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Apocalyps van Petrus  
 

de Ethiopische tekst. 
 

Hoofdstuk 1 
  
1. De tweede komst van Christus en de opstanding van 

de doden die Christus geopenbaard heeft door 
Petrus aan hen die in hun zonden gestorven zijn 
omdat zij zich niet aan het gebod van God hun 
Schepper gehouden hebben.  

2. En hij, Petrus, was aan het overpeinzen dat hij het 
geheim van de Zoon van God zou kunnen begrijpen, 
de Genadige, Die van genade houdt. 

3. Toen de Heer op de Olijfberg was gaan zitten, 
kwamen zijn discipelen naar Hem toe. 

4. En wij baden en smeekten Hem nadrukkelijk en 
vroegen met klem: ‘Vertel ons wat de tekenen van 
Uw komst zijn en van het einde van de wereld. Dan 
kunnen wij de tijd van Uw komst voorzien, 
aanwijzen wanneer U komt en degenen die na ons 
komen, aan wie wij het woord van het evangelie 
zullen prediken en die wij over Uw kerk zullen 
aanstellen, onderwijzen. Zo kunnen zij die het 
horen er acht op slaan en de tijd van Uw komst 
herkennen.’ 

5. En onze Heer antwoordde ons met te zeggen: ‘Let 
op dat niemand u bedriegt, dat u niet twijfelt en 
geen andere goden dient. Velen zullen in mijn 
Naam komen en zeggen: ‘Ik ben de Christus.’ 
Geloof hen niet, kom zelfs niet in hun buurt. Want 
de komst van de Zoon van God zal niet duidelijk (te 
voorzien) zijn.  

6. Want zoals de bliksem flitst vanaf het oosten naar 
het westen, zo zal ik op de wolken van de hemel 
komen in mijn majesteit, samen met een groot 
leger. Met mijn kruis dat voor mij uitgaat zal ik in 
mijn majesteit verschijnen. Zeven maal feller 
stralend dan de zon zal ik in mijn majesteit met al 
mijn heiligen (en) mijn engelen komen. 

7. Mijn Vader zal mij een kroon op mijn hoofd zetten 
zodat ik de levenden en doden kan oordelen en 
ieder mens loon naar werken kan uitbetalen.’ 

Hoofdstuk 2 
 
1. ‘En u, leer de gelijkenis van de vijgenboom. Direct 

als zijn loten uitbotten en de twijgen uitgegroeid 
zijn, dan zal het einde van de wereld komen.’  

2. Toen antwoordde ik, Petrus, en zei tegen Hem: 
‘Leg mij uit wat U bedoelt met de vijgenboom 
waardoor wij het zullen begrijpen. Want zolang zij 
leeft bot de vijgenboom loten uit, en elk jaar 
draagt zij vrucht voor haar meester. Wat betekent 
de gelijkenis van de vijgenboom? Wij weten dat 
niet.’ 

3. En de Meester antwoordde en zei tegen mij: 
‘Begrijpt u niet dat de vijgenboom het huis van 
Israël is? Net als een man die een vijgenboom die 
geen vrucht draagt in zijn tuin geplant heeft. 
Jarenlang keek hij of er vrucht aan groeide, en toen 
hij het steeds niet zag gebeuren zei hij tegen de 

tuinman: ‘Ontwortel deze vijgenboom zodat zij 
onze grond niet onvruchtbaar maakt.’ 

4. En de tuinman zei tegen God: ‘Laten wij het 
onkruid nog wieden, de grond eromheen verversen 
en haar water geven, als hij dan nog geen vrucht 
geeft, dan moeten wij haar wortels direct uit de 
tuin verwijderen en er een ander voor in de plaats 
planten.’  

5. Heeft u niet begrepen dat de vijgenboom het huis 
van Israël is? Voorwaar zeg ik u, als de twijgen 
ervan in de laatste dagen uitgebot zijn, dan zullen 
valse christussen komen en verwachtingen wekken 
door te zeggen: ‘Ik ben de Christus die nu in de 
wereld gekomen is.´  

6. En als zij de verdorvenheid van hun daden 
doorkrijgen, dan zullen zij zich afkeren en Hem Die 
door hun vaders geprezen werd loochenen, de 
eerste Christus Die zij gekruisigd hebben, waarmee 
zij een grove zonde begaan hebben.  

7. Maar die bedrieger is de Christus niet, en als zij 
hem afwijzen, dan zal hij hen met het zwaard 
doden en er zullen vele martelaren zijn.  

8. Dan zullen de twijgen van de vijgenboom, wat het 
huis van Israël is, uitbotten en velen zullen 
martelaar worden onder zijn handen. 

9. Henoch en Elia zullen komen om hen te leren dat 
dit de verleider is die in de wereld komen moet en 
tekenen en wonderen verricht om te bedriegen. 

10. Daarom zullen degenen die onder zijn hand sterven 
martelaren genoemd worden, zij zullen deel 
uitmaken van de goede en rechtvaardige 
martelaren die God tijdens hun leven welgevallig 
geweest zijn.’ 

