II Ezra1
Hoofdstuk 1.

(H) Ezra gevangen in Babel
1. Het tweede boek van de profeet Ezra, de zoon van Seraja,
de zoon van Azarja, de zoon van Chilkia, de zoon van
Sallum, de zoon van Sadok, de zoon van Achitub.
2. De zoon van Achia, de zoon van Pinechas, de zoon van
Eli, de zoon van Amarja, de zoon van Azarja, de zoon van
Merajot, de zoon van Sarchias, de zoon van Uzzi, de zoon
van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinechas, de
zoon van Eleazar,
3. De zoon van Aäron, uit de stam van Levi, die tijdens de
regering van Artaxerxes, de koning van de Perzen, gevangen
zat in het land van de Meden.

(P) Israël heeft YaHWeH
YaHWeH Israël

verlaten,

nu

verlaat

4. Het woord van de Heer kwam tot mij en sprak:
5. ‘Ga en vertel mijn volk hun slechte daden, en vertel hun
kinderen het onrecht dat zij mij hebben aangedaan.
6. Dan kunnen zij aan hun kleinkinderen vertellen dat de
zonden van hun voorouders door hen alleen maar zijn
toegenomen, want zij zijn mij vergeten en hebben offers aan
vreemde goden gebracht.
7. Ben ik het niet die hen uit het land Egypte geleid heeft,
vanuit het slavenhuis? Maar zij hebben mij kwaad gemaakt
en mijn raad in de wind geslagen.
8. Trek u de haren uit uw hoofd en doe al het kwaad op hen
neerkomen, want zij hebben mijn wet niet gehoorzaamd, zij
zijn een opstandig volk.
9. Hoe lang nog zal ik hen aan wie ik zoveel goeds gedaan
heb verdragen?2
10. Omwille van hen heb ik vele koningen uitgeroeid. Ik heb
Farao met al zijn dienaren en zijn gehele leger neergeveld.3
11. Alle naties die op hun weg kwamen heb ik vernietigd en
de mensen uit de oostelijke provincies van Tyrus en Sidon
verstrooid. Al hun vijanden heb ik verslagen.
12. Maar spreek tot hen het volgende, dit zegt YaHWeH:
13. ‘Natuurlijk was ik het die u door de zee leidde, ik maakte
een veilige doorgang waar geen weg bestond. Ik gaf u
Mozes als leider en Aäron als priester.
14. Ik gaf u licht door een vuurkolom en deed grote
wonderen onder u.4 Toch bent u mij vergeten,’ spreekt de
Heer.
15. Dit zegt de Almachtige Heer: ‘De kwakkels waren voor
u een teken, ik gaf u tentenkampen ter bescherming en
daarin klaagde u alleen maar.
16. U hebt mijn Naam niet uitbundig verheerlijkt toen uw
vijanden vernietigd werden, maar tot op de dag van
vandaag klaagt u nog steeds.
17. Waar zijn de zegeningen die ik over u heb uitgestort?
Toen u honger en dorst had in de woestijn, zei u toen niet:
18. ‘Waarom hebt u ons in deze wildernis gebracht, om ons
te doden? Het zou beter voor ons geweest zijn om de
Egyptenaren te dienen dan om in deze wildernis te sterven.’
19. Toen kreeg ik medelijden met uw klachten en gaf u
manna als voedsel, u at het brood van de engelen.5
20. Toen u dorst had, spleet ik toen de rots niet zodat er een
overvloed aan water uitspoot?6 Vanwege de hitte beschutte
ik u met boombladeren.
21. Vruchtbaar land heb ik onder u verdeeld. De
Kanaänieten, Perizieten en Filistijnen heb ik voor u
weggejaagd. Wat kan ik nog meer voor u doen?’ zegt de
Heer.
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22. Dit zegt de Almachtige Heer: ‘Toen u in de woestijn was
bij de bittere rivier, dorstig en mijn Naam lasterend,
23. toen goot ik geen vuur over u uit vanwege uw lastering,
maar ik wierp een tak in het water en maakte het water
zoet.7
24. Wat moet ik nou met u beginnen Jakob? U wilde mij niet
gehoorzamen Juda. Ik zal mij richten op andere volken en
hen mijn Naam geven, zodat zij zich aan mijn richtlijnen
houden.
25. Omdat u mij verlaten hebt zal ik u ook verlaten. Als u
mij om genade vraagt zal ik die niet geven.
26. Als u mij aanroept, zal ik niet naar u luisteren, omdat
bloed aan uw handen kleeft en uw voeten zich haasten om te
moorden.8
27. U hebt mij niet verlaten, maar u hebt uzelf verlaten,’
zegt de Heer.
28. Dit zegt de Almachtige Heer: ‘Heb ik u niet behandeld
zoals een vader zijn zonen behandeld, of zoals een moeder
haar dochters en een pleegmoeder haar kleine kinderen.
29. En dit alles zodat u mijn volk zou zijn en ik uw God zou
zijn, zodat jullie mijn zonen zouden zijn en ik uw Vader?
30. Ik heb u verzameld zoals een hen haar kuikens onder
haar vleugels. 9 Wat moet ik toch met u aan? Ik zal u uit mijn
bijzijn wegsturen.
31. Als u offers aan mij brengt zal ik mijn gezicht van u
afkeren, want ik heb uw feestdagen, nieuwe maansdagen en
het besnijden van het vlees verworpen.
32. Ik heb mijn dienaren, de profeten, naar u toegestuurd.
Maar u hebt hen opgepakt, geslagen en hun lichamen in
stukken gescheurd. Voor hun bloed zal ik u ter
verantwoording roepen,’ spreekt de Heer.
33. Dit zegt de Almachtige Heer: ‘Uw huis is verwoest, ik
zal u verstooien zoals de wind het gras verwaaid.
34. Uw zonen zullen kinderloos zijn, want samen met u
hebben zij nagelaten mijn geboden te doen en gedaan wat
slecht is in mijn ogen.

(P) Een volk dat geen tekenen gezien heeft zal doen
wat ik geboden heb.
35. Ik zal uw huizen aan een toekomstig volk geven dat
zonder van mij gehoord te hebben in mij gelooft. Degenen
voor wie ik geen tekenen gedaan heb zullen doen wat ik
geboden heb.10
36. Zij hebben geen profeten gezien, maar toch zullen zij
zich bekeren van hun oude leefwijze.
37. De dankbaarheid van dit toekomstige volk, van wie de
kinderen vol vreugde en blijdschap zijn, zal ervan getuigen.
Ondanks dat ze mij niet met de ogen van hun lichaam zien,
want met de geest zullen zij de zaken geloven die ik gezegd
heb.
38. Kijk er nu naar uit vader, en zie het volk uit het oosten
komen.
39. Aan hen geef ik als leiders Abraham, Isaak en Jakob en
Hosea en Amos en Micha en Joël en Obadja en Jona,
40. en Nahum en Habbakuk, Sefanja, Haggaï, Zacharia en
Maleachi die ook wel de engel van YaHWeH wordt
genoemd.’
Hoofdstuk 2.

(P) Ongehoorzaam Israël is verstoten en wordt een
ashoop.
1. Dit zegt de Heer: ‘Ik heb dit volk uit de slavernij geleid, ik
heb hen geboden gegeven door mijn dienaren en profeten;
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maar ze wilden niet naar hen luisteren en hebben mijn raad
in de wind geslagen.
2. De moeder die hen baarde zegt tegen hen: ‘Ga weg mijn
kinderen, want ik ben een weduwe en verlaten.11
3. Met blijdschap heb ik u opgevoed, maar met verdriet en
zorgen ben ik u kwijtgeraakt. Want u hebt tegen de Heer
onze God gezondigd en hebt gedaan wat slecht is in mijn
ogen.
4. Wat kan ik nog voor u doen? Want ik ben een weduwe en
verstoten. Vertrek mijn kinderen en vraag de Heer om
genade.’
5. Ik roep u vader, op als getuige tegen de moeder van deze
kinderen, omdat zij mijn verbond gebroken hebben.
6. Breng verwarring onder hen aan, neem haar moeder alles
af, zodat ze geen nakomelingen meer zal krijgen.
7. Laat hen verstrooid worden onder de volken, laat hun
naam op aarde uitgewist worden, omdat zij het verbond met
mij veracht hebben.
8. Wee u Assur, die de onrechtvaardigen in uw midden
verbergt. O slecht volk, herinner u wat ik met Sodom en
Gomorra heb gedaan,
9. het land dat nu alleen nog uit olieresten en ashopen
bestaat. Zo ga ik om met hen die niet naar mij luisteren,’
spreekt de Almachtige Heer.

(P) Een ander volk van rechtvaardigen krijgt de
eeuwige woningen
10. Dit zei de Heer tegen Ezra: ‘Zeg tegen mijn volk dat ik
hen het koninkrijk van Jeruzalem zal geven, dat wat ik aan
Israël gegeven zou hebben.
11. Bovendien zal ik hun heerlijkheid terugnemen voor
mijzelf en aan deze anderen de eeuwige woningen geven die
ik voor Israël had klaargemaakt.
12. De Levensboom zal hen tot geurige parfum zijn12 en zij
zullen niet zwoegen of uitgeput raken.
13. Vraag en u zult krijgen,13 bid dat het voor u nog maar
weinig dagen zullen zijn en dat ze zullen worden ingekort.14
Het koninkrijk is al voor u klaargemaakt, waakt!15
14. Roep, ja roep hemel en aarde op getuige te zijn, want ik
heb het kwade verbroken en het goede geschapen, want ik
leef,’ spreekt de Heer.
15. ‘Moeder omarm uw zonen, voed ze op met blijdschap,
zoals een duif dat doet. Laat ze stevig in hun schoenen
staan, ik heb u uitgekozen,’ spreekt de Heer.
16. ‘Ik zal de doden opwekken van waar ze liggen en ze uit
hun tombes naar buiten brengen, want zij hebben mijn
Naam waardig gedragen.
17. Vrees niet moeders met zonen, want ik heb u
uitgekozen,’ spreekt de Heer.

(G) Oproep tot rechtvaardige daden
18. ‘Ik stuur u mijn dienaren Jesaja en Jeremia tot hulp. Op
hun advies heb ik twaalf bomen vol van allerlei soorten fruit
klaargemaakt en geheiligd,
19. en hetzelfde aantal bronnen die overstromen van melk en
honing en zeven gigantische bergen waarop rozen en lelies
groeien. Daarmee zal ik uw kinderen met vreugde vervullen.
20. Bescherm het recht van de weduwe, kom op voor het
recht van de vaderloze, geef aan wie dat nodig hebben,
bescherm de wees, kleed de naakte,16
21. zorg voor de verwonde en zwakke, spot niet met de
gehandicapte, bescherm de verlamden en laat de blinde mijn
majesteit zien.
22. Bescherm de ouderen en jeugd binnen uw muren.
23. Als u iemand dood vindt, begraaf hen dan en markeer
het, dan zal ik u de eerste plaats geven in mijn verrijzenis.17
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(P) Belofte van rust en bescherming
rechtvaardigen in de eindtijd

van

de

24. Kom tot rust en wees stil mijn volk, want uw rust zal
komen.
25. Goede pleegmoeder, voed uw zonen en laat ze stevig in
hun schoenen staan.
26. Geen van de dienaren die ik aan u gegeven heb zal
vergaan, want ik zal hen rekenen als een van u.
27. Wees niet bang, want als de dag van vervolging en angst
komt zullen anderen huilen en bezorgd zijn, maar u zult zich
verheugen en overvloed hebben.
28. De volken zullen jaloers op u zijn, maar niet in staat zijn
om maar iets tegen u te ondernemen,’ zegt de Heer.
29. ‘Mijn handen zullen u beschermen, zodat uw zonen de
hel niet zullen zien.
30. Verheug u moeder, samen met uw kinderen, want ik zal u
verlossen,’ spreekt de Heer.
31. ‘Denk aan uw kinderen die slapen, want ik zal hen uit de
schuilplekken van de aarde halen en hen genadig zijn, want
ik ben genadig,’ zegt de Almachtige Heer.
32. ‘Knuffel uw kinderen totdat ik kom en vertel hen van de
genade, want mijn bronnen lopen over en mijn genade is
genoeg.’18

(V) Ezra ziet de ontelbare menigte die van hun Redder
getuigd heeft

33. Op de berg Horeb19 ontving ik, Ezra, het gebod van de
Heer om naar Israël toe te gaan. Toen ik bij hen aankwam
wezen zij mij af, samen met het gebod van de Heer.
34. Daarom zeg ik to u, natiën die luisteren en begrijpen:
‘Verwacht uw Herder, Hij zal u eeuwige rust geven, want
Hij die op het einde van de tijden komt is al dichtbij.
35. Wees klaar voor de beloningen van het koninkrijk, want
het eeuwige licht zal u voor altijd bestralen.20
36. Vlucht weg van de schaduw van deze wereld, ontvang
de vreugde van uw heerlijkheid, tegenover mijn Redder
getuig ik hier openlijk van.
37. Ontvang wat de Heer aan u heeft toevertrouwd en
verheug u, breng dank aan Hem die u geroepen heeft tot de
hemelse koninkrijken.21
38. Sta recht op uw voeten en zie op het feest het aantal dat
door de Heer verzegeld is.22
39. Zij die weggetrokken zijn uit de schaduw van deze aeon
hebben stralende kleding van de Heer ontvangen.
40. Neem opnieuw het nummer van volheid, O Sion, en
voltooi de lijst van uw mensen die in het wit gekleed zijn,
die de wet van de Heer vervuld hebben.23
41. Het getal van de kinderen die u begeerd hebt is vol.
Smeek de Heer om Zijn kracht zodat uw mensen, die vanaf
het begin geroepen zijn, heilig gemaakt worden.’
42. Ik Ezra, zag op de berg Sion een grote menigte,
ontelbaar was zij, en zij allen verheerlijkten de Heer met hun
gezang.24
43. Te midden van hen stond een statige lange jonge man,
groter dan wie dan ook, en op ieders hoofd was een kroon
geplaatst, maar Hij was boven hen verheven en ik stond als
aan de grond genageld.
44. Aan een engel vroeg ik: ‘Wie zijn dit mijnheer?’
45. Hij antwoordde en zei tegen mij: ‘Dit zijn degenen die
hun sterfelijke kleding hebben afgelegd en het onsterfelijke
hebben aangedaan, zij hebben de Naam van God beleden.
Nu worden zij gekroond en ontvangen palmtakken.’
46. Toen zei ik tegen de engel: ‘Wie is die jonge man die
kronen op hun hoofd zet en hun palmtakken in de handen
geeft?’
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47. Hij antwoordde en zei tegen mij: ‘Dat is de Zoon van
God van Wie zij in de wereld getuigd hebben.’ Dus begon ik
hen die moedig in Naam van de Heer waren opgetreden te
prijzen.
48. Toen zei de engel tegen mij: ‘Ga vertel mijn volk hoe
groot en overvloedig de wonderen van de God YaHWeH
zijn die u gezien heeft.’
Hoofdstuk 3.

(H) Ezra bidt: ‘Waarom gaat het Israël slechter dan
andere volken?’
1. In het dertigste jaar na de vernietiging van onze stad, was
ik Sealtiel, die ook wel Ezra genoemd wordt, in Babylon. Ik
was verontrust terwijl ik op bed lag en mijn hart was vol
gedachten.
2. Omdat ik de troosteloze toestand van Sion zag en de
rijkdom van hen die in Babel woonden.
3. Mijn geest was bijzonder bewogen en ik begon angstig tot
de Allerhoogste Heer te spreken met deze woorden:
4. ‘O soevereine Heer, sprak U aan het begin toen U de
aarde formeerde, en dat zonder hulp, niet tot het stof?
5. En gaf het U Adam niet een levenloos lichaam? Toch was
hij het werk van Uw handen en blies U de adem van het
leven in hem. Zo kwam hij in Uw tegenwoordigheid tot
leven.
6. En U leidde hem de tuin in die Uw Rechterhand geplant
had voordat hij uit de aarde was voortgekomen.
7. En U gaf hem maar één gebod, dat hij overtrad en
onmiddellijk heeft U de dood over hem en zijn nageslacht
uitgesproken. Uit hem zijn naties en stammen
voortgekomen, volken en stammen niet te tellen.
8. Iedere natie deed wat zij zelf goed achtte en handelde
goddeloos ten opzichte van U en minachtte U, en U
verhinderde hen niet.
9. Daarentegen bracht U de zondvloed over de bewoners van
de wereld en vernietigde hen.
10. Hetzelfde noodlot trof hen allen; zoals de dood over
Adam kwam, zo kwam de zondvloed over hen.
11. Maar een van hen hield U over, Noach met zijn gezin, en
alle rechtvaardigen die van hen afstammen.
12. Toen degenen die op aarde woonden zich
vermenigvuldigden, brachten zij kinderen, volken en vele
natiën voort. En opnieuw werden ze nog goddelozer dan hun
voorouders.
13. Toen zij hun slechtheid ten overstaan van U uitvoerden,
koos U er één uit voor uzelf, hij heette Abraham.
14. U hield van hem en alleen aan hem openbaarde U het
einde van de tijden, ’s nachts in het geheim.
15. U heeft een eeuwig verbond met hem gesloten en hem
belooft dat U zijn nageslacht nooit zou verlaten. U gaf hem
Isaak en aan Isaak gaf U Jakob en Esau.
16. Jakob heeft U voor Uzelf afgezonderd maar Esau heeft
U afgewezen en Jakob is tot een grote menigte uitgegroeid.
17. Toen U zijn afstammelingen uit Egypte leidde, heeft U
hen naar de berg Sinaï toegebracht.
18. Daar boog U de hemelen af, schudde de aarde en
bewoog de aardbodem. De afgrond beefde en de tijd schrok
ervan.
19. Uw glorie ging door de vier poorten van vuur,
aardbeving, wind en ijs, teneinde de wet aan de
afstammelingen van Jakob te geven en Uw geboden aan het
nageslacht van Israël.
20. Toch nam U hun slechte hart niet van hen af zodat Uw
wet vrucht uit hen zou voortbrengen.
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21. Want de eerste Adam, die belast was met een slecht hart,
kwam in overtreding en werd overwonnen, zoals het ook is
gegaan met iedereen die van hem is afgestamd.
22. Zo werd de ziekte blijvend, samen met de slechte wortel
werd de wet in hun hart geplant, maar het goede vertrok en
het slechte bleef over.
23. Zo verstreek de tijd en regen de jaren zich aaneen, en U
voedde een dienaar op voor uzelf, hij heette David.
24. U droeg hem op een stad voor Uw Naam te bouwen en
daarin offers te brengen van wat U toebehoort.
25. Vele jaren gebeurde het zo, maar de inwoners van de
stad zondigden tegen U.
26. Zij deden precies zoals Adam en al zijn nakomelingen
ook gedaan hadden, want ook zij hadden het slechte hart.
27. Dus gaf U de stad over in handen van Uw vijanden.
28. Toen overwoog ik in mijn hart: ‘Zijn de daden van
degenen die in Babylon wonen beter? Is het daarom dat zij
heerst over Sion?’
29. Want toen ik hier kwam zag ik ontelbaar veel goddeloos
handelen en mijn ziel heeft vele zondaren tijdens de
afgelopen dertig jaar gezien. Mijn hart kon er niet langer bij,
30. want ik heb gezien hoe U degenen die zondigen
verdraagt en hen die slechte daden doen spaart. Uw volk
heeft U uitgeroeid en Uw vijanden bewaard.
31. Aan niemand heeft U uitgelegd hoe Uw weg begrepen
zou moeten worden. Zijn de daden van Babylon dan beter
dan die van Sion?
32. Is er een ander volk dan Israël dat U kent? Welke
stammen hebben Uw verbondsafspraken geloofd anders dan
de stammen van Jakob?
33. Toch is hun beloning nog niet zichtbaar en is hun werk
vruchteloos geweest. Want ik heb veel gereisd langs alle
naties en heb gezien dat zij in weelde baden, hoewel ze
onwetend zijn over Uw geboden.
34. Weeg daarom de zonden van ons en die van de overige
inwoners van de aarde in een balans, dan zal blijken naar
welke kant de wijzer zal uitslaan.
35. Wanneer hebben de bewoners van de aarde in Uw ogen
niet gezondigd? Welke natie heeft Uw geboden zo goed
gehouden?
36. U zult wellicht individuen vinden die Uw geboden
gehouden hebben, maar hele naties zult U niet vinden.
Hoofdstuk 4.

