykdom in haar hande.
{7:12} en ek bly in almal, want wysheid goeth
voor hulle: en ek het geweet dat nie dat sy was die moeder van
hulle.
{7:13} ek ywerig geleer, en haar kommunikeer
kwistig: ek haar rykdom wegsteek nie.
{7:14} want sy is 'n skat vir mans wat nooit faileth:
wat hulle wat gebruik word die vriende van God, word
geloof vir die geskenke wat kom leer.
{7:15} God het my om te praat soos ek wil, en om te verleen
swanger is ontmoet vir die dinge wat my gegee: omdat

Dit is hy wat leadeth vir wysheid, en die wyse directeth.
{7:16} vir in sy hand is ons en ons woorde; alle
wysheid ook, en kennis van vakmanskap.
{7:17} want hy het gegee my sekere kennis van die
dinge wat is, naamlik, om te weet hoe die wêreld gemaak is,
en die werking van die elemente:
{7:18} die begin, einde en midde van die tye: die
veranderings van die draai van die son, en die verandering van
seisoene:
{7:19} die stroombane van die jaar, en die posisies van sterre:
{7:20} die Nature van lewende wesens, en die furies van
wilde diere: die geweld van die wind, en die reasonings van
mans: die diversities van plante en die Deugde van wortels:
{7:21} en al sulke dinge as geheim of openbaar,
hulle ek weet.
{7:22} vir wysheid, wat is die werker van alle dinge,
my geleer: vir haar is 'n begrip gees Heilige, een
enigste, manifold, subtil, lewendige, maak skoon, volmaakte,
gewone, nie
onderhewig aan die seer, die ding wat is goeie vinnige,
liefdevolle wat

kan word letted, gereed om te doen goed,
{7:23} soort man, standvastig, seker, vry van sorg,
met alle krag, toesig oor alle dinge, en gaan
alle begrip, suiwer, en die meeste subtil, geeste.
{7:24} vir wysheid is meer beweeg as enige beweging: sy
passeth en goeth deur alle dinge vanwee haar
pureness.
{7:25} want sy is die asem van die krag van God, en 'n
suiwer invloed voortvloeiend uit die heerlikheid van die
Almagtige:
Daarom kan geen defiled ding in haar val.
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{7:26} want sy's die helderheid van die ewige lig,
die unspotted spieël van die krag van God, en die beeld van
sy goedheid.
{7:27} en word maar een, sy alles kan doen: en
oorblywende in haarself, sy maketh alle dinge nuwe: en in alle
ouderdomme aangaan van Heilige siele, sy maketh hulle
vriende van
God, en profete.
{7:28} vir God liefhet om geen, maar hom wat binne met

wysheid.
{7:29} vir sy is meer mooi as die son, en bo
die volgorde van sterre: vergelyk met die lig, sy is
gevind voor dit.
{7:30} vir na hierdie 30Dit nag: maar Vise mag nie
heers teen wysheid.
{8:1} wysheid reacheth van een punt na 'n ander vreeslik:
en kinders pleeg sy alles bestel.
{8:2} ek was lief vir haar en het haar uit uit my jeug, ek
verlange om haar te laat my gade, en ek was 'n liefhebber van
haar
skoonheid.
{8:3} In dat sy vertroud is met God, sy magnifieth
haar adel: Ja, die Here van alle dinge homself lief vir haar.
{8:4} want sy's privy om die Geheimenisse van die kennis
van God, en 'n minnaar van sy werke.
{8:5} as rykdom word 'n besit te wense in hierdie lewe;
wat is ryker as wysheid, wat alle dinge worketh?
{8:6} en as Sanna werk; wat van al wat is 'n meer
ongevalle cunning / as sy?

{8:7} en as 'n man lief vir geregtigheid haar wat
Deugde: vir sy teacheth temperance en Sanna, geregtigheid
en dapperheid ek: wat is so goed, en niks kan hê
meer winsgewend in hul lewe.
{8:8} as 'n man begeer veel ervaring, sy knoweth
dinge van ouds, en conjectureth aright wat gaan kom: sy
knoweth die subtilties van toesprake, en donker kan expound
sinne: sy foreseeth tekens en wonders, en die gebeure
van seisoene en tye.
{8:9} daarom ek voornemens om my om te leef met
ék, dat sy 'n berader van goeie dinge sou wees
en 'n troos in verdryf en hartseer.
{8:10} vir haar onthalwe het ek skatting onder die
menigte, en eer met die ouderlinge, alhoewel ek jong.
{8:11} ek moet gevind word van 'n vinnige Eiewaan in oordeel,
en in die gesig van groot mans bewonder moet word.
{8:12} wanneer ek hou my tong, hulle mag bide my
ontspanning, en wanneer ek praat, hulle goeie oor vir my moet
gee:
as ek praat baie, sal hulle hul hande op hul mond lê.

{8:13} verder deur die middel van haar mag kry ek
onsterflikheid, en laat agter my 'n ewige memorial
vir hulle wat na my kom.
{8:14} ek sal die mense in die orde stel, en die nasies sal
onderworpe wees aan vir my.
{8:15} verskriklike tiran verander word bang, wanneer hulle dit
doen, maar
hoor van my; Ek moet gevind word tussen die menigte goeie en
wyd in oorlog.
{8:16} nadat ek kom in my huis, ek sal repose
myself met haar: vir haar gesprek het geen bitterheid; en
woon saam met haar het geen hartseer, maar mirth en
vreugde.
{8:17} nou wanneer ek beskou hierdie dinge in myself, en
gewonder in my hart, hoe dat verwante verskaffers vir
wysheid is onsterflikheid;
{8:18} en groot plesier dit is om haar vriendskap; en
in die werke van haar hande is oneindige rykdom; en in die
oefening van konferensie met haar, Sanna; en ek gesels
met haar, 'n goeie verslag; Ek het gegaan oor soek hoe om te
neem

haar na my.
{8:19} want ek was 'n pittige kind, en het 'n goeie gees.
{8:20} Ja eerder, goed, ek het gekom in 'n liggaam
volmaakte.
{8:21} nietemin, wanneer ek waargeneem dat ek nie kon
kry haar, anders behalwe God het haar my; en wat was
'n punt van wysheid ook om te weet wie se geskenk was sy; Ek
het tot die Here gebid, en besought hom, en met my hele
hart gesê,
{9:1} O God van my vaders, en Here van genade, wat maaksel
gemaak alles met u woord,
{9:2} en mens deur u wysheid, bevestig dat hy
moet heers oor die wesens wat u maaksel
gemaak,
{9:3} en bestel die wêreld volgens ekwiteit en
geregtigheid, en oordeel met 'n regop hart en uitvoer:
{9:4} gee my wysheid, wat deur u troon; gesetel en
verwerp my nie uit u kinders:
{9:5} vir ek u dienaar en seun van jou diensmaagd is 'n
swak persoon, en van 'n kort tyd, en te jonk vir die

begrip van oordeel en wette.
{9:6} vir al is 'n mens word nooit so perfek onder die
kinders van mans, nog as u wysheid word nie met hom, hy sal
niks beskou word.
{9:7} u maaksel gekies my word 'n koning van u volk, en
'n regter van u seuns en dogters:
{9:8} u maaksel beveel my om 'n tempel op te bou
laat u Heilige berg, en 'n altaar in die Stad wherein u
dwellest, 'n ooreenkoms van die Heilige tabernacle, waarvan u
van die begin af voorberei maaksel.
{9:9} en wysheid was Kerkvaders: wat knoweth u
werk, en is teenwoordig wanneer u het die wêreld, en
het geweet wat is aanvaarbaar in jou gesig, en regs u
GEBOOIE.
{9:10} O stuur haar uit u Heilige hemel en uit die
troon van u heerlikheid, dat teenwoordig sy met arbeid kan
my, dat ek kan weet wat mooi vir jou.
{9:11} vir sy knoweth en understandeth van alle dinge, en
sy sal lei my soberly in my doings, en bewaar my in
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haar krag.
{9:12} so sal my werke word aanvaarbaar, en dan sal ek
righteously u volk oordeel, en word waardig om te sit in my
pa se sitplek.
{9:13} vir watter man is hy wat die Raad van kan weet
God? of wat kan dink wat die wil van die Here is?
{9:14} want die gedagtes van sterflike mans is ellendig, en
ons toestelle is maar onseker.
{9:15} vir die corruptible liggaam presseth af die siel,
en die aardse tabernacle weigheth af die gedagte dat
museth op baie dinge.
{9:16} en skaars doen ons raai aright op dinge wat
op aarde, en met arbeid kry ons die dinge wat is
voor ons: maar die dinge wat in die hemel wat het
gesoek?
{9:17} en u Raad wat geweet het, behalwe u
gee wysheid, en stuur u Heilige Gees van bo?
{9:18} want so die maniere van hulle wat gewoon het op die
aarde
reformed was, en mans was die dinge wat geleer

mooi vir jou, en is deur wysheid gered.
{10:1} sy bewaar die eerste gevorm pa van die wêreld,
wat was alleen geskep, en het hom uit sy val,
{10:2} en gee hom krag reël alles.
{10:3}, maar wanneer die onregverdiges het weg van haar in
sy woede, hy het tot niet gegaan ook in die fury wherewith hy
murdered sy broer.
{10:4} vir wie veroorsaak dat die aarde verdrink met die
vloed, wysheid weer bewaar dit, en die kursus van gerig
die regverdige in 'n stuk hout van klein waarde.
{10:5} verder het die nasies in hul aansteeklike
samesweringsteorieë geval
confounded dat sy uitgevind die regverdiges, en
bewaar hom blameless tot God, en hom sterk gehou
teen sy tere medelye teenoor sy seun.
{10:6} wanneer die goddelose tot niet gegaan, sy het gelewer
die
regverdige man, wat gevlug uit die vuur wat val neer op die
die vyf stede.
{10:7} van wie se boosheid selfs tot vandag die afval
grond wat smoketh is 'n getuienis, en plante draende vrugte

wat nooit na ripeness kom: en 'n staande pilaar van sout is 'n
monument van 'n vrees siel.
{10:8} vir aangaande nie wysheid, hulle genader nie slegs dit
seer, dat hulle geweet het nie die dinge wat goed is; maar
ook links agter hulle aan die wêreld 'n memorial van hul
foolishness: sodat in die dinge waarin hulle na hulle gekom
kon nie so veel as word weggesteek.
{10:9} groef wysheid gelewer van pyn diegene wat
bygewoon op haar.
{10:10} wanneer die regverdiges gevlug van sy broer se toorn
sy geleide hom in regte paadjies, shewed hom die Koninkryk
van
God, en het hom kennis van Heilige dinge, hom gemaak
ryk in sy reis, en die vrugte van sy wat vermenigvuldig.
{10:11} in die covetousness van sodanige soos verdruk hom sy
deur hom gestaan en hom ryk gemaak.
{10:12} sy verdedig hom van sy vyande, en gehou
hom veilig uit diegene wat wag lê in, en in 'n seer konflik
sy het hom die oorwinning; dat hy daardie goedheid dalk weet
is sterker as almal.

{10:13} wanneer die regverdiges is verkoop, sy hom forsook
nie, maar hom uit sonde gelewer: sy afgegaan met hom
in die put,
{10:14} en verlaat hom nie in verbande, totdat sy hom gebring
die uit te vreet van die Koninkryk, en krag teen diegene wat
hom verdruk: vir hulle wat hom beskuldig het sy
shewed hulle leuenaars, en het hom ewige heerlikheid.
{10:15} sy die regverdige mense afgelewer en blameless
saad van die nasie wat hulle verdruk.
{10:16} sy ingeskryf in die siel van die dienaar van die
Here, en teëgestaan aaklige konings in wonders en tekens;
{10:17} gelewer aan die regverdiges 'n beloning van hul
wat, hulle op 'n wonderlike manier gelei, en was vir
hulle vir 'n dekking deur dag, en 'n lig van die sterre in die nag
seisoen;
{10:18} hulle deur die rooi see gebring, en hulle gelei
deur baie water:
{10:19} maar sy verdrink hul vyande, en gooi hulle op
uit die onderkant van die diep.
{10:20} dus die regverdiges die goddelose, bedorwe en