(G) Wat is het gewicht van vuur, de maat van wind en
hoe roep je gisteren terug?
1. Toen antwoordde de engel Uriël, die naar mij toegestuurd
was mij
2. en sprak: ‘Uw begrip over deze wereld schiet schromelijk
tekort, denkt u echt dat u de weg van de Allerhoogste kunt
begrijpen?’
3. Toen zei ik: ‘Ja mijnheer.’ Hij antwoordde mij: ‘Ik ben
naar u toegestuurd om u drie wegen te tonen en u drie
vraagstukken voor te leggen.
4. Als u een ervan voor mij kunt oplossen, zal ik u ook de
weg tonen die u verlangt om te zien en zal ik u leren
waarom het hart slecht is.’
5. Ik zei: ‘Zeg het maar mijnheer.’ En hij zei tegen mij: ‘Ga
en weeg voor mij hoeveel vuur weegt, of wat de maat is van
de wind, of roep de dag terug die voorbij is gegaan.’
6. Ik antwoordde en sprak: ‘Wie van iedereen die geboren is
kan doen wat u van mij vraagt over deze zaken?’
7. En hij zei tegen mij: ‘En als ik u gevraagd had, hoeveel
woningen zijn er in de diepte van de zee of hoeveel stromen
komen er uit de diepte omhoog, of hoeveel stromen zijn er
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boven het uitspansel, of waar zijn de uitgangen van de hel,
of waar zijn de ingangen van het paradijs?
8. Misschien had u mij dan gezegd: ‘Ik ben nog nooit in de
diepte afgedaald en ook nog niet in de hel, ook ben ik nooit
eerder naar de hemel opgestegen.’
9. Maar nu heb ik u alleen gevraagd naar het vuur en de
wind en de dag, zaken waar u doorheen bent gegaan en
zonder welke u niet kunt bestaan, en u heeft mij daarover
geen antwoord gegeven.’
10. En hij zei tegen mij: ‘De zaken waarmee u opgegroeid
bent kunt u niet begrijpen, hoe kan uw verstand dan de
wegen van de Allerhoogste begrijpen? Hoe kan iemand die
al uitgeleefd is door deze bedorven wereld onbedorvenheid
begrijpen?’
Toen ik dit hoorde viel ik voorover op mijn gezicht,
12 en zei tegen hem: ‘Het zou beter voor ons zijn geweest
om hier niet te zijn, dan om hier wel te zijn en te leven in
goddeloosheid. En om te lijden, zonder te begrijpen waarom
dat zo is.’

(G) Het bos versus de zee, de aarde versus de hemel,
wie wint?
13. Hij antwoordde mij en zei: ‘Ik ben naar een bos in het
veld gegaan dat een plan had bedacht,
14. en zei: ‘Kom laten we opstaan en strijden tegen de zee,
dan zal zij voor ons wijken en kunnen wij nog meer bossen
voor onszelf planten.’
15. Ook de golven van de zee maakten een dergelijk plan en
zeiden: ‘Kom laten wij optrekken en het bos in het veld
onderwerpen zodat wij ook daar meer ruimte voor onszelf
winnen.’
16. Maar het plan van het bos was nutteloos omdat het vuur
kwam dat alles verteerde.
17. Hetzelfde gold voor de golven van de zee omdat het
zand vaststond en alles tegenhield.
18. Als u nu rechter was tussen beide partijen, wie zou u dan
in het gelijk stellen en wie veroordelen?’
19. Ik antwoordde en sprak: ‘Zij hebben allebei een dwaas
plan bedacht, want het land is aan het bos toegewezen en
ook aan de zee is een plaats toegewezen om haar golven te
dragen.’
20. Hij antwoordde mij en sprak: ‘U heeft juist geoordeeld,
maar waarom heeft u dat ook niet gedaan over uw eigen
zaak?
21. Want zoals het land aan het bos is toegewezen en de zee
aan haar golven, zo kunnen zij die op aarde wonen alleen dat
begrijpen wat op aarde is en hij die boven in de hemel is dat
wat bovenin de hoge hemel is.’

(H)

Waarom ligt er een smet op Israël?

22. Hierop antwoordde ik en sprak: ‘Ik verzoek u mijnheer,
waarom ben ik begiftigd met de kracht van begrip?
23. Want ik heb er niet om gevraagd om de wegen van
boven te onderzoeken, maar alleen de zaken die wij
dagelijks ondergaan. Waarom Israël aan de smaad van de
heidenen is overgeleverd. Waarom het volk waarvan u hield
is overgeleverd aan goddeloze stammen, en de wet van onze
voorvaders ineffectief is gebleken en het geschreven
verbond niet langer bestaat.
24. Waarom gaan wij door deze wereld als sprinkhanen, is
ons leven als een mist en zijn wij het niet waard om genade
te ontvangen.
25. Maar wat zal Hij doen met Zijn Naam die over ons
uitgeroepen is? Over deze zaken heb ik u gevraagd.’
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(G) Het kwaad wat gezaaid is moet eerst geoogst
worden.
26. Hij antwoordde mij en zei: ‘Als u leeft dan zult u het
zien en als u lang leeft zult u zich vaak verbazen omdat de
aeon zich haast naar het einde.
27. Want zij is niet in staat om te voldoen aan de dingen die
beloofd zijn aan de rechtvaardigen op de bestemde tijd,
omdat deze aeon vol is van droefheid en zwakheden.
28. Want het kwaad waarnaar u mij gevraagd hebt is
gezaaid, maar de oogst ervan is nog niet gekomen.
29. Als dan wat gezaaid is niet geoogst is en als de plaats
waar het kwaad gezaaid is niet verdwijnt, zal het veld waar
het goede gezaaid is niet komen.
30. Want een graankorrel van slecht zaad was in het begin in
het hart van Adam gezaaid, en hoeveel goddeloosheid heeft
het tot nu toe niet voortgebracht en zal het nog voortbrengen
totdat de oogsttijd is aangebroken?
31. Bedenk nu zelf hoeveel goddeloze vrucht één slechte
graankorrel heeft voortgebracht.
32. Als dan ontelbare aren vol graankorrels gezaaid worden,
hoe groot moet de dorsvloer dan wel niet zijn!’
33. Hierop antwoordde ik en zei: ‘Hoe lang nog zal dit duren
en wanneer vindt dit alles plaats? Waarom hebben wij zo
weinig jaren en zijn ze vol slechtheid?’
34. Hij antwoordde mij en sprak: ‘U kunt niet sneller zijn
dan de Allerhoogste, want u haast zich voor uzelf, maar de
Hoogste haast zich omwille van velen.
35. Vragen ook niet de zielen van de rechtvaardigen in hun
verblijven over deze zaken: ‘Hoe lang moeten wij hier nog
blijven? En wanneer komt de oogst van onze beloning?’25
36. En Jeremiël, de aartsengel antwoordde hen en zei, ‘Als
het aantal van degenen die zijn zoals u vol is, want Hij heeft
de aeon in de balans gewogen,
37. Hij heeft de tijden toegemeten, en de tijden een getal
toegekend, en Hij zal geen vin verroeren of hen opwekken
totdat de maat vol is.’
38. Daarop antwoordde ik en sprak: ‘O soevereine Heer,
maar wij zijn allemaal vol goddeloosheid.
39. Misschien komt het door ons dat de tijd van dorsen voor
de rechtvaardigen is vertraagd, vanwege de zonden van hen
die op aarde wonen.’

(G) De zielen in het dodenrijk zijn als de baarmoeder
van een vrouw
40. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Ga en vraag een vrouw
die zwanger is van een kind of, wanneer de negen maanden
om zijn, haar baarmoeder het kind nog langer kan
binnenhouden.’
41. En ik zei: ‘Nee heer, dat kan zij niet.’ En hij zei tegen
mij: ‘In het dodenrijk zijn de verblijfplaatsen van de zielen
net als de baarmoeder.
42. Want net als een vrouw die aan het baren is zich haast
om aan de pijnen van de geboorte te ontkomen, evenzo
haasten deze plaatsen zich om de zaken terug te geven die
vanaf het begin aan hen zijn toevertrouwd.
43. Dan zullen de zaken die u verlangt om te zien aan u
bekend worden gemaakt.’

(P) De scheppingstijd is bijna voorbij
44. Ik antwoordde en sprak: ‘Als ik u een gunst mag vragen,
als het mogelijk is en ik waardig bevonden wordt
45. toon mij ook dit, of er meer tijd komt dan is verstreken
of dat het grootste deel al gepasseerd is.
46. Want ik weet wat geweest is, maar ik weet niet wat nog
komt.’
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47. En hij zei tegen mij: ‘Ga naast mij staan en ik zal u een
gelijkenis uitleggen.’
48. Dus ging ik daar staan en keek, en zie, een gloeiende
oven ging aan mij voorbij, en toen de vlammen voorbij
waren keek ik opnieuw, en zie, alleen de rook was nog over.
49. Hierna ging een dikke wolk vol water aan mij voorbij
die een heftige en krachtige regenbui voor mij uitstortte, en
toen de stormregen gepasseerd was waren er nog maar
enkele druppels in de wolk over.
50. En hij zei tegen mij: ‘Overweeg bij uzelf, zoals de regen
meer is dan de druppels en het vuur groter is dan de rook zo
is de hoeveelheid die gepasseerd is veel groter, maar
druppels en rook zijn nog overgebleven.’
51. Toen bad ik en zei: ‘Denkt u dat ik nog zal leven als die
dagen aanbreken? Of wie zal er leven in die dagen?’
52. Hij antwoordde mij en zei: ‘Over de dingen die u mij
vraagt, kan ik u gedeeltelijk antwoord geven, maar ik ben
niet gestuurd om u te vertellen over dat wat uw leven betreft,
want dat weet ik ook niet.’
Hoofdstuk 5.

(P) Verdrukking in de eindtijd, mensen werken voor
niets
1. ‘Nu verder over de tekenen. Zie, er komen dagen dat
degenen die op aarde leven in de ban zullen komen van
hevige angst, de weg van de waarheid zal verborgen zijn en
het land zal geloof ontberen.
2. En onrecht zal toegenomen zijn boven wat uzelf nu ziet
en boven wat u vanuit vroegere tijden al gehoord hebt.
3. En het land dat u nu ziet regeren26 zal braak liggen en
onbegaanbaar zijn, men zal het er verlaten bij zien liggen.
4. Maar als de Allerhoogste het u vergunt dat u dan leeft, zal
u het na de derde periode in verwarring vinden. Dan zal de
zon plotseling ’s nachts gaan schijnen en de maan overdag.
5. Bloed zal van het hout afdruipen27 en de stenen zullen
spreken. Volken zullen verontrust zijn en sterren zullen
vallen.28
6. En iemand, van wie degenen op aarde het niet
verwachten, zal regeren en de vogels zullen samen
wegtrekken.
7. De zee van Sodom zal vissen uitwerpen en degene die de
massa niet kent zal Zijn stem ’s nachts laten horen en
iedereen zal Zijn stem horen.
8. Op veel plaatsen zal er chaos heersen, vuur zal regelmatig
uitbreken en de wilde dieren zullen zich om hun prooi
verzamelen. Menstruerende vrouwen zullen wangedrochten
baren.
9. Het zoete water zal zout worden en alle vrienden zullen
elkaar aanvallen,29 verstand zal ver te zoeken zijn en
wijsheid zal zich in haar kamer terugtrekken.
10. Zij zal door velen gezocht worden, maar niet gevonden,
en onrecht en bandeloosheid zal op aarde floreren.
11. Het ene land zal het andere vragen: ‘Is rechtvaardigheid,
of iemand die rechtvaardig is, al door uw land gereisd?’ En
het andere zal antwoorden: ‘Nee.’
12. In die tijd zullen mensen hopen maar niet krijgen, zij
zullen werken maar hun wegen zullen niets opleveren.
13. Dit zijn de tekens die mij toegestaan zijn aan u te
vertellen, en als u opnieuw bidt, en huilt zoals u nu ook doet
en zeven dagen vast, dan zal u grotere dingen dan deze
horen.’
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(H)
Ezra is tot steun van Israël in Babel
toevertrouwd
14. Toen werd ik wakker en mijn lichaam beefde hevig en
mijn ziel was zo verontrust dat ik flauw viel.
15. Maar de engel die gekomen was om met mij te spreken
pakte mij vast en gaf mij kracht zodat ik weer op mijn
voeten kon staan.
16. De tweede nacht nu kwam Paltiël, een leider van het
volk, naar mij toe en zei: ‘Waar bent u geweest? Waarom
staat uw gezicht zo bedroefd?
17. Weet u niet dat Israël in het land van hun verbanning aan
u is toevertrouwd?
18. Sta daarom op en eet wat brood, zodat u ons niet verlaat,
zoals een herder die zijn schapen achterlaat bij gemene
wolven.’
19. Toen zei ik tegen hem: ‘Ga weg van mij en kom de
komende zeven dagen niet in mijn buurt, daarna mag u naar
mij toekomen.’ Hij luisterde naar wat ik gezegd had en
verliet mij.
20. Dus vastte ik zeven dagen al rouwende en huilende,
zoals de engel Uriël mij geboden had.
21 Na zes dagen waren de gedachten van mijn hart opnieuw
erg pijnlijk voor mij.
22. Toen herkreeg mijn ziel de geest van begrip en opnieuw
begon ik woorden te spreken in aanwezigheid van de
Allerhoogste.

(H) Gebed II van Ezra, waarom wordt Uw volk zo
verdrukt?
23. En ik zei: ‘O soevereine Heer, uit alle bossen van de
aarde met al haar bomen heeft U één wijnstronk uitgekozen,
24. en van alle landen van de wereld heeft U voor Uzelf één
gebied uitgekozen, en uit alle bloemen van de wereld heeft
U voor Uzelf één lelie uitgekozen,
25. en uit alle diepten van de zee heeft U voor Uzelf één
rivier gevuld, en van alle steden die gebouwd zijn heeft u
voor Uzelf Sion geheiligd,
26 en van alle vogels die geschapen zijn heeft U de duif naar
Uzelf vernoemd, en van alle kudden die gemaakt zijn heeft
U voor Uzelf één schaap uitgekozen,
27. en uit de menigte aan mensen heeft U voor Uzelf één
volk verkregen. En aan dit volk, waar U van houdt, heeft U
de wet gegeven die door iedereen wordt goedgekeurd.
28. En nu O Heer, waarom heeft U die ene overgeleverd aan
de massa, en die ene wortel onteerd te midden van de
anderen en Uw enige verstrooid over de menigte?
29. En zij die tegen Uw beloften ingingen hebben hen die in
Uw verbondsafspraken geloofden met voeten getreden.
30. Als U Uw volk werkelijk haat, dan zouden ze toch
gestraft moeten worden onder Uw eigen handen.’

(G) Gods oordeel is te vergelijken met een circel, alles
heeft zijn ‘tijd’
31. Toen ik deze woorden had uitgesproken, werd de engel
die de eerdere nacht ook gekomen was weer naar mij
toegestuurd,
32. en hij zei tegen mij: ‘Luister naar mij en ik zal u
onderwijzen. Let goed op mij en ik zal u nog meer
vertellen.’
33. En ik zei: ‘Spreek mijnheer.’ En hij zei tegen mij: ‘Bent
u zo verontrust in uw gedachten over Israël? Of houdt u
meer van haar dan haar Maker doet?’
34. En ik zei: ‘Nee mijnheer, maar ik sprak vanuit mijn
verdriet. Want ieder uur heb ik hevige zielenpijn omdat ik
de weg van de Allerhoogste wil begrijpen en wil uitzoeken
hoe het zit met een deel van Zijn oordeel.’
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35. En hij zei tegen mij: ‘Dat kunt u niet.’ En ik zei:
‘Waarom niet mijnheer? Waarom ben ik dan geboren?
Waarom is mijn moeders baarmoeder niet mijn graf
geworden, dan zou ik de barensnood van Jakob en de
uitputting van Zijn volk Israël niet hoeven te zien.’
36. Hij zei tegen mij: ‘Tel voor mij hoeveel er nog niet
gekomen zijn, en verzamel voor mij de verstrooide
regendruppels en laat de verwelkte bloem opnieuw voor mij
bloeien.
37. Open voor mij de kamers die gesloten zijn en breng mij
de winden die daarin opgesloten zijn. Of laat mij zien hoe
een stem eruit ziet, dan zal ik u de barensnood laten zien die
u vraagt te begrijpen.’
38. En ik zei: ‘O soevereine Heer, wie is in staat om deze
dingen te weten behalve Hij wiens woonplaats niet bij de
mensen is?
39. Wat mij betreft, ik ben zonder wijsheid, hoe kan ik dan
spreken over de zaken waar u mij naar vraagt?’
40. Hij zei tegen mij: ‘Net zoals u geen van de genoemde
dingen doen kunt, zo kunt u ook mijn oordeel niet ontdekken,
of het doel van de liefde die ik mijn volk beloofd heb.’
41. En ik zei: ‘Maar zie O Heer, U heeft de leiding over
degenen die aan het einde leven, maar wat zullen degenen
die voor ons waren doen, of wijzelf, of zij die na ons
komen?’
42. Hij zei tegen mij: ‘Ik zal mijn oordeel vergelijken met
een cirkel. Net zoals voor hen die als laatste zijn er geen
vertraging is, is er voor hen die als eerste zijn geen haast.’
43. Daarop antwoordde ik en zei: ‘Had U niet iedereen die
geweest is, die nu is, en die nog komt tegelijk kunnen
scheppen, dan had U Uw oordeel des te sneller kunnen
tonen?’
44. Hij reageerde weer en zei: ‘De schepping kan zich niet
meer haasten dan haar Schepper, noch kan de wereld in één
keer hen bevatten die op haar geschapen zullen worden.’
45. En ik zei: ‘Toch heeft U tegen Uw dienaar gezegd dat U
te zijner tijd zeker leven zult geven aan Uw schepping. Als
alle schepselen dan eens samen zullen leven en de schepping
hen zal kunnen bevatten, dan moet het nu toch ook mogelijk
zijn om allen in één keer tegelijk te ondersteunen?’
46. Hij zei tegen mij: ‘Vraag aan de baarmoeder van een
vrouw en zeg ertegen: ‘Als u tien kinderen baart, waarom
dan de één na de ander?’ Vraag haar om er tien tegelijk
voort te brengen.’
47. Ik zei: ‘Natuurlijk kan dat niet, maar alleen ieder op zijn
tijd.’
48. Hij zei tegen mij: ‘Zo heb ik ook de baarmoeder van de
aarde gegeven aan hen die van tijd tot tijd in haar gezaaid
zijn.
49. Want zoals een kind niet baren kan en een vrouw die oud
geworden is niet langer voortbrengt, zo heb ik de wereld die
ik geschapen heb ook georganiseerd.’
50. Daarop vroeg ik en zei: ‘Omdat U mij nu de
mogelijkheid biedt, laat mij U dit zeggen. Is onze moeder,
van wie U mij verteld hebt, nog jong? Of is zij al op oudere
leeftijd gekomen?’
51. Hij antwoordde mij: ‘Vraag het een vrouw die kinderen
baart en zij zal het u vertellen.’
52. Zeg tegen haar: ‘Waarom zijn degenen die u pas
gebaard hebt niet zoals degenen die u eerder gebaard hebt,
maar kleiner van stuk?’
53. Zij zelf zal u antwoorden: ‘Zij die in de kracht van de
jeugd geboren zijn, zijn anders dan zij die op oudere leeftijd
geboren zijn, dan is de baarmoeder in verval.’
54. Daarom moet u ook bedenken dat u en uw tijdgenoten
kleiner zijn van gestalte dan degenen die voor u leefden.
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55. En zij die na u komen zullen kleiner dan u zijn, omdat zij
geboren worden uit een schepping die al op leeftijd is en de
kracht van haar jeugd gepasseerd is.’
56. En ik zei: ‘O Heer, ik vraag U, als ik bij U in de gunst
sta, toon Uw dienaar door wie U Uw schepping zult
bezoeken.’
Hoofdstuk 6.