laat u Heilige naam, O Here, geprys en honderd met een
accord jou hand, wat geveg vir hulle.
{10:21} vir wysheid oopgemaak die mond van die stom en
gemaak die tongetjies van hulle wat kan praat welsprekende.
{11:1} sy prospered hul werke in die hand van die Heilige
profeet.
{11:2} hulle het deur die Wildernis wat was nie
bewoon, en hoë tente in plekke waar daar lê nie
manier.
{11:3} hulle staan teen hul vyande, en was
avenged van hul teëstanders.
{11:4} toe hulle dors was, hulle ontbied jou, en
water gegee is om hulle uit die horingagtige rock, en hul dors
was quenched uit die harde klip.
{11:5} vir deur watter dinge hulle vyande gestraf is,
deur dieselfde was hulle in hul behoefte bevoordeel.
{11:6} vir in plaas van van 'n ewige lopende rivier ontsteld
met vuil bloed,
{11:7} vir 'n duidelike reproof van daardie gebod,
waardeur die kleingoed was weggeroof, u gavest vir hulle

oorvloed van water op 'n manier wat hulle gehoop nie vir:
{11:8} Declaring deur daardie dors en dan hoe u hadst
gestraf hul teëstanders.
{11:9} vir wanneer hulle was al probeer maar, maar in genade
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berispe omdat sy, hulle het geweet hoe die goddelose was
beoordeel in toorn
en tormented, thirsting op 'n ander wyse as die regverdige.
{11:10} vir hierdie het u vermaan en probeer, soos 'n
pa: maar die ander, as 'n ernstige koning, u het veroordeel
en straf.
{11:11} of hulle afwesig of teenwoordig was, hulle was
vexed alike.
{11:12} vir 'n dubbele hartseer gekom op hulle, en 'n
gekreun vir die gedagtenis van dinge verlede.
{11:13} vir wanneer hulle deur hul eie strawwe gehoor
die ander te bevoordeel, het hulle 'n gevoel van die Here.
{11:14} vir wie hulle eerbiedig met veragting, wanneer hy
was lank voor gegooi by die beslissende heen van die
babas, hom in die einde, toe hulle sien wat gekom het om te
slaag,

hulle bewonder.
{11:15}, maar vir die dwase toestelle van hul boosheid,
wherewith wese natuurfotografie hulle aanbid serpents leemte
van
rede, en aaklige diere, u het 'n menigte van stuur
onredelike diere op hulle vir vengeance;
{11:16} dat hulle kan weet, dat toe 'n man
sondig, deur dieselfde ook sal hy gestraf word.
{11:17} vir u Almagtige hand gemaak wat die wêreld van
aangeleentheid sonder vorm, wou nie beteken om onder hulle
stuur
'n menigte van teddiebere of kwaai leeus,
{11:18} of onbekende wilde diere, vol woede, nuut
geskep, asemhaling uit óf 'n vurige dampe of vuil geure
van verspreide rook, of skiet verskriklike spran-kel uit van hul
oë:
{11:19} waarvan nie net die skade dalk stuur hulle
op een slag nie, maar ook die verskriklike gesig heeltemal
vernietig hulle.
{11:20} Ja, en sonder dit kan dalk hulle gebreek het
af met een ontploffing, vervolging van vengeance, en

gestrooi in die buiteland deur die asem van u krag: maar u
maaksel beveel alle dinge in meet en nommer en gewig.
{11:21} vir u canst shew u groot krag te alle tye
Wanneer u verwelk; en wat die krag van jou kan weerstaan
arm?
{11:22} vir die hele wêreld voor jou is so 'n bietjie graan
van die balans, Ja, soos 'n daling van die oggend wat dew
falleth op die aarde.
{11:23} maar u maaksel genade aan almal; vir u canst doen
alle dinge, en winkest by die sondes van die mense, omdat
hulle
moet wysig.
{11:24} vir u lovest alles wat is, en
abhorrest niks wat u maaksel gemaak: vir nooit wouldest
u het enige ding, as jy hadst het dit gehaat.
{11:25} en hoe kan enige ding het verduur, as dit gehad
nie is u wil? of is bewaar, indien nie deur jou geroep?
{11:26} maar u sparest alles: vir hulle is jou, O Here,
u minnaar van siele.
{12:1} vir jou incorruptible gees is in alle dinge.

{12:2} daarom u hulle deur min en klein chastenest
wat beledig, en warnest hulle deur om hulle in
gedagtenis waarin hulle het te na gekom, daardie verlaat hul
Jesus hulle glo dalk op u, O Here.
{12:3} want dit was u wil om te vernietig deur die hande van
ons
Vadersdag albei daardie ou inwoners van u heilige grond,
{12:4} wie u hatedst vir meeste gehaat werke te doen
van witchcrafts, en aansteeklike offers;
{12:5} en ook daardie genadelose moordenaars van kinders,
en devourers van mens se vlees, en die feeste van bloed,
{12:6} met hul priesters uit die midde van hulle
idolatrous bemanning, en die ouers wat met hul eie vermoor
hande siele behoeftige van hulp:
{12:7} dat die grond waarop u esteemedst bo alles
ander, dalk 'n waardige kolonie van God se kinders ontvang.
{12:8} Nevertheless selfs daardie u sparedst as mans, en
het perdebye, forerunners van jou gasheer, vernietig hulle
stuur
deur min en min.

{12:9} nie dat u vyeboom was nie in staat om te bring die
goddelose
onder die hand van die regverdiges in die stryd, of om hulle
vernietig
op een slag met wrede diere, of met een growwe woord:
{12:10} maar uitvoering van u oordele op hulle deur min
en bietjie, u gavest hulle plaas van bekering, nie
onkundig dat hulle was 'n stout generasie, en wat hul
kwaadwilligheid is geteel in hulle, en wat hul cogitation sou
nooit verander word nie.
{12:11} want dit was 'n cursed saad van die begin af;
nóg het u uit enige man gee hulle vryspraak vir
daardie dinge waarin hulle gesondig.
{12:12} vir wat sal sê, wat maaksel u gedoen? of wat
moet weerstaan u oordeel? of wat sal beskuldig dat u vir
die nasies wat nie verlore sal gaan, wie u gemaak? of wat sal
kom te staan teen jou, om te revenged vir die
onregverdiges mans?
{12:13} vir nie een is daar enige God maar u wat careth
vir almal, aan wie u mightest shew wat u oordeel is nie
unright.