(HP)

YaHWeH heeft alles gepland en voorzien

1. En hij zei tegen mij: ‘Voordat de cyclus van de aarde
begon, voordat de poorten van de wereld waren gebouwd en
voordat de winden gezamenlijk woeien.
2. Voordat het gerommel van de donder klonk, voordat de
bliksem flitste en voordat het fundament van het paradijs
was gelegd.
3. Voordat de prachtige bloemen gezien konden worden,
voor alle krachten in beweging waren gezet en voordat de
ontelbare engelen verzameld waren.
4. Voor de hoge lucht werd opgetild, voordat de maten van
het heelal bekend waren gemaakt en voordat de fundering
van Sion werd gelegd.
5. Voordat deze jaren geteld konden worden, voordat het
voorstellingsvermogen van hen die nu zondigen was
verminkt en voordat zij die geloofschatten verzameld hadden
verzegeld waren…
6. Toen heb ik deze dingen gepland. Door mij zijn ze
gemaakt en niemand anders, net zoals het einde door mij zal
komen en door niemand anders.’

(P) Esau is het einde van deze eeuw en Jakob het
begin van de nieuwe
7. En ik antwoordde en sprak: ‘Hoe ziet het wisselen van de
tijden eruit? Wanneer zal het einde van de eerste aeon zijn
en het begin van de aeon die hierop volgt?’
8. Hij zei tegen mij: ‘Van Abraham over op Isaak, omdat uit
hem Jakob en Esau geboren zijn, want Jakob hield de hiel
van Esau vanaf het begin vast.
9. Want Esau is het einde van deze aeon, en Jakob is het
begin van de aeon die hierop volgt.
10. Want het begin van een mens is zijn hand en het einde
van een mens is zijn hiel. Zoek niets anders wat tussen de
hiel en de hand in bestaat Ezra!’

(P) De eindtijd; een mix van vreugde en ellende,
waarheid komt openbaar
11. Ik antwoordde en zei: ‘O soevereine Heer, als ik U een
gunst mag vragen,
12. toon Uw dienaar het einde van de tekenen die U mij
afgelopen nacht deels toonde.’
13. Hij antwoordde en zei mij: ‘Sta op en luister naar een
daverende stem,
14. tot de plaats waar u nu staat op zijn grondvesten schudt.
15. Terwijl de stem klinkt, wees dan niet bevreesd, omdat
wat gezegd wordt over het einde gaat en de fundamenten
van de aarde zullen begrijpen dat het gesprokene hen
betreft.
16. Zij zullen beven en schudden, want zij weten dat zij
uiteindelijk moeten veranderen.’
17. Toen ik dit hoorde, stond ik op en luisterde, en zie, een
stem klonk en het klonk als het geluid van vele
waterstromen.30
18. En hij zei: ‘Zie de dagen zullen komen dat gebeuren zal
dat ik de inwoners van de aarde zal naderen om hen te
bezoeken.
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19. En als ik de boosdoeners de straf van hun slechte daden
zal opleggen, als de vernedering van Sion is voltooid,
20. als de aeon die op het punt staat voorbij te gaan wordt
verzegeld, dan zal ik deze tekenen laten zien. De boeken
zullen worden geopend aan de hemel en iedereen zal het
samen zien.
21. Één jaar oude kinderen zullen kunnen spreken en
zwangere vrouwen zullen drie tot vier maanden oude
ontijdig geboren kinderen baren en zij zullen leven en
dansen.
22. Plaatsen waar gezaaid is zullen er braak bijliggen en
volle pakhuizen zullen plotseling leeg staan.
23. De bazuin zal luid klinken en als iedereen dit hoort
zullen zij plotseling doodsbang zijn.31
24. In die tijd zullen vrienden met hun vrienden oorlog
maken alsof ze vijanden zijn en de aarde en iedereen die
erop woont zal doodsbang zijn. De bronnen van de fonteinen
zullen afgestopt zijn zodat ze gedurende drie uur niet zullen
stromen.
25. En het zal zijn dat degenen die, na dit alles wat ik u
voorzegd heb, zullen overblijven persoonlijk gered zullen
worden en het einde van mijn wereld zullen zien.
26. Zij zullen de mensen zien die opgenomen zijn, die vanaf
hun geboorte de dood niet gesmaakt hebben, en het hart van
de inwoners van de aarde zal zich bekeren tot een andere
geest.
27. Want het kwaad zal worden uitgeroeid en bedrog zal
worden uitgedoofd.
28. Betrouwbaarheid zal bloeien en verderf zal overwonnen
worden en de waarheid, die al zo lang zonder vrucht
geweest is, zal geopenbaard worden.’
29. Terwijl hij met mij sprak, zie geleidelijk aan begon de
grond te bewegen.
30. En hij zei tegen mij: ‘Ik ben gekomen om u vannacht
deze dingen te vertellen.
31. Als u dan opnieuw in gebed gaat en zeven dagen lang
vast, dan zal ik opnieuw u nog grotere zaken dan deze tonen.
32. Want uw stem is zeker door de Allerhoogste gehoord,
want de Almachtige heeft uw oprechtheid gezien en heeft
ook de zuiverheid die u vanaf uw jeugd bewaard hebt
opgemerkt.
33. Daarom heeft Hij mij gestuurd om u al deze zaken te
tonen en u te zeggen: ‘Geloof en vrees niet!’
34. Denk niet overhaast en vruchteloos na over de
voorbijgaande tijden, dan zult u ook niet te haastig zijn wat
betreft de eindtijd.’

(H) Gebed van Ezra III, Hoe lang duurt het nog tot de
erfenis?
35. Hierna huilde ik opnieuw en vastte ik zeven dagen. Zo
maakte ik de drie weken vol die mij opgedragen waren.
36. Tijdens de achtste nacht was mijn hart opnieuw
bezwaard en begon ik in tegenwoordigheid van de
Allerhoogste te spreken.
37. Want mijn geest was hevig geprikkeld en mijn ziel was
in nood.
38. Ik zei: ‘Heer, aan het begin van de schepping sprak U en
op de eerste dag zei U: ‘Laat hemel en aarde gemaakt
worden,’ en Uw Woord voltooide dit werk.
39. Destijds zweefde de Geest en was alles bedekt door
duisternis en stilte, de stem van een mens bestond nog niet.
40. Daarop gebood U dat een lichtstraal uit Uw schatkamers
zou stralen zodat Uw werken zichtbaar zouden worden.
41. En op de tweede dag heeft U de lucht van de atmosfeer
geschapen en haar geboden om het water te scheiden, dat
een deel zou verdampen en een ander deel beneden zou
blijven.
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42. Op de derde dag gebood U de wateren om zich te
verzamelen op een zevende deel van de aarde, zes delen liet
U opdrogen en U zorgde ervoor dat een deel bezaaid en
bewerkt zou kunnen worden ten dienste van U.
43. Zo ging Uw Woord aan het werk en op slag was het
werk gedaan.
44. Direct kwam er ontelbaar veel vrucht voort met
verschillende smaken en bloemen met onnavolgbare kleuren
en geuren van een ongeëvenaard parfum. Dit alles werd op
de derde dag gemaakt.
45. Op de vierde dag gebood U de straling van de zon, het
licht van de maan en de ordening van de sterren om te
verschijnen,
46. en U gebood hen om de mens te dienen die op het punt
stond om geformeerd te worden.
47. Op de vijfde dag gebood U het zevende deel, daar waar
het water was samengestroomd om levende wezens voort te
brengen, vogels en vissen, en zo gebeurde het.
48. Het domme onbezielde water bracht levende wezens
voort, precies zoals was opgedragen, zodat de volken Uw
wonderbare werken zouden verkondigen.
49. Toen hebt U ook twee dieren geschapen. De ene gaf U
de naam Behemoth en de andere Leviathan.
50. De een heeft U van de ander gescheiden, want het
zevende deel32 waar het water verzameld was kon hen beide
niet huisvesten.
51. Aan Behemoth gaf U een van de delen die opgedroogd
was op de derde dag, om daar te leven, daar waar wel
duizend bergen zijn.
52. Aan de Leviathan gaf U het zevende deel, het waterrijke
deel, en U heeft hem bewaard om verslonden te worden
wanneer en door wie U ook maar wilt.
53. Op de zesde dag gaf U de opdracht aan de aarde om vee,
dieren en kruipend gedierte voort te brengen.
54. Hierover heeft U Adam geplaatst, als heerser over al het
werk dat U gemaakt had, en uit hem zijn wij allemaal
voortgekomen, het volk dat U heeft uitgekozen.
55. Dit alles heb ik in Uw tegenwoordigheid gesproken O
Heer omdat U gezegd hebt dat het voor ons geweest is dat U
de aarde heeft gemaakt.
56. En wat betreft de andere volken die uit Adam zijn
voortgekomen, daarvan heeft U gezegd dat zij niets zijn, zij
zijn te vergelijken met speeksel en U heeft haar menigte
vergeleken met een druppel aan een emmer. 33
57. En nu, Heer, zie, deze volken die niets voorstellen, zij
overheersen ons en verslinden ons.
58. Maar wij, Uw volk dat U Uw eerstgeborene noemt,
eniggeboren, waarover U ijvert, Uw oogappel, is aan hen
prijsgegeven.
59. Als de wereld inderdaad voor ons geschapen is, waarom
ontvangen wij de wereld dan niet als erfenis? Hoe lang nog
zal dit duren?’
Hoofdstuk 7.

(G) Een brede zee met een smalle doorgang
1. Toen ik geëindigd was met spreken, werd de engel die de
eerdere nachten naar mij was toegestuurd opnieuw naar mij
toegestuurd.
2. En hij zei tegen mij: ‘Sta op Ezra en luister naar de
woorden die ik u kom vertellen.’
3. Ik zei: ‘Zeg het maar mijnheer.’ En hij zei tegen mij: ‘Er
is een uitgestrekte en diepe zee gesteld die breed is en groot,
4. maar haar ingang is bepaald in een nauwe plaats, zij is als
een rivier.
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5. Als iemand dan de zee wil bereiken om ernaar te kijken of
haar te bevaren, hoe komt hij dan tot het brede deel, zonder
dat hij door het smalle gedeelte is gegaan?

(G) Een stad in de vlakte, toegankelijk door een smalle
kloof
6. Een volgend voorbeeld: Een stad die op een vlakte is
gebouwd en vol is van have en goed,
7. daarvan is de ingang nauw en stijl gelegen, aan de
rechterkant brand een vuur en aan de linkerkant is diep
water,
8. er ligt maar één pad tussen het water en het vuur in, zodat
maar één mens tegelijk over het pad kan lopen.
9. Als deze stad nu aan een mens als erfenis wordt gegeven,
hoe zal de erfgenaam zijn erfenis in bezit nemen anders dan
dat hij het gevaar dat voor hem ligt passeert?’ 34

(H) Door de overtredingen van de mens zijn de
ingangen van deze wereld nauw
10. Ik zei: ‘Het kan niet anders heer.’ En hij zei tegen mij:
‘Zo is het ook met het deel van Israël.
11. Want omwille van hen heb ik de wereld gemaakt. En
toen Adam mijn inzettingen overtreden had is alles wat
gemaakt is veroordeeld.
12. Daarom zijn de ingangen van deze wereld nauw, vol
zorgen en zwoegen gemaakt. Het zijn er maar weinig en ze
zijn slecht, vol gevaren en voorzien van veel ontberingen.
13. Maar de ingangen van de grotere wereld zijn breed en
veilig, zij brengen werkelijk de vrucht van onsterfelijkheid
voort.
14. Het is dus zo dat als de levenden niet door de moeilijke
en ijdele ervaringen heengaan, zij de zaken die voor hen
gereserveerd zijn nooit kunnen ontvangen.
15. Waarom bent u verontrust nu u ziet dat u zal vergaan?
Waarom bent u innerlijk bewogen nu u ziet dat u sterfelijk
bent?
16. Waarom heeft u de zaken die komen niet in gedachte
gehouden, boven wat nu bestaat?’

(H) Gebed van Ezra IV, hoe vergaat het de
goddelozen?
17. Daarop antwoordde ik en sprak: ‘O soevereine Heer, zie,
in Uw wet heeft U bepaald dat de rechtvaardigen deze zaken
zullen beërven, maar dat de goddelozen zullen vergaan.
18. De rechtvaardigen kunnen daarom moeilijke
omstandigheden verdragen terwijl zij hopen op betere tijden.
Maar zij die slecht gehandeld hebben, hebben geleden onder
de moeilijke omstandigheden en zullen de makkelijke tijden
niet meemaken.’

(GP) Iedereen heeft de kans om kennis te nemen
van wat God wil
19. En hij zei tegen mij: ‘U bent geen betere rechter dan
God, of wijzer dan de Allerhoogste!
20. Laat de menigte die nu leeft vergaan, eerder dan dat de
wet die hen voorgelegd is wordt veronachtzaamd!
21. Want God heeft duidelijk opgedragen aan hen die in de
wereld komen, toen zij kwamen, wat zij moesten doen om te
leven en wat zij moesten naleven om de straf te ontlopen.
22. Toch waren zij niet gehoorzaam en kwamen tegen Hem
in opstand. Zij hebben zelf zinloze gedachtespinsels
ontwikkeld,
23. en hebben zichzelf sluwheid en bedrog aangeleerd. Zij
hebben zelfs verklaard dat de Allerhoogste niet bestaat en
hebben Zijn wegen in de wind geslagen!
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24. Zij hebben Zijn wet veracht en Zijn verbonden
afgewezen. Aan Zijn richtlijnen zijn zij ontrouw geworden
en Zijn werken hebben zij verzuimd te doen.
25. Daarom zijn zinloze zaken voor de zinlozen Ezra, en
zinvolle zaken voor de zinvolle.

(P) Het einde van deze tijd. De hemelse stad en de
opstanding der doden
26. ‘Zie, de tijd zal komen dat de dingen die ik u voorzegd
heb zullen plaatsvinden, dat de stad die nu onzichtbaar is
gezien zal worden en het land dat nu verborgen is ontsloten
zal worden.
27. Iedereen die bevrijd zal worden van het kwaad dat ik
voorzegd heb zal mijn wonderen zien.
28. Want mijn Zoon, de Messias, zal geopenbaard worden,
samen met hen die Hem vergezellen en zij die overblijven
zullen vierhonderd jaar35 lang vreugde bedrijven.
29. Na die jaren zal mijn Zoon de Messias sterven en
iedereen die de menselijke levensadem heeft.
30. Dan zal de wereld zeven dagen lang terugkeren naar het
oude stilzwijgen, zoals het ook was in het begin en dan zal
niemand overblijven.
31. Na die zeven dagen zal de wereld, die nog niet ontwaakt
is wakker gemaakt worden en alles dat bederfelijk is zal
vergaan.
32. Dan zal de aarde degenen die in haar ontslapen zijn
teruggeven en het stof hen die vredig in haar verblijven, en
de verblijven zullen de zielen teruggeven die aan hen zijn
toevertrouwd.’

(P) Aankondiging van het oordeel van de Allerhoogste
33. ‘Dan zal de Allerhoogste op de rechterstoel geopenbaard
worden. Mededogen zal voorbijgaan en geduld zal zich
terugtrekken.
34. Dan zal alleen het oordeel overblijven, waarheid zal
rechtop staan en trouw zal in kracht toenemen.
35. Dan zal de vergelding volgen en de beloning worden
geopenbaard, rechtvaardige daden zullen opstaan en onrecht
zal niet (langer) heersen.
36. Dan zal de put van kwelling verschijnen en
daartegenover zal de plaats van rust zijn. Het vuur van de
hel zal geopenbaard worden en daartegenover het paradijs
vol verrukking.
37. Dan zal de Allerhoogste aan de naties die uit de dood
zijn opgestaan zeggen: ‘Kijk nu en begrijp wie u afgewezen
hebt, wie u niet gediend hebt, wiens geboden u versmaad
hebt!
38. Kijk naar beide kanten, aan de ene kant is verrukking en
rust en aan de andere kant vuur en kwellingen!’ Zo zal Hij
spreken op de dag van het oordeel.
39. Die dag zal er geen zon, maan of sterren meer bestaan,
40. geen donderwolken, bliksem, wind, water of lucht, geen
nacht, avond of ochtend,
41. geen zomer, lente, hitte of winter, geen vorst of koude of
hagel, regen of dauw,
42. geen midden van de dag of middernacht, geen dageraad,
zonnestralen, helder schijnsel of licht, maar alleen de pracht
van de heerlijkheid van de Allerhoogste, waardoor iedereen
zien zal wat voor hen bestemd is.
43. Dit zal ongeveer een week aan jaren duren.
44. Dit is mijn oordeel en de volgorde waarin het is
opgeschreven en alleen aan u heb ik deze zaken getoond.’
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(H) Gebed van Ezra V: Wat gebeurt er met de massa
met een slecht hart?
45. Ik antwoordde en sprak: ‘O soevereine Heer, ik sprak al
eerder en zeg het nu opnieuw: Gezegend zijn zij die leven en
Uw geboden bewaren!
46. Maar wat gebeurt er met hen over wie ik gebeden heb?
Want wie onder de levenden heeft niet gezondigd, en wie
onder de mensen heeft Uw verbond niet overtreden?
47. Nu zie ik dat de komende wereld verrukking aan
weinigen zal geven, maar kwellingen aan velen.
48. Want een slecht hart is in ons gegroeid, het heeft ons van
God vervreemd en ons in het verderf gestort en haar wegen
leiden naar de dood. Het heeft ons de paden van
vergankelijkheid getoond en ons ver van het leven
verwijderd. En dat gaat niet over een paar van ons, maar
over bijna iedereen die geschapen is!’