{12:14} nóg mag king of tiran kan stel sy gesig
teen u vir enige wie u maaksel gestraf.
{12:15} Forsomuch dan as u kuns regverdige uself,
u orderest alle dinge righteously: dink dit nie gewillig is
met u krag om te veroordeel hom wat het nie verdien om te
wees
gestraf.
{12:16} vir u krag is die begin van geregtigheid,
en omdat u kuns die Here van almal, dit maketh jou te wees
genadig vir almal.
{12:17} vir wanneer mans sal nie glo dat u kuns van 'n
volle krag, u shewest uit jou hele krag, en onder hulle wat
weet dit u makest hul durf bring openbaar.
{12:18} maar u, u krag, bemeestering judgest met
ekwiteit, en orderest ons met groot guns: vir u mayest
gebruik krag wanneer u verwelk.
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{12:19} maar deur sodanige werke maaksel u geleer u volk
wat die regverdige man moet barmhartig, en maaksel gemaak
word u
kinders moet van 'n goeie hoop dat u bekering vir givest

sondes.
{12:20} vir indien u het straf die vyande van u
kinders, en die veroordeelde dood, met sodanige
singwerk, gee hulle tyd en plek, waardeur hulle
dalk uit hul kwaadwilligheid gelewer word:
{12:21} met hoe groot omsigtigheid het u oordeel
jou eie seuns, vir wie se pa's het voor'n maaksel, en
verbond van goeie beloftes gemaak?
{12:22} daarom, terwyl u dost chasten ons, u
scourgest ons vyande 'n duisend keer meer, om die bedoeling
dat, wanneer ons regter, ons moet versigtig dink van u
Goeiste, en toe is ons onsself beoordeel, ons moet
kyk vir genade.
{12:23} daarom, terwyl mans dissolutely geleef het
en unrighteously, u hulle maaksel tormented met hul eie
abominations.
{12:24} vir hulle gegaan astray baie ver in die maniere van fout,
en gehou vir gode, wat selfs onder die diere van
hul vyande was plaasvind soos elke, mislei word, as kinders van
geen begrip.

{12:25} daarom vir hulle, ten opsigte van kinders sonder die
gebruik van rede, het u 'n oordeel te mock hulle stuur.
{12:26} maar hulle wat nie reformed sou word deur wat
korreksie, waarin hy dallied met hulle, sal voel 'n
oordeel van God waardig.
{12:27} vir, kyk, vir watter dinge hulle grudged, wanneer
hulle was gestraf, dit wil sê, vir hulle wie hulle gedink om
word gode; [nou] word gestraf in hulle, wanneer hulle gesien
het,
hulle erken hom om die ware God, wie voor
hulle ontken tot weet: en dus gekom het uiterste
verdoemenis op hulle.
{13:1} sekerlik ydele is alle mans deur die natuur, wat
onkundige van God, en kon nie uit die goeie dinge wat
gesien is weet hy wat is: nóg deur oorweging van die werke
het hulle erken die workmaster;
{13:2} maar geag vuur, of wind, óf die swift lug, of
die sirkel van die sterre, die gewelddadige water, of die ligte
van
hemel, die gode wat die wêreld regeer word.
{13:3} met wie se skoonheid as hulle wese verheug het

hulle gode; Laat hulle weet hoeveel beter die Here
van hulle is: vir die eerste skrywer van skoonheid het hulle
geskep het.
{13:4} maar as hulle was verbaasde by hul krag en
deug, laat hulle verstaan deur hulle, hoeveel mightier hy
is wat hulle gemaak.
{13:5} vir deur die grootheid en skoonheid van die skepsels
proportionably is die maker van hulle gesien.
{13:6} maar tog hiervoor is die minder om geblameer word: vir
hulle peradventure vergis, op soek na God, en verlang om uit te
vind
hom.
{13:7} vertroud is in sy werke omdat hulle soek hom
ywerig, en glo hul sig: omdat die dinge is
pragtige wat gesien.
{13:8} Howbeit is nóg hulle vergewe word nie.
{13:9} vir as hulle was in staat om te weet so baie, dat hulle
kon streef na die wêreld; Hoe het hulle nie vroeër uit te vind
die
Here daarvan?
{13:10} maar treurig voel hulle, en in dooie dinge is hul

hoop, wat noem hulle gode, wat is die werke van mans se
hande, goud en silwer, om shew kuns in, en resemblances van
diere, of 'n klip goed vir niks, die werk van 'n antieke
hand.
{13:11} nou 'n timmerman wat felleth hout, nadat hy het
gesaag af 'n boom ontmoet vir die doel, en deesdae al die
bas mooi ronde oor, en het dit fraai, smee
gestel 'n vaartuig daarvan pas vir die diens van die mens se
lewe;
{13:12} en ná die vullis van sy werk te trek
sy vleis, het gevul homself;
{13:13} en neem die baie vullis onder diegene wat
gedien om geen gebruik, word 'n crooked stuk hout, en vol
knope, het uitgekap dit ywerig, wanneer hy het niks anders om
te
doen, en gevorm deur die vaardigheid van sy begrip, en
fashioned dit na die beeld van 'n mens;
{13:14} of het dit soos 'n paar aaklige dier, lê dit
met vermilion, en met verf kleur dit rooi, en
bedek elke plek daarin;
{13:15} en wanneer hy 'n gerieflike kamer vir dit, het gemaak

stel dit in 'n muur, en het dit vinnig met yster gemaak:
{13:16} want hy waarvoor dit dat dit dalk nie val,
weet dat dit nie kon help self; want dit is 'n beeld,
en het behoefte van hulp:
{13:17} dan maketh hy gebed vir sy goedere, vir sy vrou
en kinders, en is nie skaam om te praat met wat het
geen lewe.
{13:18} vir gesondheid hy calleth op wat wat is swak: vir
lewe prayeth aan dié wat dooie; vir hulp betaamlik beseecheth
wat het minste beteken om jou te help: en vir 'n goeie reis
Hy asketh van dit wat nie 'n voet vorentoe stel nie:
{13:19} en optel en kry, en vir goeie sukses
van sy hande, asketh vermoë te doen van hom wat meeste kan
nie
doen enige ding.
{14:1} weer, een self te seil, voorbereiding en oor te
slaag deur die woed golwe, calleth op 'n stuk hout
meer vrot as die vaartuig wat carrieth hom.
{14:2} want voorwaar begeerte van wins wat, ontwerp en die
ongevalle / gebou dit deur sy vaardigheid.