(G) De Heer verzameld het ‘goud’ en de ‘edelstenen’
van de aarde,
49. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Luister naar mij Ezra, dan
zal ik u onderwijzen en u opnieuw vermanen.
50. Hierdoor heeft de Allerhoogste niet één wereld
geschapen maar twee.
51. Want omdat u gezegd hebt dat de rechtvaardigen met
weinigen zijn en er goddelozen in overvloed zijn, luister
naar de verklaring hiervoor.
52. Als u maar een paar kostbare stenen had, zou u die dan
mengen met lood en klei?
53. Ik zei: ‘Heer, hoe zou dat kunnen?’
54. En hij vervolgde: ‘Niet alleen dat, maar vraag het de
aarde, dan zal zij het u vertellen, leg het haar voor en zij zal
het u uitleggen.
55. Zeg haar: ‘U brengt goud en zilver en koper voort en
ook ijzer, lood en klei.
56. Maar zilver is er in grotere hoeveelheden dan goud en
koper dan zilver, en ijzer dan koper, en lood dan ijzer, en
klei dan lood.’
57. Oordeel zelf welke zaken kostbaar en begeerlijk zijn, dat
wat in overvloed is of dat wat schaars is?’
58. Ik zei: ‘O soevereine Heer, wat in overvloed is, is
minder waard, want wat zeldzaam is, is des te kostbaarder.’
59. Hij antwoordde mij en zei: ‘Maak voor uzelf de
afweging, want hij die heeft wat zeldzaam te verkrijgen is,
verheugd zich meer dan hij die heeft wat in overvloed is.
60. Zo is het ook met het oordeel dat ik beloofd heb. Want
ik zal mij verheugen over de paar die gered zullen zijn, want
zij hebben voorrang gegeven aan mijn heerlijkheid en door
hen wordt mijn Naam nu geëerd.
61. Ik zal niet treuren over de menigte van hen die vergaan.
Want zij zijn nu als een mist en als een rook na het vuur. Zij
zijn in brand gezet en verbranden in het hete vuur tot ze zijn
uitgedoofd.’

(H) Rouwklacht van Ezra
62. Ik antwoordde en sprak: ‘O aarde, wat heeft u
voortgebracht als de hersenen uit het stof gemaakt zijn waar
ook het overige geschapene van gemaakt is.
63. Het zou beter zijn dat het stof zelf niet geboren zou zijn,
dan zouden de hersenen er ook niet van gemaakt kunnen
zijn.
64. Nu groeien de hersenen samen met ons op, en daarvoor
worden wij gekweld, omdat wij vergaan en er nog van
weten ook.
65. Laat het menselijke geslacht weeklagen, maar laten de
dieren in het veld blij zijn, laat iedereen die geboren is
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weeklagen, maar laten de vierpotige dieren en de kudden
zich verheugen!
66. Want voor hen is het veel beter dan voor ons. Want zij
zien niet op tegen een oordeel, noch weten ze iets af van
enige kwelling of redding die na de dood beloofd is.
67. Want welk voordeel heeft het voor ons dat wij levend
bewaard worden als wij wreed worden gekweld?
68. Want iedereen die geboren wordt, is betrokken bij
ongerechtigheden, is vol van zonden en belast met
overtredingen.
69. Als wij niet geoordeeld zouden worden na onze dood,
wellicht zou dat beter voor ons geweest zijn.’

(P) Ondanks dat de mens begrip heeft en Gods
geboden weet, kiest hij ervoor om te overtreden,
daarom is er een oordeel
70. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Toen de Allerhoogste de
wereld maakte en Adam en iedereen die van hem afstamt,
maakte Hij eerst het oordeel klaar en de zaken die
betrekking hebben op dit oordeel.
71. Begrijp het nu op grond van uw eigen woorden, want u
hebt zelf gezegd dat de hersenen met ons opgroeien.
72. Daarom zullen zij die op aarde leven worden gekweld,
omdat, hoewel zij begrip hadden ontvangen, zij toch onrecht
begaan hebben. En hoewel zij de geboden ontvangen
hebben, zij zich er toch niet aan hebben gehouden. En
ondanks dat zij de wet ontvangen hebben, zij toch
trouweloos gehandeld hebben met wat zij ontvangen
hebben.
73. Wat zullen zij dan in te brengen hebben tijdens het
oordeel, of hoe zullen zij antwoord geven in de laatste
tijden?
74. Hoe lang is de Allerhoogste niet geduldig met hen die de
wereld bevolken? En dat niet omwille van henzelf, maar
omwille van de tijden die Hij vooraf bepaald heeft.’

(H) Ezra vraagt of de mens direct voor zijn zonden
wordt gestraft of na zijn sterven
75. Ik antwoordde en sprak: ‘Als ik U een gunst mag
vragen, O Heer, toon dan ook dit aan Uw dienaar. Of, na het
sterven, zo snel als ieder van ons zijn ziel afdraagt, wij in
rust zullen verblijven tot de tijden komen dat U Uw
schepping zult vernieuwen, of dat wij direct kwellingen
zullen ondergaan?’

(P) Het directe zevenvoudige oordeel over wie de
Allerhoogste verachten
76. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Dat zal ik u ook tonen,
maar vereenzelvig u niet met degenen die minachting aan de
dag hebben gelegd en reken u niet onder degenen die
gekweld zullen worden.
77. Want u heeft een schat aan werken verzameld bij de
Allerhoogste, maar dat zal u niet getoond worden tot de
laatste tijden.
78. Nu, wat betreft de dood is de les als volgt: Wanneer het
finale besluit door de Allerhoogste is genomen dat een mens
moet sterven, dan zal de geest, wanneer zij het lichaam
verlaat om terug te keren naar Hem Die haar gegeven heeft,
eerst de majesteit van de Allerhoogste aanbidden.
79. En als het een van degenen is die honend is geweest en
niet de weg van de Allerhoogste heeft bewandeld, die Zijn
wet veracht heeft en degenen gehaat heeft die God vrezen,
80. deze geesten zullen de verblijfplaatsen niet binnengaan,
maar zullen onmiddellijk in kwellingen opgenomen worden,
altijd treurend en vol zevenvoudig verdriet.
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81. Ten eerste omdat zij de wet van de Allerhoogste hebben
gehoond.
82. Ten tweede omdat zij nu geen berouw meer kunnen
tonen dat hen doet leven.
83. Ten derde omdat zij de beloning zien voor hen die
hebben vertrouwd op de verbonden van de Allerhoogste.
84. Ten vierde zullen zij de kwellingen overwegen die nog
voor hen in het verschiet liggen aan het einde van de tijd.
85. Ten vijfde omdat zij zullen zien hoe de verblijfplaatsen
van de anderen beschermd worden door engelen in
vreedzame rust.
86. Ten zesde zullen zij zien hoe sommige van hen
overgeleverd worden aan de kwellingen.
87. Ten zevende, dat wat erger is dan al de eerdere punten
die genoemd zijn, omdat zij uit verwarring zullen
wegkwijnen en verteerd zullen worden door schaamte. Zij
zullen beven van angst vanwege de aanblik van de
Allerhoogste tegenover wie zij tijdens hun leven gezondigd
hebben en voor wie zij berecht zullen worden in de laatste
tijden.

(P) Zevenvoudig oordeel over wie wandelt over de
wegen van de Allerhoogste
88. Nu over de volgorde van hen die de wegen van de
Allerhoogste bewandeld hebben en het moment waarop zij
hun sterfelijk lichaam zullen verlaten.
89. Gedurende de periode dat zij hierin leefden, hebben zij
ijverig de Allerhoogste gediend en ieder uur gevaar
doorstaan, opdat zij de wet van de Wetgever precies zouden
naleven.
90. Daarom is dit de les wat hen betreft:
91. Allereerst zullen zij met veel blijdschap Hem zien die
hen ontvangt en zij zullen op zeven manieren rust vinden.
92. Ten eerste omdat zij met grote inzet gestreden hebben
om de kwade gedachte die samen met hen geformeerd was
te overwinnen, zodat het hen niet weg zou leiden uit het
leven naar de dood.
93. Ten tweede omdat zij de grote verbazing zien waarin de
goddeloze zielen dwalen en de kwelling die hen staat te
wachten.
94. Ten derde zien zij het getuigenis dat Hij, Die hen
geformeerd heeft, over hen geeft. Dat zij al levende zich aan
de wet gehouden hebben die aan hen was toevertrouwd.
95. Ten vierde begrijpen zij de rust waar zij nu van mogen
genieten, samengebracht in hun verblijfplaatsen en
beschermd door engelen in vredige rust, en de heerlijkheid
die hen aan het einde van de tijden te wachten staat.
96. Ten vijfde, omdat zij nu verlost zijn van dat wat
vergankelijk is en zullen beërven wat nog komt. Daarbij zien
zij de benauwdheden en zware arbeid waar zij verlost van
zijn en de ruime vrijheid die zij zullen ontvangen en
genieten in onsterfelijkheid.
97. Ten zesde als hen getoond wordt hoe hun gezicht zal
stralen als de zon en hoe zij gemaakt zullen worden als het
licht van sterren, onvergankelijk als ze zullen zijn vanaf dat
moment.
98. Ten zevende, wat meer is dan alles dat hiervoor
genoemd is, omdat zij zich fier zullen verheugen en
zelfverzekerd zullen zijn zonder verwarring en blij zullen
zijn zonder angst omdat zij zich zullen haasten om het
gezicht te zien van Hem Die zij gediend hebben tijdens hun
leven en van wie zij hun beloning zullen ontvangen als zij
verheerlijkt zullen worden.
99. Dit is de volgorde voor de rechtvaardige zielen die
voortaan bekend zal worden gemaakt. En de zaken die
hiervoor genoemd zijn, betreft de wegen van de kwelling die
degenen die niet wilden luisteren zullen moeten lijden.’
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(P) Zielen zien de hemel 7 dagen, dan gaan zij naar
hun bestemde plaats
100. Ik antwoordde en sprak: ‘Wordt aan de zielen, wanneer
zij gescheiden zijn van hun lichaam, tijd gegund om alles te
zien wat u mij beschreven hebt?’
101. Hij zei tegen mij: ‘Zeven dagen lang zullen zij vrij zijn.
Gedurende deze zeven dagen mogen zij de zaken zien die u
verteld zijn, hierna zullen zij naar de voor hen bestemde
verblijfplaats worden gebracht.’

(P) Op de dag van het oordeel zal niemand voor elkaar
bidden, ieder draagt zijn eigen (on)gerechtigheid
102. Ik antwoordde en sprak: ‘Als ik U een gunst mag
vragen, toon Uw dienaar dan of het op de dag van het
oordeel mogelijk is voor de rechtvaardigen om te pleiten
voor de goddelozen, of smeekbeden aan de Allerhoogste
voor hen te doen.
103. Vaders voor zonen of zonen voor ouders, broers voor
broers, verwanten voor hun familie, of vrienden voor hen
die hen het meest dierbaar zijn.’
104. Hij antwoordde mij en zei: ‘Omdat u bij mij in de gunst
staat, zal ik u dat ook tonen. De dag van het oordeel is
beslissend en toont aan iedereen het waarachtige zegel. Net
zoals nu een vader zijn zoon niet zend, of een zoon zijn
vader, of een baas zijn werknemer, of een vriend zijn
boezemvriend om ziek te zijn of te slapen, te eten of genezen
te worden in zijn plaats,
105. zo zal niemand voor een ander bidden op die dag. Ook
zal niemand een ander een last opleggen, dan zal iedereen
zijn eigen gerechtigheid dragen en ongerechtigheid.’

(HG) Nu is het de tijd dat de sterken voor de
zwakken bidden
106. Ik antwoordde en zei: ‘Hoe zit het dan met Abraham
die allereerst voor de Sodomieten bad en met Mozes die dat
deed voor de vaders die in de woestijn gezondigd hadden,
107 en Jozua na hem in de dagen van Achan,
108. en Samuël in de dagen van Saul, en David voor de
plaag, en Salomo voor hen die zich in het heiligdom
bevonden,
109. en Elia voor hen die de regen ontvingen, en voor de
dode dat hij weer zou leven,
110. en Hizkia voor het volk in de dagen van Sanherib, en
zoals vele anderen gebeden hebben voor velen?
111. Als de rechtvaardigen nu voor de goddelozen gebeden
hebben, nu valsheid welig tiert en onrechtvaardigheid zich
vermenigvuldigd heeft, waarom zal het dan ook niet zo
zijn?’
112. Hij antwoordde mij en zei: ‘Deze huidige wereld is het
einde niet, de volledige heerlijkheid kan niet in haar
bestaan, daarom hebben de sterken voor de zwakken
gebeden.
113. Maar de dag van het oordeel zal het einde van deze
aeon zijn en het begin van het onsterfelijke leven dat komt,
waarin valsheid verdwenen zal zijn.
114. Zondige onmatigheid is een halt toegeroepen, ongeloof
is afgesneden, rechtvaardigheid is toegenomen en waarheid
is verschenen.
115. Daarom zal niemand nog genade tonen aan hem die
veroordeeld is in de rechtszaal, of om kwaad te doen aan
hem die overwonnen heeft.’

(H) Ezra’s klaagzang II, Rouw om de onverschilligen.
116. Ik antwoordde en sprak: ‘Dit is het eerste en laatste dat
ik zeggen wil, dat het beter zou zijn geweest dat de aarde
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Adam niet voortgebracht zou hebben, of anders, als zij hem
toch voortgebracht had, hem weerhouden had om te
zondigen.
117. Want waar is het nu goed voor dat zij nu in zorgen
leven en straf kunnen verwachten na hun dood?
118. O Adam, wat heeft u gedaan? Want hoewel u het was
die zondigde, was het niet alleen uw val, maar ook de onze
die uw afstammelingen zijn.
119. Want wat voor nut heeft het voor ons, als een eeuwige
aeon aan ons beloofd is, maar wij daden doen die de dood
brengen?
120. En waar is het goed voor dat een eeuwige hoop aan ons
beloofd is, wanneer wij verschrikkelijk gefaald hebben?
121. Of dat veilige en gezonde verblijfplaatsen voor ons
gereserveerd zijn, maar dat wij slecht geleefd hebben?
122. Of dat de heerlijkheid van de Allerhoogste hen zal
beschermen die een zuiver leven geleid hebben, maar dat wij
gewandeld hebben op de meest verderfelijke manier.
123. Of dat een paradijs geopenbaard zal worden, waarvan
de vrucht onbederfelijk is en die overvloed en herstel
brengen, maar wij zullen er niet binnengaan,
124. omdat wij op verkeerde plaatsen geleefd hebben.
125. Of dat de gezichten van hen die zelfbeheersing getoond
hebben zullen stralen als de sterren, maar dat onze gezichten
zwarter zullen zijn als het duister,
126. omdat tijdens het leven waarin wij slecht handelden,
wij geen rekening hielden met wat ons zou overkomen na
onze dood.’

(P) De weg die Mozes toonde, kies zelf de zegen of de
vloek in uw leven
127. Hij antwoordde en sprak: ‘Dit is de essentie van de
strijd die ieder mens die op aarde geboren wordt moet
strijden,
128. dat wanneer hij verslagen is, hij moet lijden zoals u
gezegd hebt, maar als hij overwint zal hij ontvangen wat ik
gesproken heb.
129. Dit is de weg waar Mozes over sprak tegen het volk
tijdens zijn leven. Hij zei: ‘Kies zelf maar, zodat u zult
leven!’
130. Maar zij geloofden hem niet, of de profeten na hem, en
zelfs mijzelf niet die tot hen gesproken heeft.
131. Daarom zal er niet meer verdriet zijn over hun
vernietiging, dan dat er vreugde is over hen die van redding
verzekerd zijn.’

(H) De barmhartigheid en vergevingsgezindheid van
de Allerhoogste.
132. Ik antwoordde en sprak: ‘Ik weet O heer, dat de
Allerhoogste nu genadig genoemd wordt, want Hij is
genadig over hen die nog niet in de wereld geboren zijn,
133 en ontfermend, want Hij ontfermd zich over hen die
zich bekeren tot Zijn wet,
134. en geduldig, want Hij is geduldig naar hen die
gezondigd hebben, omdat Hij hen zelf gemaakt heeft,
135. en belonend, omdat Hij liever geeft als neemt,
136. en overvloedig in medelijden, omdat Hij Zijn
medelijden vermenigvuldigd aan hen die nu leven en aan
degenen die al ontslapen zijn en degenen die nog zullen
komen.
137. Want als Hij niet overvloedig was hierin, zou de wereld
met hen die erin wonen geen leven meer hebben.
138. Hij wordt ook Vergever genoemd, omdat als Hij vanuit
Zijn goedheid niet vergeven zou, waardoor zij die slecht
gehandeld hebben verlicht zouden worden, geen
tienduizendste deel van de mensheid nog zou kunnen leven.
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139 En Rechter, omdat als Hij hen die in deze wereld
geschapen zijn niet zou vrijspreken en de massa zonden die
zij begaan hebben (niet) zou uitwissen,
140. er waarschijnlijk maar zeer weinigen over zouden zijn
van de onmetelijke menigte.’
Hoofdstuk 8.

(P) Velen zijn geschapen, weinigen worden gered.
1. Hij antwoordde mij en sprak: ‘De Allerhoogste heeft deze
wereld gemaakt omwille van velen, maar de komende
wereld voor maar weinigen.
2. Maar ik zal u een gelijkenis vertellen Ezra. Het is alsof u
het de aarde zou vragen. Zij zal u vertellen dat zij erg veel
klei voortbrengt waarvan aardewerk wordt gemaakt, maar
een klein deel stof waarvan goud wordt gemaakt, zo staat
het er ook voor met de huidige wereld.
3. Velen zijn erin geschapen, maar weinigen zullen worden
gered.’