{14:3} maar u voorsienigheid, O Vader, governeth dit: vir
u maaksel 'n manier gemaak in die see, en 'n veilige pad in die
golwe;
{14:4} Shewing wat u canst stoor van alle gevaar: Ja,
Hoewel 'n mens gegaan het na die see sonder kuns.
{14:5} Nevertheless u wouldest nie wat die werke van
u wysheid moet ledig, en daarom doen mans pleeg
hul lewens aan 'n stukkie hout, en verby die growwe
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see in 'n swak kleipot gestoor word.
{14:6} vir in die ou tyd ook, wanneer die trotse reuse
tot niet gegaan, die hoop van die wêreld beheers deur u hand
ontsnap in 'n swak kleipot, en links na alle ouderdomme 'n saad
van
generasie.
{14:7} vir geseën is die hout waardeur geregtigheid
30Dit.
{14:8} maar dat cursed wat met hande gemaak is, as
goed dit, as hy wat dit gemaak het: hy, want hy het dit; en dit,
want, synde corruptible, was dit god genoem.

{14:9} vir die goddelose en sy ungodliness is albei gelyk
haatlike vir God.
{14:10} vir dit wat gemaak word moet saam gestraf word
met hom wat dit gemaak het.
{14:11} daarom selfs op die afgod van die heidene
moet daar 'n besoeking: want in die skepsel van God
hulle raak 'n abomination en stumblingblocks te
die siele van mans, en 'n snare aan die voete van die
onverstandig.
{14:12} vir die skepping van afgod was die begin van
geestelike owerspel/hoerery, en die uitvinding van hulle die
korrupsie van lewe.
{14:13} vir nie een was hulle van die begin af, nóg
hulle word vir ewig.
{14:14} vir deur die ydele glorie van mans hulle aangegaan is
die
wêreld, en dus sal hulle binnekort tot 'n einde kom.
{14:15} vir 'n pa geteister met ontydige rou,
wanneer hy 'n beeld van sy kind gou weggeneem, het gemaak
nou vereer hom as 'n god, wat is dan 'n dooie man,
en aan diegene wat onder hom seremonies gelewer en

offers.
{14:16} dus in proses van tyd 'n goddelose pasgemaakte
sterk gegroei was gehou as 'n Wet, en graven beelde was
aanbid deur die GEBOOIE van die konings.
{14:17} wie mans kon nie eer in teenwoordigheid,
want hulle het ver af, hulle het die nagemaakte van sy
visage van ver, en het 'n uitdruklike beeld van 'n koning wie
hulle vereer, aan die einde wat deur dit hul forwardness hulle
dalk flatter hom wat afwesig was, asof hy teenwoordig.
{14:18} ook die enkelvoud ywer van die artificer het
help om te stel vorentoe die onkundige meer bygeloof begin
glo.
{14:19} vir hy, peradventure bereid om asseblief een in
owerheid, gedwing om al sy vaardigheid om die ooreenkoms
van die
beste mode.
{14:20} en so die menigte, allured deur die genade van die
werk, het hom nou vir 'n god, wat 'n bietjie voor was, maar
vereer.
{14:21} en dit was 'n geleentheid om die wêreld mislei:
vir mans, bedien onheil of tirannie, het ascribe vir:

nierstene en stocks die incommunicable naam.
{14:22} verder dit was nie genoeg vir hulle, dat hulle
gefouteer in die kennis van God; maar aangesien hulle het
gewoon
die groot oorlog van onkunde, daardie so groot plagues
genoem
hulle vrede.
{14:23} vir terwyl hulle hul kinders in offers, het
of gebruikte geheime seremonies of gemaak revellings van
vreemde
rites;
{14:24} hulle saamgevat is nóg lewens of huwelike meer
volmaakte: maar een het 'n ander traiterously, of
grieved hom deur owerspel.
{14:25} sodat dat daar reigned in alle mans sonder
uitsondering bloed, manslaughter, diefstal en dissimulation,
korrupsie, unfaithfulness, tumults, meineed,
{14:26} Disquieting van goeie mans, verontagsaming van goeie
draai, defiling van siele, verandering van soort, wanorde in
huwelike, owerspel en shameless uncleanness.
{14:27} vir die afgode van afgod nie te vernoem word is

die begin, die oorsaak en die einde, van die bose.
{14:28} vir óf hulle word kwaad wanneer hulle word Geseënde,
of
profeteer leuens, of onregverdig leef, of anders liggies forswear
hulself.
{14:29} vir insomuch as wat hul vertroue in afgod, wat het
geen lewe; Hoewel hulle valslik sweer, nog hulle lyk nie te wees
seer.
{14:30} howbeit vir beide oorsake mag hulle wees regverdig
gestraf: beide omdat hulle gedink het nie goed van God: gee
gehoor gee aan afgod, en ook onregverdig het gesweer in
bedrog, despising
heiligheid.
{14:31} want dit is nie die krag van hulle deur wie hulle
vloek: maar dit is die net vengeance van sondaars, wat
punisheth
altyd die oortreding van die goddelose.
{15:1} maar u, O God, kuns genadig en ware,
longsuffering, en in genade bestel alle dinge,
{15:2} vir as ons sondig, ons is jou, weet u krag:
maar ons sal nie sondig, weet dat ons jou getel is.

{15:3} vir om te weet u is volmaakte geregtigheid: Ja, om te
weet u krag is die wortel van onsterflikheid.
{15:4} vir nie een het die ondeunde uitvinding van mans
mislei ons nóg 'n beeld raakgesien met divers kleure, die
skilder se vrugtelose arbeid;
{15:5} die gesig waarvan enticeth dwase te begeer dit,
en sodat hulle begeer die vorm van 'n dooie beeld, wat het
geen
asem.
{15:6} albei en hulle maak hulle, en hulle begeer hulle,
en hulle wat hulle aanbid is liefhebbers van bose dinge, en
is waardig om sulke dinge te vertrou op het.
{15:7} vir die pottebakker, tempering sagte aarde, fashioneth
elke vaartuig met veel arbeid vir ons diens: Ja, van die
dieselfde klei hy maketh beide die vaartuie wat dien vir skoon
gebruike, en net so ook al soos dien tot die teendeel: maar
wat die gebruik van enige soort, die pottebakker homself is die
regter.
{15:8} en jy en jou sy wat lewdly, hy maketh 'n
ydele god van die dieselfde klei, selfs hy wat 'n bietjie voor
gemaak van die aarde self, en binne 'n rukkie na

returneth om die dieselfde, uit wanneer sy lewe wat hom
geleen was
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moet aangedring word.
{15:9} Ondanks sy sorg is, nie wat hy moet
veel arbeid nie, en ook dat sy lewe kort is: maar striveth om uit
te blink
goldsmiths en silversmiths, en endeavoureth soos
die werkers in brons, en counteth dit sy heerlikheid te maak
nagemaakte dinge.
{15:10} sy hart as is, sy hoop meer aaklige as
aarde, en sy lewe van minder waarde as klei:
{15:11} Forasmuch as hy geweet het nie sy Maker, en hom
wat 'n aktiewe siel in hom geïnspireer, en blaas 'n
lewende gees.
{15:12} maar hulle getel ons lewe 'n tydverdryf, en ons tyd
hier 'n mark vir wins: vir, sê hulle, ons moet kry
elke manier, al is dit word deur bose middele.
{15:13} vir hierdie man, wat van aardse saak maketh bros
vaartuie en graven beelde, knoweth homself te beledig
bo alle ander mense.