(H) Ezra’s klaagzang III, met welk doel is de mens
gemaakt? Hij treurt over de erfenis van Jakob
4. Ik antwoordde en sprak: ‘Giet je dan maar vol met
wijsheid, mijn ziel, en drink de wijsheid op, mijn hart!
5. Want u bent niet in deze wereld gekomen omdat u dat zelf
wilde, en tegen uw wil in moet u weer vertrekken, want u is
maar een korte tijd van leven gegeven.
6. O Heer Die over ons waakt, vergun het Uw dienaar dat
wij voor Uw aangezicht mogen bidden en geef ons zaad
voor ons hart en bewerk ons verstand zodat er vrucht uit
groeit, waardoor elke sterveling die mens is in staat is om te
leven.
7. Want U alleen bent er, en wij zijn het werk van Uw
handen, zoals U dat ook gezegd heeft.
8. En omdat U leven geeft aan het lichaam dat nu in de
baarmoeder gevormd wordt, dat U bekleedt met ledematen,
zo wordt Uw schepsel in vuur en water bewaard, en
gedurende negen maanden verdraagt de baarmoeder die U
ook geschapen hebt het schepsel dat erin geschapen is.
9. Maar dat wat bewaard en dat wat bewaard wordt zal beide
bewaard worden door Uw bescherming. En als de
baarmoeder dan baart wat in haar geschapen is,
10. heeft U geboden dat door de ledematen zelf, namelijk de
borsten, in melk voorzien zou worden, de vrucht van deze
borsten.
11. Zo zal dat wat gevormd is verzorgd worden voor een
tijd, en hierna zult U het begeleiden door Uw genade.
12. U heeft hem opgevoed in Uw rechtvaardigheid,
onderwezen in Uw wet en opgevoed in Uw wijsheid.
13. U neemt zijn leven weer weg, want het is Uw schepping,
en U doet hem leven, want het is Uw werk.
14. Als U dan plotseling en snel degene vernietigd die met
veel werk gevormd was op Uw bevel, met welk doel was hij
dan gemaakt?
15. Ik spreek het toch uit: U weet wat het beste is voor de
mensheid, maar ik heb het over Uw volk, daarover ben ik
bedroefd,
16. en over Uw erfenis, waarover ik treur, en over Israël,
waarover ik in de put zit, en over het zaad van Jakob,
waarover ik bezorgd ben.
17. Daarom bid ik U voor mijzelf en voor hen, want ik zie
het falen van ons die in dit land leven,
18. en ik heb gehoord van het oordeel dat snel geveld zal
worden.
19. Luister daarom naar mijn woorden en ik zal het U
vertellen.’
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(H) Gebed van Ezra VII; Voorbede voor de zonden
van zijn volk
Het begin van het gebed van Ezra, voordat hij opgenomen
werd. Hij zei:
20. ‘O Heer Die de eeuwigheid bewoont, Wiens ogen
heerlijk zijn en Wiens bovenkamers hoog in de lucht zijn,
21. Wiens troon onmetelijk is en Wiens heerlijkheid niet te
bevatten is, voor Wie het hemelse leger van engelen al
bevend staat,
22. op Uw gebod veranderen zij in wind en vuur. Uw Woord
is waarachtig en Uw redeneringen zijn standvastig. Uw
verordening is krachtig en Uw opdracht verschrikkelijk.
23. Uw kijken droogt de diepten op en Uw verontwaardiging
doet de bergen smelten, Uw waarheid staat voor eeuwig
vast.
24. Verhoor het gebed van Uw dienaar Heer, en luister naar
wat Uw schepsel vraagt, sla acht op mijn woorden,
25. want ik zal spreken zo lang als ik leef en zolang ik
begrijp zal ik antwoorden.
26. Kijk toch niet naar de zonden van Uw volk, maar naar
hen die U in waarheid gediend hebben.
27. Let niet op de inspanningen van hen die verkeerd
handelen, maar op de inspanningen van hen die Uw
verbonden hebben gehouden te midden van verdrukkingen.
28. Denk niet aan hen die slecht geleefd hebben in Uw ogen,
maar gedenk hen die vrijwillig erkend hebben dat U
gevreesd moet worden.
29. Laat het Uw wil niet zijn om degenen die als vee geleefd
hebben te vernietigen, maar let op hen die met plezier Uw
wet geleerd hebben.
30. Wees niet kwaad op hen die erger zijn dan beesten, maar
houd van hen die altijd hebben vertrouwd op Uw
heerlijkheid.
31. Want wij en onze voorvaders hebben ons leven geleid
langs wegen die tot de dood leiden. Maar U wordt, omdat
wij zondaars zijn, barmhartig genoemd.
32. Want als U ernaar verlangd hebt om genadig met ons om
te gaan, die geen rechtvaardigheid bewezen hebben, dan zult
U barmhartig genoemd worden.
33. Maar de rechtvaardigen die vele werken bij U hebben
verzameld, zullen hun beloning ontvangen vanwege hun
daden.
34. Maar wat is de mens dat U kwaad op hem zou zijn, of
wat is een ontaarde generatie, dat U zo verbitterd over hen
bent?
35. Want er is werkelijk niemand onder degenen die geboren
zijn die niet slecht gehandeld heeft. En onder hen die
bestaan is er niemand die niets misdaan heeft.
36. Maar hierin zal Uw rechtvaardigheid en goedheid
bekend worden Heer, als U genadig bent aan hen die geen
schat aan goede werken verzameld hebben.’

(G) Niet alles wat gezaaid is zal wortel schieten, niet
iedereen zal gered worden
37. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Sommige zaken heeft u
juist gesproken en het zal gebeuren zoals u zegt.
38. Want inderdaad zal ik mij niet druk maken over het werk
van degenen die gezondigd hebben, of over hun sterven, hun
oordeel of hun vernietiging.
39. Maar ik zal mij verheugen over de schepping van de
rechtvaardigen, over hun pelgrimstocht en redding, en de
ontvangst van hun beloning.
40. Daarom zal het gebeuren zoals ik gezegd heb.
41. Want net zoals de boer veel zaad op de grond strooit en
een massa zaailingen plant, zo zal niet alles dat gezaaid is
opkomen tijdens het seizoen. Niet alles dat geplant is zal
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wortel schieten, dus zal ook niet alles wat in de wereld
gezaaid is gered worden.’

(H) Gebed van Ezra VIII; wees genadig voor de mens,
net als voor Uw hele schepping
42. Ik antwoordde en zei: ‘Als ik U een gunst mag vragen,
laat mij dan het volgende zeggen.
43. Want het zaad van de boer komt niet op als het geen
regen op zijn tijd ontvangen heeft, of het wordt verwoest
door te veel regen, zo vergaat het ook.
44. Maar de mens heeft U gemaakt als het zaad van de boer,
hij is gemaakt door Uw handen en wordt Uw eigen beeld
genoemd omdat hij gemaakt is als U (voor hen heeft U alles
geschapen).
45. Wees dan niet boos op ons, maar spaar Uw volk en wees
genadig voor Uw erfenis, want U bent genadig over Uw
gehele schepping.’

(P) Het oordeel komt omdat iedereen weet dat hij zal
sterven en na kan denken over wat daarna komt
46. Hij antwoordde mij en zei: ‘De zaken die nu bestaan zijn
voor hen die nu leven, en de toekomstige zaken zijn voor hen
die hierna zullen leven.
47. Want u schiet schromelijk tekort in het in staat zijn tot
het liefhebben van mijn schepping, meer dan ik haar
liefheb.’ ‘Maar u heeft uzelf veelvuldig vergeleken met de
onrechtvaardigen. Doe dat nooit!
48. Maar zelfs op dit punt wordt u gewaardeerd door de
Allerhoogste,
49. omdat u uzelf vernederd hebt, wat u siert, en uzelf niet
gerekend hebt onder de rechtvaardigen waar u de grootste
heerlijkheid zou ontvangen.
50. Want veel ellende zal hen die de wereld in de eindtijd
bewonen treffen, omdat zij gewandeld hebben in
opgeblazenheid.
51. Maar denk aan uw eigen zaak, en onderzoek de
heerlijkheid van hen die zijn zoals uzelf,
52. want vanwege u staat op voorhand het paradijs open, is
de Levensboom geplant, is de komende aeon klaargemaakt,
ligt overvloed opgeslagen, is een stad gebouwd, rust
voorbestemd, staat goedheid vast en is wijsheid volmaakt
geworden,
53. is de wortel van het kwaad verzegeld en ver weg van u,
is ziekte verbannen en dood verborgen, is de hel
weggevlucht en het bederf vergeten,
54. zijn zorgen voorbij en wordt aan het einde de schat van
onsterfelijkheid geopenbaard.
55. Vraag daarom niets meer over de menigte die zal
vergaan.
56. Want ook zij hebben de vrijheid gekregen, maar hebben
de Allerhoogste afgewezen en hebben Zijn wet veracht en
Zijn wegen verlaten.
57. Daarbovenop hebben zij Zijn rechtvaardigen met voeten
getreden,
58. zij hebben in hun hart gezegd, er is geen God, terwijl zij
maar al te goed wisten dat zij zouden sterven.
59. Want net zoals de zaken die ik voorzegd heb op u
wachten, evenzo wacht de dorst en kwelling die
klaargemaakt is op hen. Want de Allerhoogste heeft nooit de
intentie gehad dat de mens vernietigd zou worden,
60. maar zijzelf die geschapen zijn hebben de Naam van
Hem die hen gemaakt heeft besmet. Zij zijn ondankbaar naar
Hem toe geweest die het leven voor hen klaargemaakt
heeft.’
61. ‘Daarom komt mijn oordeel steeds dichterbij.
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62. Ik heb dit niet aan alle mensen laten zien, maar alleen
aan u en een paar anderen die net als u zijn.’
Daarop antwoordde ik en sprak:
63. ‘Zie Heer, nu heeft U mij een overvloed getoond aan
tekens die U zult doen in de eindtijd, maar U heeft mij niet
laten zien wanneer dit alles plaats zal vinden.’
Hoofdstuk 9.

(P) Begin
eindtijd;
aardbevingen;
opstanden,
wankelende leiders, de weg van berouw is nog
open
1. Hij sprak tegen mij en zei: ‘Overweeg of het de tijd is en
bedenk goed, dat wanneer u ziet dat een zeker deel van wat
voorzegd is plaats heeft gevonden,
2. dat het dan de tijd is dat de Allerhoogste de wereld die
Hij gemaakt heeft zal gaan bezoeken.
3. Dus wanneer aardbevingen in de wereld plaats zullen
vinden, opstanden van mensen, gekonkel van natiën,
wankelen van leiders, verwarring van vorsten,36
4. dan zult u weten dat de Allerhoogste dit vanouds al
voorzegd heeft, al vanaf het begin.
5. Want zo is het met alles dat zich heeft voorgedaan in deze
wereld, het begin ervan is duidelijk en het einde is openlijk
bekend.
6. Zo is het ook met de tijden van de Allerhoogste. Het begin
is duidelijk door de wonderbare en machtige werken die Hij
heeft verricht en het einde door de tekenen en de vergelding.
7. Het zal zo zijn dat iedereen die gered wordt en weet te
ontkomen op grond van wat hij doet, of op basis van wat hij
gelooft, de gevaren die voorzegd zijn zal overleven.
8. Hij zal mijn redding zien in mijn land en binnen mijn
grenzen, (het land) dat ik vanaf het begin voor mijzelf
geheiligd heb.
9. Dan zullen zij die mijn wegen misbruikt hebben verbaasd
staan. Zij die ze minachtend hebben afgewezen zullen in
kwellingen wonen.
10. Want iedereen die mij tijdens zijn leven niet erkend
heeft, hoewel zij mijn weldaden ontvangen hebben,
11. en, in vrijheid levende, gewalgd hebben van mijn wet,
die er geen begrip voor hadden en haar verwierpen, terwijl
de mogelijkheid tot berouw nog open was,
12. zij zullen dit gekweld moeten erkennen na hun dood.
13. Wees daarom niet langer nieuwsgierig over hoe de
goddelozen gestraft zullen worden, maar onderzoek hoe de
rechtvaardigen, voor wie en omwille van wie de komende
eeuw gemaakt is, gered zullen worden.’

(P) Met noeste arbeid vervolmaakt de Heer een
enkeling
14. Ik antwoordde en sprak:
15. ‘Ik heb het al eerder gezegd, ik zeg het nu weer en ik zal
het blijven zeggen: er zijn er meer die verloren gaan, dan dat
er gered zullen worden
16. en dit in verhouding van een druppel tot een watergolf.’
17. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Zoals het veld bij het zaad
hoort, de bloemen bij de kleuren horen en het resultaat bij
het werk hoort, zo hoort ook de boer bij de dorsvloer.
18. Lang geleden maakte ik alles klaar voor deze tijd, nog
voordat de wereld gemaakt werd voor hen om in te wonen,
niemand kwam nog in opstand tegen mij, want er bestond
nog niemand.
19. Maar nu zijn zij in deze wereld geschapen, (een wereld)
voorzien van een rijk gevulde tafel en een onuitputtelijke
weidegrond en zij zijn verkeerde wegen ingeslagen.

13

20. Dus overzag ik mijn wereld en concludeerde dat zij
verloren was, en mijn aarde, en zie zij was in gevaar
vanwege de gedachten van hen die in haar waren komen
wonen.
21. Ik zag dat ik er maar weinigen met grote moeite uit kon
redden, ik redde voor mijzelf één druif van een tros, en één
plant uit een groot bos.
22. Laat dus de menigte sterven die voor niets geboren is,
maar laat mijn druif en mijn plant gered worden, want met
noeste arbeid heb ik hen vervolmaakt.’

(G) Opdracht aan Ezra om weer te vasten
23. ‘Wacht nog zeven dagen, zonder overigens te vasten.
24. Ga naar een bloemenweide waar geen huis ooit gebouwd
is. Eet alleen de bloemen in dat veld, eet geen vlees en drink
geen wijn maar eet alleen de bloemen.
25. Bid voortdurend tot de Allerhoogste, dan zal ik (de engel
Uriël) weer naar u toekomen en met u spreken.
26. Dus ging ik zoals hij gezegd had naar het veld dat Ardad
heet. Daar zat ik tussen de bloemen en at de planten uit dat
veld, de voldoening die ze mij gaven stelde mij tevreden.
27. Terwijl ik op het gras lag werd mijn hart na zeven dagen
bezwaard, precies zoals ook eerder gebeurd was.

(H) Gebed van Ezra IX, waarom moet bijna alles
vergaan?
28. Ik opende mijn mond voor de Allerhoogste en sprak:
29. ‘O Heer U hebt Uzelf te midden van ons geopenbaard
aan onze voorvaders in de wildernis, toen ze uit Egypte
weggetrokken waren en in de eenzame en onvruchtbare
woestijn aankwamen.
30. U sprak: ‘Luister naar mij O Israël, geef gehoor aan wat
ik zeg afstammelingen van Jakob.
31. Want zie ik zaai mijn wet in u en het zal vrucht uit u
voortbrengen. U zult er voor eeuwig door verheerlijkt
worden.’
32. Maar ondanks dat onze voorvaders de wet ontvingen,
hielden zij zich er niet aan. Zij hielden zich niet aan de
geboden, toch ging de vrucht van de wet niet verloren. Dat
kon ook niet want het was de Uwe.
33. Wel zijn zij die haar ontvangen hebben vergaan omdat
zij zich niet gehouden hebben aan wat in hen was gezaaid.
34. Weet dat het de regel is dat wanneer de grond een zaad
ontvangen heeft, of de zee een schip, of een bord voedsel, of
een beker drinken, dat wanneer dat wat gezaaid, te water
gelaten, opgediend of ingeschonken is vernietigd wordt, dat
dat wel verloren gaat, maar dat de zaken die hen bewaren
blijven.
35. Toch is het met ons niet zo gegaan.
36. Want wij die de wet ontvangen hebben en gezondigd
hebben zullen vergaan, net als ons hart dat het ontvangen
heeft.
37. De wet echter vergaat niet, maar blijft in al haar
heerlijkheid.’

(V) Ezra ziet de vrouw, de toekomstige hemelse stad
38. Toen ik deze zaken zo in mijn hart overwoog zag ik een
vrouw aan mijn rechterkant staan. Zij was hartgrondig en
luid aan het huilen en weeklagen, haar kleren waren
gescheurd en as was over haar hoofd uitgestrooid.
39. Ik liet mijn gedachten voor wat ze waren en richtte mijn
aandacht op haar en sprak:
40. ‘Waarom huilt u zo hartverscheurend?’
41. Zij antwoordde mij: ‘Laat mij met rust mijnheer, zodat
ik alleen kan blijven huilen en rouwen, want ik ben intens
verbitterd van geest en diep getroffen.’
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42. Ik vroeg haar: ‘Wat is er dan gebeurd?’
43. Zij antwoordde mij: ‘Uw dienstmaagd was onvruchtbaar
en zonder kinderen, hoewel ik dertig jaar met mijn man had
samengeleefd.
44. Ieder uur van de dag en nacht tijdens die dertig jaar
smeekte ik de Allerhoogste.
45. Na dertig jaar luisterde God naar uw dienstmaagd, Hij
zag mijn nederige houding en zag om naar mijn nood door
mij een zoon te geven. Ik was uitzinnig van vreugde over
hem, ik mijn man en al mijn buren en we gaven uitbundig
eer aan de Allerhoogste.
46. Met veel zorg voedde ik hem op.
47. Toen hij dan volwassen geworden was zocht ik een
vrouw voor hem en plande de dag van het bruiloftsfeest.
Hoofdstuk 10.
1. Maar toen, op het moment dat mijn zoon de bruidskamer
binnen kwam, viel hij op de grond en stierf.
2. Wij deden direct al onze lampen uit (alle stoppen sloegen
door) en mijn buren probeerden mij te troosten. Tot de
avond van de tweede dag bleef ik er rustig onder.
3. Maar toen iedereen gestopt was met mij te troosten en mij
kalm te houden, ben ik ‘s nachts opgestaan en weggevlucht
naar dit veld zoals u ziet.
4. Vanaf nu ben ik niet van plan om naar de stad terug te
keren. Ik zal hier blijven en ben niet van plan om ook maar
iets te eten of te drinken. Ik zal zonder te stoppen rouwen en
vasten totdat ik sterf.’
5. Ik brak de overdenkingen af waar ik nog altijd mee bezig
was en antwoordde haar boos:
6. ‘U meest dwaze van alle vrouwen, ziet u ons rouwen niet
en wat er met ons is gebeurt?
7. Want Sion ons aller moeder is in hevige rouw en grote
benauwdheid.
8. Het is zeer gepast om nu te rouwen, want wij zijn
allemaal in de rouw en om bedroefd te zijn, want wij zijn
allemaal bedroefd. U bent bedroefd over één zoon, maar wij,
de hele wereld, zijn bedroefd over onze moeder.
9 Vraag het de aarde en zij zal u vertellen dat zij het is die
moet treuren over de vele (mensen) die op haar zijn
ontstaan.
10. Vanaf het begin af aan is iedereen op haar geboren en
nog anderen zullen volgen en zie bijna iedereen is
verdoemd, een menigte op haar is bestemd tot de
vernietiging.
11. Wie behoort nu meer te rouwen, zij die een zodanige
menigte verloren is of u die verdriet heeft over één?
12. Maar als u tegen mij zegt. Mijn rouwklacht is niet te
vergelijken met die van de aarde, want ik heb de vrucht van
mijn schoot verloren, welke ik met pijn en moeite gebaard
heb,
13. en op aarde gaan de dingen nou eenmaal zoals ze gaan,
de menigte die zich nu op haar bevindt, vertrekt weer net
zoals zij gekomen is.
14. Daarom antwoord ik u: Zoals u met moeite hebt
voortgebracht, zo heeft ook de aarde vanaf het begin haar
vrucht voortgebracht, dat is de mens, voor Hem Die haar
gemaakt heeft.
15. Houd daarom uw zorgen voor uzelf en draag moedig de
moeiten die u overkomen.
16. Want als u erkent dat de beslissingen van de Heer
rechtvaardig zijn, dan zult u op het juiste moment uw zoon
terug ontvangen en geprezen worden onder de vrouwen.
17. Ga daarom terug naar de stad en uw echtgenoot.’
18. Zij sprak tot mij: ‘Dat zal ik niet doen, ik ga niet terug
naar de stad, maar ik zal hier sterven.’
19. Opnieuw zei ik tegen haar:
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20. ‘Zeg dat nou niet, maar laat uzelf overtuigen door de
zorgen van Sion en wees getroost vanwege het leed van
Jeruzalem.
21. Want u ziet toch dat ons heiligdom is verwoest, ons
altaar is afgebroken en onze tempel is vernietigd.
22. Onze harp is neergelegd, ons lied verstomd, onze
vreugde beëindigd. Het licht van de lampenstandaard is
uitgedaan, de ark van het verbond is geplunderd, onze
heilige voorwerpen zijn verontreinigd en de Naam door wie
wij geroepen zijn is belasterd. Onze vrije mensen hebben
geleden onder misbruik, onze priesters zijn ten dode toe
verbrand, onze Levieten zijn in gevangenschap gegaan, onze
maagden zijn geschonden en onze vrouwen zijn verkracht.
De rechtvaardige mensen zijn weggevoerd, de kleine
kinderen buiten geworpen, jongeren zijn slaven geworden en
onze sterke mannen zijn zonder kracht.
23. En bovenal het zegel van Sion, want zij heeft het zegel
van haar majesteit verloren en is overgeleverd in de handen
van hen die ons haten.
24. Schud dus deze grote droefheid van u af samen met uw
vele zorgen. Dan zal de Machtige weer genadig over u zijn,
de Allerhoogste u rust geven en uw problemen verzachten.’
25. Terwijl ik met haar sprak begon haar gezicht plotseling
te stralen, het leek alsof haar gezicht net zo fel scheen als de
bliksem. Ik was te bang om haar te benaderen, mijn hart
bonsde van schrik.
26. Terwijl ik overdacht wat dit te betekenen had, zie,
plotseling gaf zij een luide en angstwekkende schreeuw, de
aarde trilde ervan.
27. Hierna kon ik de vrouw niet meer waarnemen, maar er
was wel een gevestigde stad te zien, een plaats met stevige
fundamenten werd zichtbaar. Opnieuw was ik bang en riep
met een harde stem:
28. ‘Waar is de engel Uriël die eerder naar mij toegekomen
is? Want hij is het die mij in deze overweldigende
verbijstering gebracht heeft. Mijn einde is gekomen, mijn
gebeden worden mij verweten!’
29. Terwijl ik deze woorden sprak, kwam de engel die
eerder met mij gesproken had naar mij toe. Hij keek mij aan
en zag mij daar liggen als was ik een lijk.
30. Ik had mijn verstand verloren. Toen pakte hij mijn
rechterhand, gaf mij weer kracht en liet mij opstaan, hij
sprak:
31. ‘Wat is er met u aan de hand? Waarom bent u zo
verontrust? Waarom is uw verstand geweken en zijn uw
gedachten verward?’
32. Ik antwoordde: ‘Omdat u mij verlaten heeft! Ik heb
gedaan wat u mij gezegd heeft. Ik ben het veld ingegaan en
zie daar zag ik en zie ik nog, wat voor mij onverklaarbaar
is.’
33. Hij sprak: ‘Sta rechtop als een man, dan zal ik u
onderwijzen.’
34. Ik zei: ‘Zegt u het maar mijnheer, alleen verlaat mij niet
anders zou ik nog kunnen sterven voordat het mijn tijd is.
35. Ik heb gezien waarvan ik niet wist dat het bestond en ik
heb gehoord wat ik niet begrijp.
36. Is dit dan een hersenspinsel en ben ik aan het dromen?
37. Daarom vraag ik u om uw dienaar dit verbijsterende
visioen te verklaren.’
38. Hij antwoordde mij: ‘Luister naar mij en ik zal u
informeren en de zaken uitleggen waar u bang voor bent.
Want de Allerhoogste heeft vele geheimen aan u
geopenbaard.
39. Hij heeft uw rechtvaardige gedrag gezien, dat u
voortdurend bewogen bent met uw volk en hevig getreurd
heeft over Sion.
40. Daarom is dit de betekenis van het visioen:
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41. De vrouw die kort geleden aan u verscheen, die u zag
rouwen en ging troosten,
42. u ziet haar nu niet langer in de gestalte van een vrouw,
maar nu is zij in de vorm van een gevestigde stad aan u
verschenen.
43. En over wat zij u vertelde van het ongeluk van haar
zoon, is dit de verklaring:
44. De vrouw die u zag en nu ziet in de vorm van een
gevestigde stad, dat is Sion.
45. Zij vertelde u dat zij dertig jaar lang onvruchtbaar was
geweest, dit betekent dat het drieduizend jaar geduurd heeft
voordat er een offer in haar gebracht werd.
46. Na drieduizend jaar bouwde Salomo de stad en begon
met offeren, toen baarde de onvruchtbare vrouw een zoon.
47. En over wat zij sprak over de periode dat zij hem met
veel zorg groot bracht, dat was haar verblijfstijd in
Jeruzalem.
48. Toen vertelde zij u dat haar zoon stierf op het moment
dat hij de bruidskamer binnenkwam. Dit ongeluk overviel
haar, wat de verwoesting betekent die Jeruzalem heeft
getroffen.
49. U zag hoe zij er uitzag en hoe diep zij in de rouw was
over haar zoon en u begon haar te troosten voor wat haar
overkomen was.
50. Omdat de Allerhoogste zag dat u oprecht bedroefd was
en diep bewogen was met haar, daarom heeft Hij u de
schittering van haar majesteit laten zien en haar lieflijke
uitstraling.
51. Daarom had ik u opgedragen om in het veld te verblijven
waar geen enkel huis gebouwd was.
52. Ik wist namelijk dat de Allerhoogste deze zaken aan u
zou openbaren.
53. Daarom droeg ik u op het veld in te gaan waar geen
fundament van enig gebouw aanwezig zou zijn,
54. want geen enkel werk dat een mens gebouwd heeft kan
blijven bestaan op de plaats waar de stad van de
Allerhoogste geopenbaard zal worden.
55. Wees daarom niet bang en laat uw hart niet verschrikt
zijn. Maar kom binnen en zie de pracht en omvang van het
gebouw, voor zover het voor uw ogen mogelijk is om het te
aanschouwen.
56. Hierna zult u nog meer horen, zoveel als uw gehoor kan
bevatten.
57. Want u bent meer gezegend dan velen, omdat u voor de
Allerhoogste geroepen bent waar maar weinigen zijn
geweest.
58. Tot morgenavond moet u hier blijven.
59. Dan zal de Allerhoogste aan u tonen wat Hij zal doen
met degenen die in de laatste dagen op de aarde zullen
verblijven.’ Dus sliep ik daar die nacht en de nacht erop,
zoals hij mij opgedragen had.
Hoofdstuk 11.

(VG) Droom van de arend die over de wereld zal
heersen en de Leeuw die deze zal vernietigen
1. De tweede nacht had ik een droom. Ik zag een arend uit
de zee opkomen, hij had twaalf vleugels en drie koppen.
2. Ik zag dat hij zijn vleugels over de hele aarde uitstrekte,
de winden in de lucht waaiden en de wolken verzamelden
zich rondom hem.
3. Toen zag ik dat er vleugels groeiden die dwars op de
andere vleugels kwamen te staan, het waren kleine zwakke
vleugels.
4. Zijn koppen, waarvan de middelste groter was dan de
andere twee, waren alle drie in slaap.
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5. Ik zag dat de arend vloog boven de hele aarde en iedereen
die haar bewoont en heerschappij uitoefende.
6. Alles wat zich onder de hemel bevindt was aan hem
onderworpen, niemand sprak hem tegen, geen schepsel op
aarde.
7. De arend ging op zijn poten staan en krijste tegen de
vleugels:
8. ‘Wees niet allemaal tegelijk wakker, maar laat ieder op
zijn eigen tijd slapen en op zijn beurt de wacht houden.
9. Laten de koppen als laatste de beurt krijgen.’
10. Ik zag dat de stem niet uit een van de koppen kwam,
maar uit het midden van zijn lijf.
11. Toen telde ik de tegenoverliggende vleugels, wat er acht
bleken te zijn.
12. Aan de rechterkant verhief zich een vleugel, deze
regeerde over de hele aarde.
13. Tijdens zijn regering kwam hij aan zijn einde en
verdween alsof er niets gezeten had. De volgende vleugel
kwam op en regeerde een lange periode.
14. Ook aan dit regeren kwam een eind en hij verdween
evenals de eerste.
15. Toen klonk er een stem die sprak:
16. ‘Luister naar mij, u die de afgelopen periode over de
aarde geregeerd hebt, ik zeg u dit voor u verdwijnt.
17. Na u zal er niemand meer zo lang regeren als u, zelfs
niet half zo lang.’
18. Daarna richtte de derde vleugel zich op en regeerde als
de vorigen, ook deze verdween.
19. Zo verging het alle vleugels, zij verkregen de een na de
ander de macht om daarna nooit meer gezien te worden.
20. Hierna zag ik dat op dezelfde manier de vleugels aan de
rechterkant de heerschappij opvolgden.
21. Sommige ervan regeerden, maar verdwenen plotseling,
sommige stonden op, maar konden hun heerschappij niet
behouden.
22. Hierna zag ik dat de twaalf vleugels en twee kleine
vleugels waren verdwenen
23. en niets anders op het lijf van de vleugel overbleef dan
de drie slapende koppen en de zes kleine vleugels.
24. Daarna zag ik dat twee kleine vleugels zich afscheidden
van de zes en zich nestelden onder de rechterkop.
25. Vier bleven op hun plaats, deze waren van plan de
heerschappij over te nemen.
26. Een kwam op en verdween direct weer,
27. een tweede evenzo, nog sneller dan de eerste.
28. De twee die overbleven overlegden met elkaar om
samen te regeren.
29. Terwijl zij aan het overleggen waren, werd een van de
koppen wakker (de middelste), deze was groter dan de
andere twee koppen.
30. Deze kop verbond zich met de andere twee koppen
31. en keerde zich samen met de andere koppen tegen de
twee vleugels die overlegden om samen te regeren en vrat ze
op.
32. Hierop verwierf deze kop de heerschappij over de hele
wereld en overheerste haar inwoners met veel
onderdrukking. Hij overheerste de wereld met meer macht
dan de koningen die voor hem geregeerd hadden.
33. Daarna zag ik dat ook de middelste kop verdween,
precies zoals ook de vleugels verdwenen waren.
34. De twee koppen bleven over om de wereld te regeren
met al haar inwoners.
35. Toen zag ik dat de rechterkop de linker opvrat.
36. Een stem zei tegen mij: ‘Kijk voor u uit en denk na over
wat u ziet.’
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37. Toen ik keek zag ik een leeuw brullend uit het bos
komen. Ik hoorde hoe Hij met een menselijke stem tot de
arend sprak:
38. ‘Luister goed naar wat ik tegen u ga zeggen en wat de
Allerhoogste u te vertellen heeft.
39. Bent u niet de enig overgeblevene van de vier die ik heb
doen regeren in mijn wereld, en dit zodat het einde van mijn
tijden vanwege jullie zou aanbreken?
40. U, de vierde die gekomen bent, heeft alle beesten die er
hiervoor waren overwonnen. U hebt met veel geweld de
scepter over de wereld gezwaaid, heel de wereld heeft u
pijnlijk geterroriseerd. Zo lang u er was heeft u de aarde
bewoond vanuit bedrog.
41. U hebt de wereld geoordeeld, maar niet met de
waarheid.
42. Want u hebt de zwakke verdrukt en de vredelievende
verwond. Degenen die de waarheid vertellen hebt u gehaat
en van de leugenaars hebt u gehouden. De woonplaats van
degenen die vrucht gedragen hebben heeft u verwoest. U
hebt de muren afgebroken van degenen die niets verkeerds
gedaan hadden.
43. Dus is uw onbeschaamdheid opgestegen naar de
Allerhoogste en uw trots tot de Ene Machtige.
44. De Allerhoogste heeft naar Zijn tijden gekeken en zie zij
zijn voorbij, Zijn eeuwen zijn afgerond!
45. Daarom zult u zeker verdwijnen, u arend, samen met uw
verschrikkelijke vleugels, uw extreem slechte kleine
vleugels, uw kwaadaardige koppen, uw vlijmscherpe
klauwen en uw volledig waardeloze lichaam.
46. Dan zal de hele aarde, bevrijd van uw geweld, verkwikt
worden en opgelucht zijn. Dan zal zij hopen op het oordeel
en de barmhartigheid van Hem Die haar gemaakt heeft.’
Hoofdstuk 12.
1. Terwijl de leeuw deze woorden tot de arend sprak zag ik
dat de nog resterende kop verdween.
2. De twee vleugels die haar beschutten namen het over en
begonnen aan hun heerschappij, hun regering was kort en
vol tumult.
3. Ik bleef kijken tot ook zij verdwenen en het hele lichaam
van de arend werd verbrand. De aarde was uitzinnig van
angst. Toen werd ik wakker, mijn geest was erg verward en
ik was heel bang. Ik sprak in mijzelf:
4. ‘Zie je nu wat je over jezelf afroept als je de wegen van de
Allerhoogste naspeurt.
5. Zie je dat je nog moe van het denken en geestelijk
verzwakt bent, dat je geen kracht meer over hebt vanwege
de grote angst waarmee je belast bent deze nacht.
6. Bidt daarom nu de Allerhoogste om je tot het einde toe te
sterken.’
7. Toen bad ik: ‘O soevereine Heer, als U mij goedgezind
bent en ik rechtvaardig voor U bevonden ben boven vele
anderen en als mijn gebed inderdaad uw aangezicht heeft
bereikt,
8. sterk mij dan en leg mij, uw dienaar, uit wat dit
verschrikkelijke visioen te betekenen heeft. Dan zult U mijn
ziel volledig geruststellen.
9. Want U hebt mij waardig geacht om het einde van de
tijden te zien en wat op het laatst van de tijd gebeuren zal.’
10. Hij zei tegen mij: ‘Dit is de uitleg van het visioen dat u
gezien hebt:
11. De arend die u uit de zee zag opstijgen is het vierde
koninkrijk wat uw broer Daniël zag in zijn visioen.
12. Het is echter niet zo aan hem uitgelegd als dat het aan u
uitgelegd is en zal worden.
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13. Zie, er zullen dagen zijn dat een koninkrijk op aarde zal
opkomen dat beangstigender zal zijn dan alle koninkrijken
die hiervoor zijn geweest.
14. Twaalf koningen zullen opeenvolgend hierover regeren.
15. De tweede die regeert zal er langere tijd over heersen
dan de overige twaalf.
16. Dit is de interpretatie van de twaalf koningen die u
gezien hebt.
17. Wat betreft de stem die gesproken heeft, die niet vanuit
de koppen van de arend sprak maar vanuit zijn lichaam, is
dit de uitleg:
18. Halverwege dit koninkrijk zal een grote strijd ontstaan
op het gevaar af dat het te gronde zal gaan. Toch zal het dan
nog niet vergaan maar haar macht herwinnen.
19. En de betekenis van de acht kleine vleugels die
vastgegroeid zijn aan haar vleugels is als volgt:
20. Er zullen acht koningen opstaan van wie de
regeringsjaren kort zullen zijn en waarbij de tijd snel zal
gaan.
21. Twee van hen zullen vergaan vlak voor de helft van hun
tijd. Vier zullen bewaard worden tot het eind van hun tijd
bereikt is en twee zullen bewaard worden tot het einde.
22. De drie koppen die sliepen betekenen het volgende:
23. In de laatste dagen zal de Allerhoogste drie koningen
doen opstaan. Zij zullen veel dingen van haar regering
vernieuwen en heel de aarde overheersen.
24. Zij zullen haar inwoners meer onderdrukken dan
iedereen daarvoor, daarom worden zij de koppen van de
arend genoemd.
25. Zij zijn het die de maat van haar goddeloosheid vol
zullen maken en haar laatste acties zullen uitvoeren.
26. De betekenis van wat u zag toen de laatste kop verdween
is dat een van deze koningen in zijn bed zal sterven maar
met een doodstrijd.
27 En wat betreft de twee die achterbleven, het zwaard zal
hen verslinden.
28. Het zwaard van de ene zal zijn bondgenoot verslinden,
maar ook hij zal in de laatste dagen door het zwaard gedood
worden.
29. De twee vleugels die het overnamen van de kop die zich
aan de rechterkant bevond betekenen het volgende:
30. De Allerhoogste heeft hen bewaard voor het einde van
de arend. Dit was de heerschappij die kort duurde en vol
tumult was, zoals u zag.
31. Nu over de leeuw die u brullend uit het bos zag stormen.
Hij sprak verwijtend tot de arend over zijn
onrechtvaardigheid en alles wat u hem hebt horen zeggen.
32. Dit is de Messias Die de Allerhoogste bewaard heeft tot
het einde van de dagen. Hij komt voort uit het nageslacht
van David en zal komen en tot hen spreken. Hij zal hen
aanspreken op hun goddeloosheid en slechtheid en hen de
walgelijke zaken die zij hebben bedreven voor de voeten
werpen.
33. Hij zal hen als eerste levend voor Zijn rechterstoel
plaatsen en als Hij hen bestraft heeft, zal Hij hen
vernietigen.
34. Hij zal genadig zijn over het overblijfsel van mijn volk.
Zij die gered zijn door binnen mijn grenzen te blijven. Hij
zal hen doen verheugen totdat het einde daar is, de dag van
het oordeel, waarover ik u al sprak in het begin.
35. Dit is de uitleg van de droom die u gezien hebt.
36. U alleen bent waardig bevonden om dit geheim van de
Allerhoogste te leren.
37. Schrijf daarom alle dingen die u gezien hebt in een boek
en bewaar het op een geheime plaats.
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38. U moet ze leren aan de verstandige mensen onder uw
volk. De mensen van wie u weet dat hun hart in staat is om
te begrijpen wat deze geheimen te betekenen hebben.
39. Wacht hier nogmaals zeven dagen. Dan zult u zien wat
de Allerhoogste u nog wenst te tonen.’ Hierna vertrok hij.

(H) Het volk vraagt of Ezra naar hen terugkomt
40. Toen de mensen van elkaar hoorden dat de zeven dagen
om waren en ik nog niet teruggekomen was naar de stad,
verzamelden zij zich, van de grootste tot de kleinste. Zij
kwamen naar mij toe en zeiden:
41. ‘Op welke wijze hebben wij u beledigd en wat hebben
wij u aangedaan dat u ons verlaten hebt en op deze plaats
blijft?
42. Want van alle mensen bent u alleen voor ons
overgebleven, als de laatste tros druiven van de oogst of een
lamp in een donkere plaats en als een haven die een schip
beschutting brengt tegen de storm.
43. Is het kwaad dat ons is overkomen al niet genoeg
geweest?
44. Als u ons nu verlaat dan zou het beter voor ons geweest
zijn dat wij verteerd waren door het vuur wat in Sion heeft
gewoed.
45. Wij zijn niet beter af dan degenen die daar gestorven
zijn.’ En zij brulden het uit van het huilen. Toen antwoordde
ik hen:
46. ‘Houd moed, O Israël; maak u geen zorgen, O huis van
Jakob.
47. Want de Allerhoogste houdt u in gedachten en de
Almachtige is u niet vergeten in uw strijd.
48. En wat mij betreft, ik heb u niet verlaten en ben ook niet
van u weggetrokken. Ik ben naar deze plaats gekomen om te
bidden over de verwoesting van Sion en om genade te
vinden voor de vernedering van ons heiligdom.
49. Ga nu allemaal terug naar uw huizen en na een aantal
dagen zal ik naar u terugkeren.’
50. Dus gingen de mensen terug naar hun stad zoals ik hen
opgedragen had.
51. Maar ik bleef zeven dagen langer in het veld, zoals de
engel mij ook opgedragen had. Ik at alleen de bloemen in
het veld, in die dagen at ik alleen plantaardig voedsel.
Hoofdstuk 13.