{15:14} en al die vyande van u volk, wat hou hulle
in subjection, mees dwase, en is meer ellendig as
baie kindertjies.
{15:15} vir hulle al die afgod van die heidense word getel
gode: wat nie een het die gebruik van oë om te sien, nóg neuse
te
trek asem, nóg ore om te hoor, of vingers van hande om te
hanteer;
en soos hul voete, hulle is stadig om te gaan.
{15:16} vir man gemaak hulle, en hy wat sy geleen
eie gees fashioned hulle: maar geen mens kan 'n god soos maak
vir homself.
{15:17} vir stoflike, hy 'n dooie ding met worketh
goddelose gegee hande: want hy self is beter as die dinge wat
Hy worshippeth: terwyl hy een keer, maar hulle nooit geleef
nie.
{15:18} Ja, hulle aanbid daardie diere ook wat
meeste haatlike: vir vergelyk saam, sommige is erger
as ander.
{15:19} is hulle mooi, so veel as om nóg
verlang ten opsigte van diere: maar hulle het sonder die lof

van God en sy seën.
{16:1} daarom deur die agtige was hulle gestraf worthily,
en deur die menigte van diere tormented.
{16:2} in plaas van watter straf, teensinnig hantering
met jou eie mense, u preparedst vir hulle vleis van 'n
vreemde smaak, selfs quails roer op hul eetlus:
{16:3} die punt dat hulle begeerte om weg kos, kan vir die
lelike gesig van die diere onder hulle gestuur lothe selfs wat,
wat hulle moet moet begeerte; maar hierdie lyding armoede
vir 'n kort tydjie, dalk gemaak word deelnemers aan 'n vreemde
smaak.
{16:4} want dit was requisite, wat op hulle oefen
tirannie moet armoede, wat hulle nie kon vermy kom:
maar om hierdie dit slegs behoort shewed hoe hul vyande
was tormented.
{16:5} vir wanneer die aaklige fierceness van diere het gekom
op hierdie, en hulle het tot niet gegaan met die steekplekke van
crooked
serpents, u toorn verduur nie vir ooit:
{16:6} maar hulle was ontsteld vir 'n klein seisoen, wat
hulle kan word nadat, wat 'n teken van redding, om te sit

hulle in gedagtenis van die gebod van u Wet.
{16:7} vir hy wat homself teenoor dit aangeskakel is nie gered
die ding wat hy gesien het, maar deur jou, dat kuns die
Verlosser van
alle.
{16:8} en in hierdie u laat jou vyande bely,
dat dit u is wat deliverest van alle bose:
{16:9} vir hulle die bitings van sprinkane en vlieë
doodgemaak, nie een was daar gevind enige middel vir hul
lewe: vir
hulle was waardig om gestraf te word deur sulke.
{16:10} maar u seuns nie die baie tande van giftige
dragons uitgestyg: vir u genade was ooit deur hulle, en
genees hulle.
{16:11} vir hulle geprik is, dat hulle moet
Onthou u woorde; en was vinnig gestoor, dat dit nie
val in diep vergeetagtigheid, hulle dalk voortdurend
bewus van u goedheid.
{16:12} want dit was nóg kruie, nóg mollifying plaister,
wat hulle gesondheid herstel: maar u woord, O Here, wat
healeth alle dinge.

{16:13} vir u maaksel krag van lewe en dood: u
leadest aan die hekke van die hel, en weer bringest.
{16:14} 'n mens inderdaad killeth deur sy kwaadwilligheid: en
die
Gees, wanneer dit weg heen, returneth nie; nóg die siel
ingewag tot 30Dit weer.
{16:15} maar dit is nie moontlik om te ontsnap jou hand.
{16:16} vir die goddelose, geweier om te weet jou, was
scourged deur die krag van jou arm: met vreemde reën,
hails, en storte, was hulle vervolg, dat hulle kon
Vermy nie, en deur vuur was hulle verteer.
{16:17}, wat is die meeste word gewonder, die vuur gehad het
meer krag in die water, wat alle dinge quencheth: vir die
wêreld fighteth vir die regverdiges.
{16:18} want soms die vlam was ontwerpfases, dat dit
kan nie brand op die diere wat gestuur was teen die
goddelose versper; maar dalk hulself sien en waarneem wat
hulle
met die oordeel van God vervolg was.
{16:19} en op 'n ander tyd dit brand selfs in die Midde
water bo die krag van vuur, wat dit dalk vernietig die

vrugte van 'n onregverdige grond.
{16:20} plaas whereof u feddest jou eie mense
met engele se kos, en het stuur hulle uit die hemel brood
voorberei sonder hul arbeid, kan elke mens se inhoud
plesier, en stem in tot elkeen se smaak.
{16:21} vir u lewensonderhoud verklaar u soetheid aan
u kinders, en bedien om die eetlus van die eter,
humeurig self na elke man se smaak.
{16:22} maar sneeu en ys verduur die vuur, en gesmelt
nie, dat hulle kan weet dat vuur brand in die hael, en
Vonkelende in die reën, het die vrugte van die vyande vernietig.
{16:23} maar dit weer het selfs vergeet sy eie krag,
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dat die regverdiges kan nourished word.
{16:24} vir die skepsel wat serveth jou, wat kuns die
Maker increaseth sy krag teen die onregverdiges vir
hulle straf, en sy krag vir die voordeel van abateth
soos sit hul vertroue in jou.
{16:25} daarom selfs dan is dit verander in al

denkpatrone, en was gehoorsaam aan u genade, dat nourisheth
al
dinge wat, volgens die begeerte van hulle wat behoefte het:
{16:26} dat u kinders, O Here, wie sal jy lovest,
dalk weet, dat dit nie die groei van vrugte wat
nourisheth man: maar dat dit is u woord, wat preserveth
hulle wat hul vertroue in jou plaas.
{16:27} vir dit wat was nie vernietig van die vuur,
word warm gemaak met 'n bietjie sunbeam, gou gesmelt weg:
{16:28} dat dit bekend kan word, dat ons moet verhoed dat die
son gee jou dank, en by die dayspring bid vir jou.
{16:29} vir die hoop van die unthankful sal smelt weg as
die winter se hoar ryp, en sal weghardloop as unprofitable
water.
{17:1} vir groot is u oordele, en kan
uitgedruk: dus unnurtured siele gefouteer het.
{17:2} vir wanneer onregverdiges mans gedink om weer die
Heilige nasie; hulle in hul huise, die gevangenes word skakel
van die duisternis, en fettered met die bande van 'n lang nag, lê
[daar] verbanne Oosterse uit die ewige voorsienigheid.