(VG) De Mens die uit de zee opkomt, Zijn
tegenstanders vernietigd en Zijn volk verzameld
1. Na zeven dagen droomde ik in de nacht een droom.
2. Ik zag dat een wind opstak vanuit zee en al haar golven
opzweepte.
3. Ik keek en zag dat de wind iets als een mens formeerde
die uit het hart van de zee opkwam. Al kijkende zag ik dat
de mens opgenomen werd in de wolken van de hemel en
overal waar Hij Zijn gezicht naar toe keerde beefde alles wat
in Zijn gezichtsveld kwam.
4. Als Zijn mond sprak, smolt iedereen die het hoorde alsof
zij van was waren dat met vuur in aanraking komt.
5. Toen zag ik een ontelbare menigte mensen die zich uit
alle vier hemelse windrichtingen hadden verzameld om de
strijd aan te gaan met de mens Die uit zee opgekomen was.
6. Ik zag dat Hij voor zichzelf een grote berg uitgroef en
naar de top hiervan toevloog.
7. Ik probeerde de plaats te vinden waar Hij de berg vandaan
had gehaald, maar ik kon deze niet vinden.
8. Ik zag dat iedereen die zich verzameld had om oorlog met
Hem te voeren ontzettend bang was, maar toch de strijd aan
durfde te gaan.
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9. Toen Hij de aanstormende menigte op Hem af zag komen,
hief Hij Zijn hand niet op en ook geen speer of enig ander
wapen.
10. Ik zag alleen dat uit Zijn mond een vurige vloed kwam,
van Zijn lippen kwam een vlammende adem en vanaf Zijn
tong kwam een storm van vonken.
11. Dit alles vermengde zich met elkaar, de vuurstroom, de
vlammende adem en de turbulente storm. Dit alles viel
bovenop de aanstormende menigte die het gevecht aan wilde
gaan, het verbrandde hen volledig. Plotseling was er niets
meer te zien van de ontelbare menigte, maar alleen het stof
van as en stinkende rook. Toen ik dat zag stond ik perplex.
12. Hierna zag ik dezelfde man de berg afdalen, Hij riep een
andere vredelievende menigte tot zich.
13. Veel mensen kwamen op Hem af, sommige van hen
waren blij en anderen zagen er zorgelijk uit. Sommige waren
vastgebonden en anderen namen weer anderen mee die
geofferd zouden worden. Hierna werd ik hevig beangstigd
wakker. Ik bad tot de Allerhoogste en sprak:
14. ‘Van aanvang af heeft U Uw dienaar deze
wondertekenen laten zien. U hebt mij waardig bevonden om
mijn gebeden te verhoren.
15. Toon mij de uitleg van deze droom.
16. Als ik alles in gedachten laat passeren, wee hen die in
die dagen zullen bestaan! Bovenal een wee voor hen
waarvan niets overblijft.
17. Want degenen van wie niets overblijft, zullen verdriet
hebben.
18. Ik begrijp nu welke zaken bewaard worden tot de laatste
dagen, wat hen overkomen zal en ook degenen die nog
overgebleven zullen zijn.
19. Want zij zullen grote gevaren zien en veel leed, zoals
deze dromen ook laten zien.
20. Toch is het beter om deze dingen te doorgronden,
hoewel dat gevaar betekent, dan om door de wereld te gaan
als een wolk, niet wetende wat er in de laatste dagen zal
gebeuren.’ Hij antwoordde mij en sprak:
21. ‘Ik zal u de uitleg van het visioen geven en ik zal de
zaken die u genoemd heeft ook verklaren.
22. Over wat u vroeg van degenen die over zijn gebleven is
dit de uitleg:
23. Hij die het gevaar brengt in die tijd, zal zelf ook degenen
die in gevaar komen beschermen. Zij die de werken doen
van, en geloof hebben in, de Almachtige.
24. Begrijp daarom dat degenen die overblijven meer
gezegend zullen zijn dan degenen die gestorven zijn.
25. Nu de uitleg van het visioen. Wat betreft de man Die u
op zag komen uit zee,
26. dit is Degene Die de Allerhoogste eeuwenlang heeft
bewaard. Hij zal zelf Zijn schepping bevrijden en hen leiden
die overgebleven zijn.
27. Over de wind, het vuur en de storm die u uit Zijn mond
zag komen,
28. samen met het feit dat Hij geen speer of oorlogswapen
vasthield en toch de aanstormende menigte die kwam om
Hem te overwinnen vernietigde, is dit de uitleg:
29. De dag zal komen dat de Allerhoogste degenen die op
aarde wonen zal bezoeken.
30. Verbijstering zal degenen die dan op aarde wonen
overvallen.
31. Zij zullen plannen maken om oorlog met elkaar te
voeren, stad tegen stad, dorp tegen dorp, volk tegen volk en
koninkrijk tegen koninkrijk.
32. Als deze dingen gebeuren en de tekenen zich voordoen
die ik u eerder heb laten zien, dan zal mijn Zoon
geopenbaard worden, Hij was de man Die u uit zee zag
opkomen.
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33. Als de volken Zijn stem horen, zal ieder mens zijn eigen
land verlaten en de oorlog die zij met elkaar voeren.
34. Dan zal een ontelbare menigte zich verzamelen. U zag
dat zij ernaar verlangden om Hem te overwinnen.
35. Hij zal staan op de top van de berg Sion.
36. Sion zal komen en getoond worden aan alle mensen,
klaargemaakt en afgebouwd, dit is de berg die u met de hand
uitgegraven zag.
37. Hij, mijn Zoon, zal de verzamelde naties straffen voor
hun goddeloosheid, dit werd gesymboliseerd door de storm.
38. Hij zal hen aankijken en confronteren met hun slechte
gedachten en de kwellingen waarmee ze gepijnigd zullen
gaan worden. Dit werd gesymboliseerd door de vlammen.
Hij zal ze zonder uitzondering vernietigen door de wet, dit
werd gesymboliseerd door de vuurstroom.
39 Daarna zag u dat een vredelievende menigte zich bij Hem
verzamelde.
40. Dat zijn de tien stammen die vanuit hun eigen land in
ballingschap zijn weggeleid tijdens de regering van Hosea.
Salmanasser, koning van de Assyriërs heeft hen uitgeleid,
hij trok met hen de rivier over en zo zijn ze in een ander land
terecht gekomen.
41. Maar zij maakten voor zichzelf een plan op om de
menigte van naties te verlaten en naar een verder gelegen
plaats te verhuizen, een plaats waar de mensheid nog nooit
geleefd had.
42. Op die plaats konden zij tenminste de principes
handhaven die zij in hun eigen land gehouden hadden.
43. Via de smalle doorgang nabij de Eufraat zijn zij
daarbinnen gegaan.
44. Op dat moment heeft de Allerhoogste hen tekenen
gegeven, Hij heeft de stroom van de rivier gestopt om hen
over te kunnen laten steken.
45. Aan de overkant aangekomen moesten ze een groot land
doortrekken, anderhalf jaar reizen, dat land heet Arzareth
(een ander land).
46. Daar zijn zij gebleven tot de laatste tijden. Nu is de tijd
voor hen gekomen om terug te keren.
47. De Allerhoogste zal de stroming van de rivier opnieuw
tegenhouden, zodat ze weer over kunnen steken. Daarom
zag u dat deze menigte vredelievend was samengekomen.
48. Maar zij die van uw volk zijn overgebleven, die zich
binnen mijn grenzen begeven, zullen gered worden.
49. Daarom zal Hij de menigte van naties die zich
verzameld hebben vernietigen omwille van de mensen die
overgebleven zijn.
50. Daarna zal Hij hen vele wonderen laten zien.’
51. Ik vroeg: ‘Soevereine Heer, verklaar aan mij het
volgende: Waarom kwam deze man op uit het midden van
de zee?’
52. Hij antwoordde mij: ‘Net zoals dat niemand de diepten
van de zee kan onderzoeken of weten kan wat zich daar
allemaal in bevindt, evenzo kan niemand op aarde mijn
Zoon zien of hen die bij Hem zijn, behalve als Zijn dag daar
is.
53. Dit is de uitleg van de droom die u gezien heeft. U alleen
bent hierover ingelicht.
54. Want u hebt uw eigen wegen verlaten, uzelf gericht op
mijn wegen en u heeft mijn wet willen doorgronden.
55. U hebt uw leven aan de wijsheid gewijd, begrip heeft u
uw moeder genoemd.
56. Daarom heb ik u dit getoond, want er is een beloning die
klaarligt bij de Allerhoogste. Over drie dagen zal ik u nog
meer vertellen, gewichtige en wonderbare zaken.’
57. Toen stond ik op en liep het veld in. Ik aanbad en prees
de Allerhoogste vanwege al Zijn wonderen die Hij van tijd
tot tijd werkt.
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58. En omdat Hij de tijden in handen heeft en alles wat op
Zijn tijd aan de orde zal komen. Ik bleef daar nog drie
dagen.
Hoofdstuk 14.

(P) Waarheid zal zich terugtrekken en leugen zal
opkomen tot het einde
1. Op de derde dag zat ik onder een eik en zie een stem
kwam uit een bosje tegenover mij en riep: ‘Ezra, Ezra.’
2. Ik antwoordde: ‘Hier ben ik Heer.’ En ik stond op.
3. Toen zei Hij tegen mij: ‘Ik openbaarde mij in een bosje
en sprak tot Mozes toen mijn volk in slavernij was in Egypte.
4. Ik stuurde hem en leidde mijn volk uit Egypte en ik heb
hem vele dagen lang bij mij gehouden.
5. Ik heb hem vele wonderlijke dingen verteld, ik heb hem de
geheimen van de tijden laten zien en het einde van de tijden
uitgelegd. Toen heb ik hem opgedragen:
6. ‘Deze woorden moet u openlijk vertellen, en deze moet u
geheim houden.’
7. Nu zeg ik u ook:
8. ‘Bewaar in uw hart de tekenen die ik u heb laten zien, de
dromen die u gezien en de uitleg die u gehoord heeft.’
9. Want u zult tussen de mensen uit weggenomen worden en
daarna met mijn Zoon leven en met iedereen die net als u is,
totdat de tijd zijn einde kent.
10. Want de tijd heeft haar jeugd verloren en de tijden zijn
in hun ouderdom aangekomen.
11. Deze tijd is in twaalf delen gesplitst, zeven ervan zijn
voorbij.37
13. Breng dan uw huis op orde en bestraf uw volk, vertroost
de nederige onder hen en onderwijs hen die wijs zijn.
14. Leg nu het vergankelijke leven af en het denken aan wat
sterfelijk is. Houd u verre van de lasten die mensen met zich
meezeulen en trek uw zwakke natuur uit.
15. Leg uw meest pijnlijke gedachten naast u neer en haast u
om aan deze tijden te ontkomen.
16. Want nog erger kwaad dan dat u gezien heeft zal hierna
plaatsvinden.
17. Want des te zwakker de wereld wordt door haar
ouderdom, des te meer zal het kwaad zich uitbreiden onder
haar inwoners.
18. Waarheid zal zich terugtrekken en leugen zal opkomen.
De arend die u in het visioen gezien hebt haast zich al om te
komen.’

(G) Ezra schrijft 94 boeken in 40 dagen, 24 openbaar
19. Daarop antwoordde ik en zei: ‘Laat mij in uw
aanwezigheid spreken Heer,
20. want ik zal zeker gaan zoals U mij opgedragen heeft, en
ik zal de mensen die nu leven vermanen. Maar wie zal hen
vermanen die hierna geboren worden? Want de wereld
bevindt zich in het donker en haar bewoners wandelen
zonder licht.
21. Want uw wet is verbrand, dus weet niemand meer wat
gedaan is of nog gedaan zal worden door U.
22. Als ik dan in uw gunst sta, stuur dan uw Heilige Geest in
mij, dan zal ik alles opschrijven wat vanaf het begin van de
wereld is gepasseerd en de zaken die in uw wet beschreven
zijn. Dan zal de mens in staat zijn om uw weg te vinden,
zodat zij die in de laatste dagen willen leven ook kunnen
leven.
23. Hij antwoordde mij en sprak: ‘Ga, verzamel het volk en
zeg hen om u veertig dagen lang niet te zoeken.

© Jim Sabelis

24. Maar bereid veel schrijftabletten voor en neem Sareas,
Dabreas, Salemias, Echanus en Asiël, deze vijf, omdat zij
erin getraind zijn om snel te schrijven.
25. Dan moet u hier komen en zal ik uw hart verlichten met
het licht van begrip en het zal niet uitgaan totdat dat wat u
opschrijven moet afgerond is.
26. Als u daar klaar mee bent, moet u sommige zaken
openbaar maken en sommige in het geheim aan de
verstandigen leren. Morgen moet u op dit tijdstip beginnen
met schrijven.’
27. Dus deed ik wat mij opgedragen was en verzamelde ik
het volk en sprak:
28. ‘Israël, luister naar mijn woorden.
29. In het begin woonden onze ouders als vreemdelingen in
Egypte, en daar vanuit werden zij bevrijd.
30. Zij ontvingen de wet van het leven, waaraan zij zich niet
gehouden hebben, die u net als hen overtreden heeft.
31. Toen werd u land, het land van Sion, in bezit gegeven,
maar u en uw voorvaders deden onrecht en hielden zich niet
aan de wegen die de Allerhoogste aanbevolen had.
32. En omdat Hij een rechtvaardige Rechter is, heeft Hij op
Zijn tijd weer afgenomen wat Hij u gegeven had.
33. En dat heeft u hier gebracht en uw broeders zijn nog
verder weggevoerd.
34. Als u dan uw gedachten beheerst en uw harten in toom
houdt, dan zult u in leven blijven, en na uw dood zult u
genade ontvangen.
35. Want na uw dood zal het oordeel komen, als wij
opnieuw zullen leven. Dan zullen de namen van de
rechtvaardigen bekend worden gemaakt en de daden van de
goddelozen openbaar worden.
36. Maar laat niemand nu naar mij toekomen en laat veertig
dagen lang niemand mij opzoeken.’
37. Dus nam ik de vijf mannen mee, zoals hij mij ook
opgedragen had, en ging naar het veld waar wij verblijf
hielden.
38. De volgende dag, zie, een stem riep mij en zei: ‘Ezra doe
je mond open en drink wat ik u te drinken geef.’
39. Toen opende ik mijn mond en zie, een volle beker werd
mij overhandigd. Zij was gevuld met iets dat leek op water
maar de kleur had van vuur.
40. Ik nam het aan en dronk, en toen ik eruit dronk werd
mijn hart vervuld met begrip, maakte wijsheid mij fier, en
werd het geheugen van mijn geest verfrist.
41. Mijn mond werd geopend en sloot zich niet meer.
42. De Allerhoogste gaf begrip aan de vijf mannen en op
hun beurt schreven zij op wat hen gedicteerd werd, in
leestekens die zij niet kenden. Zo zaten zij daar veertig
dagen lang, zij schreven overdag en aten ’s nachts hun
brood.
43. Wat mij betreft, ik bleef dag en nacht doorspreken.
44. Zo werden er vierennegentig boeken geschreven
gedurende die veertig dagen.
45. Toen de veertig dagen om waren sprak de Allerhoogste
mij toe en zei: ‘Openbaar de vierentwintig boeken die u
eerst geschreven hebt38 en laten zij die dit waardig zijn en
die dit onwaardig zijn ze lezen.
46. Maar bewaar de zeventig die als laatste geschreven zijn.
Deze moet u aan de wijze mensen onder uw volk geven.
48. Hierin staat de bron van begrip, de fontein van wijsheid
en de rivier van kennis.’
49. Zo heb ik het ook gedaan.
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Hoofdstuk 15.

(P) De Heer brengt rampen over de wereld
1. De Heer zegt: ‘Zie, spreek ten aanhoren van het volk de
profetische woorden die ik u in de mond zal leggen.
2. Zorg dat ze op papier worden gezet, want zij zijn
betrouwbaar en waar.
3. Vrees niet voor de complotten die tegen u worden
beraamd en wees niet verontrust over het ongeloof van uw
oppositie.
4. Want elke ongelovige zal in zijn ongeloof sterven.
5. Kijk,’ spreekt de Heer, ‘Ik breng rampen over de wereld,
het zwaard, de honger, de dood en de vernietiging.
6. Want ongerechtigheid heeft zich over ieder land verspreid
en hun schadelijke gedrag heeft haar grens bereikt.
7. Daarom,’ spreekt de Heer,
8. ‘zal ik niet langer zwijgen over de goddeloze daden die zij
lichtzinnig begaan, ik zal hun slechte praktijken niet langer
toestaan.
Zie, onschuldig en rechtvaardig bloed roept het uit naar mij
en de zielen van de rechtvaardigen zijn voortdurend aan het
vragen.39
9. Ik zal hen zeker vergelden,’ zegt de Heer, ‘en ik zal zelf al
het onschuldig bloed van hen in ontvangst nemen.40
10. Zie, mijn volk is als een kudde die naar de slacht wordt
geleid,41 ik zal niet langer toestaan dat zij nog verblijven in
het land Egypte.
11. Ik zal hen uitleiden, met sterke Hand en een opgeheven
arm, ik zal Egypte met plagen treffen, net als eerder, en
geheel het land vernietigen.’

(P) Natie zal tegen natie opstaan, verwarring en
plundering
12. Laat Egypte rouwen, met haar fundamenten, over de
plaag van vergelding en straf die de Heer over hen zal
brengen.
13. Laat de boeren die het land bewerken treuren, omdat hun
zaad en plant vernietigd zal worden door brand, hagel en een
vreselijke storm.
14. Wee de wereld en hen die erin leven!
15. Want het zwaard en de ellende komen al dichterbij.
Natie zal opstaan tegen natie om met het zwaard in de hand
oorlog te voeren.
16. Onder de mensen zal onrust heersen, de een zal de ander
overweldigen en in hun machtswellust zullen zij geen
respect meer hebben voor de koning of de heerser over hun
leiders.
17. Want een mens zal een stad binnen willen gaan, maar
het niet kunnen.
18. Vanwege hun trots zullen hun steden in verwarring zijn,
hun huizen vernietigd worden en het volk in angst leven.
19. Een man zal geen medelijden hebben met zijn buren,
maar een aanval op hun huizen doen met het zwaard en hun
goederen plunderen, dit alles vanwege honger naar brood en
grote verdrukking.