{17:3} vir terwyl hulle veronderstel is om te lê in hul geheim
weggesteek
sonde, hulle onder 'n donker sluier van vergeetagtigheid,
gestrooi
ernstigs word dus, en ontsteld met [vreemd]
apparitions.
{17:4} vir nóg dalk die hoek wat gehou hulle hou
hulle uit vrees: maar geluide [assisteer waters] val
sounded oor hulle, en hartseer visioene verskyn aan hulle
met swaar countenances.
{17:5} geen krag van die vuur dalk gee hulle lig: nóg
kon die helder vlamme van die sterre verduur om skadukolle
wat
verskriklike nag.
{17:6} net daar verskyn aan hulle 'n vuur aangesteek van
self, baie sleg: vir wese baie vreesbevange, hulle het gedink
die dinge wat hulle gesien het word erger as die gesig hulle
gesien het nie.
{17:7} soos die illusies van kuns magick, hulle was plaas
af, en hul vaunting in wysheid reproved was met
skande.

{17:8} vir hulle, wat belowe om ry weg verskrikkinge en
probleme van 'n siek siel, was siek hulself van vrees,
omdat toegang tot uitgelag word.
{17:9} vir Hoewel geen verskriklike ding het vrees hulle; nog
bang om met diere wat deur aangeneem, en sis van
serpents,
{17:10} hulle gesterf het vir vrees, ontken dat hulle die lug
gesien het
wat kan van geen kant vermy word.
{17:11} vir boosheid, veroordeel deur haar eie getuie,
baie timorous is, en altyd met gewete, gedruk word
forecasteth grievous dinge.
{17:12} vir vrees is niks anders maar 'n betraying van die
succours watter rede offereth.
{17:13} en die verwagting van binne, word minder,
counteth die onkunde meer as die oorsaak wat bring
die foltering.
{17:14} maar hulle slaap die dieselfde slaap daardie aand,
wat was inderdaad ondraaglike, en wat op hulle gekom
uit die onderkante van onvermydelike hel,

{17:15} was gedeeltelik vexed met monsteragtige apparitions,
en gedeeltelik fainted, hul hart versuim hulle: vir 'n skielike
vrees, en nie gesoek, het op hulle gekom.
{17:16} so dan straitly was elkeen wat daar val
gehou, toesluit in 'n tronk sonder ysterstawe,
{17:17} vir of hy was husbandman, of shepherd,
of 'n labourer in die veld, hy was breek, en verduur
daardie noodsaaklikheid, wat nie vermy kon word nie: want
hulle was al
gebind met een ketting van duisternis.
{17:18} of dit was 'n whistling wind of 'n oor
geraas van voëls onder die spreidende takke, of 'n mooi
val van water loop geweld,
{17:19} of 'n verskriklike geluid van klippe gooi af, of 'n
loop wat nie gesien kan word van diere, touspring of 'n
brullende stem van meeste alfa wilde diere, of 'n rebounding
boots van die hol berge; Hierdie dinge het hulle aan
Swoon vir vrees.
{17:20} vir die hele wêreld geblink met duidelike lig, en
nie een was verhinder in hul arbeid:

{17:21} oor hulle slegs was versprei 'n swaar nag, 'n
beeld van daardie duisternis wat moet daarna ontvang
hulle: maar tog was hulle vir hulself meer grievous as
die duisternis.
{18:1} Nevertheless u heiliges het 'n baie groot lig,
wie se stem hulle gehoor, en nie sien hul vorm,
omdat hulle ook nie gely het dieselfde dinge, hulle
getel hulle gelukkig.
{18:2} maar vir wat hulle gedoen het nie seer hulle nou, van wie
hulle het hom is voordat hulle bedank hulle, en
besought hulle vergifnis vir dat hulle vyande was.
{18:3} Plaas whereof u gavest hulle post 'n brand
van vuur, albei moet 'n gids van die onbekende reis, en 'n
skadeloos son tot hulle honourably vermaak.
{18:4} want hulle was waardig te ontneem word van lig en
gevange in duisternis, wat het u seuns toesluit, deur gehou
wie die uncorrupt lig van die Wet is gegee moet word aan
die wêreld.
{18:5} en wanneer hulle te slaan die kindertjies het bepaal

van die heiliges, een kind word uitgebring voortgekom, en
gestoor het, tot
reprove hulle, u tookest weg die menigte van hul
kinders, en destroyedst hulle geheel en al in 'n magtige water.
{18:6} van daardie nag was ons pa's gesertifiseerde afore, wat
assuredly weet aan watter Ede hulle gegee het
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Credence, hulle agterna dalk van goeie moed.
{18:7} sodat van u volk was aanvaar beide die redding
van die regverdiges, en vernietiging van die vyande.
{18:8} vir wherewith u het ons teëstanders, straf
deur dieselfde u het verheerlik ons, wie u hadst genoem.
{18:9} vir die regverdige kinders van goeie mans het
offer geheim, en met een toestemming gemaak 'n heilige Wet,
dat die heiliges moet wees soos deelnemers van dieselfde goeie
en
bose, die vaders nou sing uit die liedjies van lof.
{18:10} maar aan die ander kant daar sounded 'n swak
volgens huil van die vyande, en 'n lamentable geraas was
uitgevoer in die buiteland vir kinders wat bewailed was.
{18:11} die Meester en die dienaar was gestraf ná

een wyse; en soos as die koning, so gely die gemene
persoon.
{18:12} sodat hulle almal saam het ontelbare dood met
een soort dood; was nóg die lewende voldoende te begrawe
hulle: vir een oomblik die noblest nasate van hulle was
vernietig.
{18:13} vir terwyl hulle sou enige ding deur glo nie
rede van die enchantments; op die vernietiging van die
eersgeborene, hulle erken hierdie mense moet die seuns van
God.
{18:14} vir terwyl alle dinge was in rustige stilte, en
daardie nag was in die midde van haar aangedoen kursus,
{18:15} jou Almagtige woord leaped af uit die hemel
uit u koninklike troon, as 'n kwaai man van oorlog in die Midde
van 'n land van vernietiging,
{18:16} en gebring jou unfeigned gebod as 'n
skerp swaard, en staan gevul alle dinge met die dood;
en dit die hemel aangeraak, maar dit staan op die aarde.
{18:17} dan skielik visioene van verskriklike drome
ontsteld hulle seer, en verskrikkinge het op hulle unlooked

vir.
{18:18} en een gegooi hier, en 'n ander daar, die helfte
dooie, shewed die oorsaak van sy dood.
{18:19} vir die drome wat hulle ontsteld het foreshew
dit, sodat hulle moet gaan, en nie weet hoekom hulle
geteister.
{18:20} Ja, die proe van dood die regverdiges aangeraak
ook, en daar was 'n vernietiging van die menigte in die
Wildernis: maar die toorn nie lank verduur.
{18:21} want dan die blameless man gemaak haas, en
staan heen te verdedig en bring die skild van sy
behoorlike bediening, selfs gebed, en die propitiation van
speserye, stel homself teen die toorn en so het die
onheil stopgesit, verklaar dat hy u dienaar was.
{18:22} sodat hy uitgestyg die destroyer, nie met krag
van die liggaam, en ook krag van die arms, maar met 'n woord
hom aangesê
wat die gestraf, beweer die Ede en verbond gemaak met
die pa's.
{18:23} vir wanneer die dood was nou gebreek deur

hope een op 'n ander, staan tussen, hy gebly het die
toorn, en verdeel die pad na die lewe.
{18:24} vir in die lang kleed was die hele wêreld, en
in die vier rye van die klippe is die heerlikheid van die vaders
graven, en laat u heerlikheid op die daidem van sy kop.
{18:25} vir hierdie die destroyer plek gegee het, en was
bang vir hulle: dit was genoeg dat hulle net geproe van die
toorn.
{19:1} soos vir die goddelose, toorn gekom op hulle sonder
genade aan die einde: want hy het geweet voor wat hulle sou
doen;
{19:2} hoe dat gegee het hulle verlof om af te wyk, en
gestuur hulle haastig weg, hulle sou berou en jaag hulle.
{19:3} vir terwyl hulle was tog mourning en maak
lamentation by die grafte van die dood, hulle bygevoeg 'n ander
dwase toestel, en agtervolg hulle as Sicilië, wie hulle
het intreated om te weg wees.
{19:4} vir die lot, waarvan hulle was waardig, geteken het
hulle tot die einde, en het hulle vergeet die dinge wat
het reeds gebeur het, dat hulle die straf kan vervul

wat wou hê om hul torments:
{19:5} en dat u mense dalk 'n wonderlike manier slaag:
maar hulle mag dalk 'n vreemde dood vind.
{19:6} vir die hele organisme in sy behoorlike soort was
fashioned weer opnuut, bedien die uniek GEBOOIE
wat gekry vir hulle, dat u kinders gehou kan word
sonder seer:
{19:7} as naamlik, 'n wolk shadowing die kamp; en
waar water gestaan het voor, droë land verskyn; en uit die
Rooi see 'n manier sonder beletsel wat; en van die
gewelddadige
stroom 'n groen veld:
{19:8} wherethrough al die mense gegaan het was
verdedig met u hand, sien u wonderlike vreemd
wonders.
{19:9} want hulle het groot soos perde, en leaped soos
lammers groot, prys u, O Here, wat hulle hadst gelewer.
{19:10} want hulle was nog bewus van die dinge wat was
gedoen terwyl hulle sojourned in die vreemde land, hoe die
grond gebring heen vlieg in plaas van beeste, en hoe die

rivier uitgebring op 'n magdom paddas in plaas van visse.
{19:11} maar agterna gesien hulle het 'n nuwe generasie van
fowls, wanneer gelei met hul eetlus, hulle gevra
delikate vleis.
{19:12} vir quails gekom vir hulle uit die see vir
hul tevredenheid.
{19:13} en strawwe gekom het op die sondaars nie
sonder voormalige tekens deur die krag van afstroom: vir hulle
gely regverdig volgens hul eie boosheid,
insomuch soos hulle gebruik 'n meer moeilik en haatlike gedrag
teenoor vreemdelinge.
{19:14} vir die Sodomites ontvang het nie, wie
hulle weet nie wanneer hulle gekom het: maar hierdie gebring
vriende
in slawerny, wat goed van hulle verdien het nie.
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{19:15} en nie net so, maar peradventure sommige respekteer
van dié, het moet word omdat hulle nie vreemdelinge gebruik
vriendelike:
{19:16} maar hierdie afflicted baie grievously hulle, wie

hulle met feastings ontvang het, was reeds gerig en
deelnemers aan die dieselfde wette met hulle.
{19:17} daarom selfs met blindheid was hierdie
verwelk, soos dié by die deure van die regverdige man was:
Wanneer, met verskriklike groot duisternis, oor compassed
word
elke een gesoek die gang van sy eie deure.
{19:18} want die elemente is verander in hulself deur
'n soort van harmonie, soos in 'n psaltery notas verander soos
die
naam van die stem, en tog is altyd klanke; wat kan
goed waargeneem word deur die gesig van die dinge wat
gedoen.
{19:19} vir aardse dinge was omskep in waterige, en
die dinge wat voor swam in die water, nou gegaan het op
die grond.
{19:20} die vuur het krag in die water, vergeet sy
eie deug: en die water forgat sy eie quenching aard.
{19:21} aan die ander kant, die vlamme vermors nie die vlees
van die corruptible lewende dinge, al is hulle geloop daarin;
nie een gesmelt hulle die ysige soort hemelse vleis wat was

van natuur geneig om te smelt.
{19:22} vir in alle dinge, O Here, u het groot u
mense, en verheerlik hulle, nóg het u liggies beskou
hulle: maar hulle het help in elke tyd en plek.
APOCRYPHA
WYSHEID VAN DIE KING JAMES BYBEL 1611
www.Scriptural-Truth.com