(G) Oproep aan alle koningen om de Heer te vrezen
20. ‘Kijk,’ spreekt de Heer, ‘alle koningen van de aarde
roep ik bijeen om mij te vrezen, vanaf de opkomst van de
zon, vanuit het zuiden, het oosten en vanuit Libanon, om om
te keren en terug te betalen wat zij hen aangedaan hebben.
21. Precies zoals zij gehandeld hebben tegenover mijn
uitverkorenen tot op deze dag, zo zal ik met hen omgaan,
maak je borst maar nat!’ Dit zegt de Heer:
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22. ‘Mijn Rechterhand zal de zondaars niet sparen, en mijn
zwaard wordt niet teruggetrokken van hen die onschuldig
bloed op aarde vergoten hebben.’
23. Een woedend vuur gaat van Hem uit, het zal de
fundamenten van de aarde verteren en haar zondaars als
brandend stro.
24. ‘Wee hen die zondigen en zich niet aan mijn geboden
houden,’ zegt de Heer.
25. ‘Ik zal hen niet sparen. Ga weg jullie ontrouwe
kinderen! Verontreinig mijn heiligdom niet langer.’
26. Want de Heer kent iedereen die in overtreding is bij
Hem, daarom zal Hij hen overgeven aan dood en slachting.
27. Nu zijn de rampen over de aarde gekomen en u zult erin
blijven, want God zal u niet verlossen, omdat u tegen Hem
gezondigd hebt.

(P) Een beangstigend leger komt uit het oosten, de
Armeniërs en Assyriërs, Babel wordt vernietigd
28. Zie een beangstigende aanblik, komende uit het oosten!
29. De naties van de draken uit Arabië zullen komen met
veel wagens. En als de wind zullen zij zich over de aarde
verspreiden. Iedereen die hen hoort zal in angst en beven
zijn.
30. Ook de Armeniërs zullen razend van woede zijn. Zij
trekken op als wilde beren uit het bos, met groot
machtsvertoon zullen zij komen en met hen de strijd
aangaan. Zij zullen een deel van het land van de Assieriërs
vermalen tussen hun tanden.
31. De draken zullen zich hun oorsprong herinneren en in
kracht toenemen. Als zij hun krachten bundelen en zich
omkeren om hen te overwinnen,
32. dan zullen zij uiteengeslagen en lamgelegd worden door
hun kracht, zij zullen zich omkeren en wegvluchten.
33. Uit het land van de Assyriërs zal een vijand die zich
verscholen houdt hen overvallen en een van hen vernietigen.
Vrees en beven zal over hun leger komen en
besluiteloosheid over hun koningen.
34. Zie, wolken uit het oosten, het noorden en het zuiden.
Zij zien er vreselijk dreigend uit en zijn vol van wraak en
tomeloze woede.
35. Zij zullen met elkaar in conflict komen en een hevige
strijd met elkaar op aarde voeren, en hun eigen strijd, en er
zal bloed door het zwaard vloeien zo hoog als het bit van de
paarden,42
36. de heupen van een man en de knie van een kameel.
37. Er zal een groot angst en beven zijn op aarde, zij die de
wraakzucht zien zullen van schrik als aan de grond
vastgenageld staan en overweldigd worden door het beven.
38. Hierna zullen grote stormwinden uit het zuiden, noorden
en westen opkomen.
39 En de oostenwinden zullen de overhand krijgen over de
wraakzuchtige storm die opkwam en haar verdrijven. En de
storm van oostenwind die vernietiging aan wilde brengen zal
zich met geweld uitstrekken naar het zuiden en westen.
40. Grote en machtige wolken, vol stormachtige woede
zullen opkomen om de aarde en haar inwoners te
vernietigen. Zij zullen over elke hoge en verheven plaats
verschrikkelijk huishouden.
41. Vuur en hagel, vliegende zwaarden en overstromingen
zodat alle landerijen en waterstromen gevuld zullen worden
met deze watervloed.
42. Zij zullen steden en dijken vernietigen, bergen en
heuvels, bomen en bossen, het gras van de weiden en al haar
graan.
43. Onstuitbaar zal zij zich voortbewegen naar Babylon en
haar vernietigen.
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44. Zij zal haar bereiken en omringen. Alle storm en woede
zal zij over haar uitgieten. Dan zal haar stof en rook naar de
hemel opstijgen en iedereen die het ziet zal over haar
rouwen.43
45. Zij die het overleven zullen hen dienen die haar
vernietigd hebben.

(P) Azië vergaat het als Babel.
46. U Azië, die deel uitmaakt van de weelde van Babylon en
haar krachtige persoonlijkheid,
47. wee u, ellendeling! Want u bent als haar geworden, u
heeft uw dochters overgeleverd aan hoererij, om de
minnaars die u begerig najagen te behagen en te eren.
48. Uw heeft die hatelijke hoer in al haar doen en laten
geïmiteerd, daarom zegt God:
49. ‘Ik zal uw weduwschap zwaar maken, armoede, honger,
het zwaard, pest, uw huizen zullen verwoest worden en
vernietiging en dood zal u overvallen.
50. De majesteit van uw macht zal vergaan als een bloem,
als de hitte over u komt die over u is uitgeroepen.
51. U zult uw kracht verliezen als bij een ongelukkige vrouw
die geslagen en verwond is, in die staat kunt u uw machtige
minnaars niet langer ontvangen.
52. Zal ik zo gewelddadig met u omgaan?’ spreekt de Heer.
53. ‘Als u maar niet degenen die door mij uitgekozen zijn
aldoor gedood had en u niet van vreugde in uw handen
geklapt had toen u, dronken en wel, sprak over hun dood.
54. Veeg de make-up van u af!
55. Het loon van een hoer wacht u, daarvoor zult u
vergelding ontvangen.
56. Zoals u zult doen met mijn uitgekozenen,’ spreekt de
Heer, ‘zo zal God aan u doen, en u aan uw tegenstanders
uitleveren.
57. Uw kinderen zullen omkomen van de honger en u zult
door het zwaard vallen. Uw steden zullen weggevaagd
worden en het volk op het platteland zal vallen door het
zwaard.
58. Zij die in de bergen en heuvels wonen zullen van honger
sterven en zij zullen hun eigen vlees eten en bloed drinken
vanwege hun dorst naar water.
59. Beklagenswaardigste boven allen, u zult over de zee
vluchten en ook daar op rampspoed lopen.
60. Als zij langskomen zullen zij de verslagen stad slopen,
een deel van uw land vernietigen en op de terugweg een deel
van uw heerlijkheid uitroeien, nadat zij Babylon hebben
verwoest.
61. U zult door hen worden afgebroken als stoppels, zij
zullen als het vuur voor u zijn.
62. Zij zullen u en uw steden verwoesten, uw land en uw
bergen. Al uw bossen en boomgaarden zullen zij
platbranden.
63. Uw kinderen zullen zij als gevangenen meevoeren, uw
rijkdom zullen zij plunderen en uw stralend gezicht zullen zij
doen verbleken.’
Hoofdstuk 16.

(P) Wee over Babel, Azië,
hongersnood en plagen

Egypte

en

Syrië,

1. Wee u, Babylon en Azië! Wee u Egypte en Syrië!
2. Kleed uzelf in zak en as en kamelenhaar, rouw over uw
kinderen en schreeuw het uit over hen, want uw vernietiging
komt eraan.
3. Het zwaard is over u afgeroepen en wie zal het keren?
4. Een vuur is onder u aangestoken en wie zal het doven?
5. Het noodlot is u overvallen en wie zal het wegsturen?
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6. Kan iemand een hongerige leeuw terugsturen het bos in?
Of de stoppels die in brand staan uitdoven als ze eenmaal in
brand staan?
7. Kan iemand een pijl terugsturen die door een vaardig
boogschutter is geschoten?
8. De Heer God stuurt rampen, wie zal ze afwenden?
9. Vuur komt op vanuit Zijn woede, wie zal het doven?
10. De bliksem zal Hij doen flitsen, wie zal niet bang zijn?
De donder doen klinken, wie zal niet doodsbenauwd zijn?
11. Het dreigen van de Heer alleen al, wie zal niet volledig
vermorzeld worden in Zijn aanwezigheid?
12. De aarde zal op haar grondvesten schudden, de zee
wordt opgezweept vanuit de diepte, ook haar golven en
vissen zullen verontrust zijn over de aanwezigheid van de
Heer en de sterkte van Zijn macht.
13. Want Zijn Rechterhand Die de boog spant is sterk, de
pijlen die Hij afvuurt zijn scherp en zullen hun doel niet
missen wanneer zij gericht zijn op de uiteinden van de
aarde.
14. Zie, rampen zijn afgekondigd en zullen niet stoppen
totdat ze de aarde getroffen hebben.
15. Het vuur is aangestoken en zal niet doven totdat het de
fundamenten van de aarde heeft verteerd.
16. Net als een pijl die door een vaardig boogschutter is
afgeschoten niet terugkeert, zo zullen ook de rampen die de
aarde treffen niet terugkeren.
17. Wee mij! Wee mij! Wie zal mij redden in deze dagen?
18. Het begin van de ellende als er veel verdriet zal komen.
Het begin van de hongersnood, als velen zullen vergaan. Het
begin van de oorlogen, als de machten doodsbang zullen
zijn. Het begin van de rampen, als iedereen zal beven. Wat
zullen zij doen in deze omstandigheden, als de rampen
komen?
19. Zie, hongersnood en plagen, verdrukking en
benauwdheid worden als zweepslagen gegeven om de
mensheid te corrigeren.
20. Ondanks dit alles zullen zij zich niet bekeren van hun
kwaadaardigheid, noch de zweepslagen voor altijd
gedenken.

(P) Voedsel en vrede zal eerst goedkoop zijn, dan
komt de honger, een kleine rest zal overblijven.
21. Zie, voedsel zal op aarde zo goedkoop zijn, dat mensen
zullen denken dat hun vrede verzekerd is. Dan zullen de
rampen opkomen over de aarde, het zwaard, de honger en
grote verwarring.
22. Want veel van degenen die op aarde leven zullen
omkomen door honger. En zij die de honger overleven
zullen omkomen door het zwaard.
23. De doden zullen als afval weggegooid worden en er zal
niemand zijn om hen te begraven, want de aarde zal
verwoest worden en haar steden in puin liggen.
24. Er zal niemand meer over zijn om de aarde te bewerken
of in te zaaien.
25. De bomen zullen vruchtdragen, maar wie zal ze
plukken?
26. De druiven zullen rijp zijn, maar wie zal ze uitpersen?
Want overal zal het uitgestorven zijn.
27. Iemand zal verlangen om een ander te ontmoeten, of
zelfs maar een stem te horen.
28. Want uit een hele stad zullen er tien overblijven en van
het platteland twee die zich in dicht struikgewas en
spelonken verborgen hebben.
29. Als bij een olijfgaard zullen drie of vier olijven op een
hele boom overblijven.
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30. En zoals een wijngaard wordt geoogst zullen er maar een
paar trosjes overblijven, nadat de wijngaard zorgvuldig is
geoogst door de plukkers.
31. Dus zullen er in die dagen drie of vier gered worden uit
handen van hen die hun huizen doorzoeken met het zwaard.
32. De aarde zal er verlaten bijliggen en het veld is voor de
rozenbottels. Haar wegen en al haar paden zullen doornen
voortbrengen, omdat er geen schaap meer overheen gaat.
33. Maagden zullen huilen omdat ze geen bruidegom
hebben, vrouwen zullen huilen omdat ze geen man hebben.
Dochters zullen huilen omdat niemand hen helpt.
34. Hun bruidegommen zullen in de oorlog omkomen en
hun echtgenoten sterven door hongersnood.

(P) Bemoediging voor rechtvaardigen, de rampen zijn
als weeën maar een kind wordt geboren
35. Luister nu naar deze zaken en toon er begrip voor,
dienaren van de Heer.
36. Zie, ontvang het woord van de Heer: ‘Hecht geen
ongeloof aan wat de Heer zegt.
37. Zie de rampen komen naderbij en zullen niet worden
uitgesteld.
38. Net als een vrouw met een baby in haar negende maand,
als de tijd van het baren op handen is, eerst twee of drie uur
lang in hevige pijn is vanwege haar baarmoeder, zo zal het
geen moment langer duren dan nodig is voordat de baby
wordt geboren.
39. De rampen die over de aarde komen zullen dus niet
vertraagd worden. De aarde zal kreunen en aan alle kanten
zal pijn haar treffen.
40. Luister dus mijn volk, bereid u voor op de strijd, en wees
te midden van de rampen als vreemdelingen op aarde.
41. Laat iemand die verkoopt zijn alsof hij gaat vluchten.
Laat iemand die koopt zijn alsof hij alles direct weer
verliest.
42. Laat iemand die zaken doet zijn alsof hij geen winst zal
maken en iemand die een huis bouwt alsof hij het niet zal
bewonen.
43. Laat iemand die zaait zijn alsof hij niet zal oogsten, net
als iemand die de druiven wel krent maar de trossen niet
oogst.
44. Laat wie trouwen zijn alsof zij geen kinderen krijgen en
degenen die niet trouwen alsof ze weduwnaar zijn.
45. Want zij die werken, werken tevergeefs.
46. Vreemdelingen zullen hun vruchten plukken en hun
bezittingen plunderen. Zij zullen hun huizen verwoesten en
kinderen gevangen nemen. Want in gevangenschap en
hongersnood zullen zij hun kinderen baren.
47. Degenen die handeldrijven doen dat slechts om
geplunderd te worden. Hoe meer zij geven om hun steden,
huizen en bezittingen,
48. hoe meer boosheid ik zal tonen over hun zonden,’ zegt
de Heer.

(P) De Heer weet alles wat de mens doet, Hij heeft
alles gemaakt
49. Net zoals een respectabele en eerbare vrouw afkeer heeft
van een hoer,
50. zo zal rechtvaardigheid afkeer hebben van slechtheid als
zij zich uitdost. Zij zal haar recht in het gezicht
beschuldigen, als Hij komt Die hen die onderzoek doen naar
alle zonden op aarde verdedigt.
51. Wees daarom niet als haar, of haar daden.
52. Zie, nog maar een korte tijd, dan zal slechtheid op aarde
verdwenen zijn, rechtvaardigheid zal over ons heersen.
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53. Laat geen zondaar zeggen dat hij niet gezondigd heeft,
want God zal vurige kolen op het hoofd branden van ieder
die zegt: ‘Ik heb niet gezondigd tegenover de heerlijkheid
van God.’44
54. Zie, de Heer weet alles wat een mens doet, wat zij zich
inbeelden en wat zij in hun hart overleggen.
55. Hij sprak: ‘Laat de aarde er zijn,’ en zij werd gemaakt;
‘Laat de hemel er zijn,’ en zij werd gemaakt.
56. Op Zijn woord werden de sterren gemaakt en Hij weet
precies hoeveel het er zijn.
57. Hij doorgrondt de diepte en haar schatten en heeft de zee
met alles wat zij bevat afgemeten.
58. De zee vormt het centrum van alle water en door Zijn
Woord heeft Hij de aarde boven het water geplaatst.
59. Hij heeft de hemel gespannen als een boog en haar op
het water gefundeerd.
60. Hij heeft waterbronnen in de woestijn gegeven en meren
bovenop de bergtoppen. Waar rivieren vanaf stromen om de
aarde te bevloeien.
61. Hij heeft de mens gemaakt en een hart binnenin
geplaatst, Hij gaf hem de levensadem met leven en begrip.
62. En de Geest van de Almachtige God, die alles gemaakt
heeft en verborgen zaken in verborgen plaatsen doorzoekt.
63. Natuurlijk weet Hij wat u zich inbeeldt en wat u
overweegt in uw hart! Wee hen die zondigen en hun zonden
willen verbergen!
64. Want de Heer zal nauwkeurig al hun daden onderzoeken
en u allen publiekelijk te kijk zetten.
65. En als uw zonden bekend zullen worden bij de mensen,
zal u zich diep schamen. Uw eigen slechte daden zullen u
aanklagen op die dag.
66. Wat zult u doen? Of hoe wilt u uw daden verbergen voor
God en de engelen?
67. Zie, God is de rechter, vrees Hem! Vlucht weg uit uw
zonden, vergeet uw verkeerde gedrag, en doe het nooit meer,
dan zal God u uitleiden en verlossen van alle tegenspoed.
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(PG)
De rechtvaardigen worden beproefd als goud
in het vuur
68. Want zie, de vurige woede van een grote menigte is over
u aangestoken. Sommigen van u zullen zij wegvoeren en
voeden met wat aan afgoden geofferd is.
69. Zij die weigeren te eten, zullen geminacht en bespot
worden, zij zullen als deurmat gebruikt worden.
70. Want op veel plaatsen en in naburige steden zal grote
opstand zijn tegen hen die diep ontzag hebben voor de Heer.
71. Zij gaan als gekken tekeer, sparen niemand, maar ze
plunderen en vernietigen hen die de Heer vrezen.
72. Zij zullen hun bezittingen vernielen en plunderen en ze
uit hun huizen wegjagen.
73. Zo zal de kwaliteit van mijn rechtvaardigen worden
getest, zoals goud dat wordt gezuiverd in het vuur.
74. ‘Luister, mijn uitgekozenen,’ zegt de Heer. ‘Zie, de
dagen van vervolging staan voor de deur en ik zal u daaruit
bevrijden.
75. Vrees en twijfel niet, want God is uw gids.
76. U die mijn geboden en voorschriften in acht neemt,’
spreekt de Heer, ‘laten uw zonden u niet overweldigen, of
uw slechte daden over u heersen.
77. Wee hen die in de greep zijn van hun zonden en
overweldigd zijn door hun verkeerde gedrag. Zoals een
akker wordt overwoekerd door kreupelhout en haar pad
wordt overwoekerd door doornstruiken zodat niemand er
meer langs kan.
78. Het wordt opgegeven en aan het vuur prijsgegeven.’45
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Op basis van Old Testament Pseudepigrapha vertaling
door James H. Charlesworth
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Let op dat de aarde ook werkelijk voor 71% uit water en
29% uit land bestaat, dat was toen nog niet te meten
Jesaja 40:15
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Vier tijdseenheden?
Markus 13:18; Lukas 21:11
De vertaling geeft hier: ‘negen ervan zijn al voorbij, evenals
de helft van het tiende deel. Dus blijven nog twee delen over
en de helft van het tiende deel.’ Ezra leefde omstreeks het
jaar 500 voor Christus. Uitgaande van de 6000 jaar of 12 x
500 jaar die deze scheppingsperiode lang is, is dat dus 3500
jaar of de zevende periode na Adam. Dit is ook in lijn met
de 3000 jaar na Adam dat de tempel werd gevestigd door
Salomo, zie H 10:46. Na Ezra resten er dus nog 5 perioden
= 2500 jaar wat omstreeks het jaar 2000 uitkomt. Als de in
deze vertaling gebruikte tijd zou worden aangehouden, zou
het einde in het jaar 750 na Christus zijn geweest, wat ook
impliceert dat Ezra in het jaar 4750 na Adam zou hebben
geleefd, beide zijn dus onjuist. Zesduizend jaar na Adam is
dus 12 perioden van 500 jaar, ofwel 12 perioden van 2 uur
(uitgaande van de dag die om 6 uur ’s ochtends begint)
totdat Jezus Zijn bruid haalt.
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