Hoofdstuk 3 
 
1. Hierna toonde Hij mij de zielen van alle mensen in 

Zijn rechterhand. In de palm van Zijn hand liet Hij 
de dingen zien die in de laatste dagen gebeuren 
zullen.  

2. Hoe de rechtvaardigen en de zondaars gescheiden 
zullen worden, hoe zij die een oprecht hart hebben 
zullen handelen en hoe degenen die kwaad doen 
voor eeuwig ontworteld zullen worden.  

3. Wij zagen hoe de zondaars vanwege hevige 
verdrukkingen en zorgen huilden, totdat iedereen 
die dit met eigen ogen zag huilde, ook de engelen 
en Hijzelf.  

4. En ik vroeg Hem en zei tegen Hem: ‘Heer, sta mij 
toe iets vanuit Uw woord over de zondaars te 
zeggen, het zou beter voor hen geweest zijn als zij 
niet geschapen waren.’  

5. De Redder antwoordde en zei tegen mij: ‘Petrus, 
waarom zegt u dit dat het beter voor hen zou zijn 
als zij niet geschapen waren? U wijst God zo af! Zou 
u barmhartiger voor Zijn evenbeeld zijn dan Hij? 
Want Hij heeft hen geschapen en hen 
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voortgebracht zonder dat zij bestonden. Maar 
vanwege de rouwklachten die over de zondaars 
zullen komen in de laatste dagen, daarom is uw 
hart bezwaard, ik zal u hun daden laten zien 
waarmee zij tegen de Allerhoogste gezondigd 
hebben. 

6. Kijk nu wat hen in de laatste dagen zal overkomen, 
als de dag van God en de dag van het oordeel van 
God komt. 

7. Alle mensenkinderen zullen vanaf het oosten tot 
het westen voor mijn Vader Die eeuwig leeft 
verzameld worden. 

8. Hij zal de hel opdracht geven om haar keiharde 
sloten te openen en alles te geven wat zich erin 
bevindt. 

9. De wilde beesten en de roofvogels zal Hij de 
opdracht geven om al het vlees dat zij verslonden 
hebben te herstellen, want Hij wil dat mensen 
tevoorschijn komen, want niets vergaat voor God 
en niets is onmogelijk voor Hem, want alles is van 
Hem. 

10. Alle dingen zullen gebeuren op de dag van het 
oordeel, door middel van het Woord van God, net 
zoals alle dingen gedaan zijn toen Hij de wereld 
schiep en opdracht gaf voor alles wat zich erin 
bevindt en zoals dat is uitgevoerd. Zo gaat het ook 
in de laatste dagen, want alle dingen zijn mogelijk 
voor God.  

11. Daarom zegt Hij in de schrift: ‘Mensenzoon 
profeteer over de verschillende beenderen en zeg 
tegen deze botten: ‘Bot verbindt u met bot, met 
pezen, zenuwen, vlees, huid en haar erop.’’  

12. Geest en ziel zal de grote Uriël hen op Gods 
commando geven. Want God heeft hem over de 
opstanding van de doden op de dag van het oordeel 
aangesteld.  

13. Zie en overweeg de graankorrels die in de aarde 
gezaaid zijn. Als droge korrels zonder ziel zaait 
men ze in de aarde, dan leven zij opnieuw en 
dragen zij vrucht en de aarde herstelt hen als een 
eed die aan haar is toevertrouwd. 

14. Dat wat sterft is als zaad in de aarde gezaaid, dan 
komt het tot leven en wordt hersteld om te leven, 
dat is de mens. 

15. Hoeveel temeer zal God op de dag van het oordeel 
degenen die in Hem geloven en door Hem 
uitgekozen zijn dan niet opwekken? Voor hen heeft 
Hij de wereld gemaakt! Alle dingen zal de aarde 
herstellen op de dag van het oordeel, want samen 
met hen zal alles geoordeeld worden, ook de 
hemel.’ 

Hoofdstuk 4 
 
1. ‘Dit zal op de dag van het oordeel komen over 

degenen die afgevallen zijn van hun geloof in God 
en die gezondigd hebben.  

2. Een stortvloed van vuur zal losgelaten worden, 
donkerheid en duisternis zal opkomen en de hele 
wereld en de wateren zullen veranderen en vurige 
kolen worden, alles wat zich erop bevindt zal 
verbranden, ook de zee zal van vuur worden.  

3. Vanuit de hemel brandt hevig vuur dat niet gedoofd 
kan worden, het stroomt om het oordeel van wraak 
te voltrekken.  

4. Ook de sterren zullen door vurige vlammen 
smelten, alsof zij niet geschapen zijn en de 
atmosfeer aan de hemel zal door gebrek aan water 
wegsmelten, alsof zij niet bestaan heeft. De hemel 
zal ongekend bliksemen en de betovering ervan zal 
de wereld schrik aanjagen.  

5. De geesten van de dode lichamen zullen net als hen 
zijn en zullen op Gods gebod vuur worden. 

6. Direct als de hele schepping ontbonden wordt, dan 
zullen de mensen in het oosten naar het westen 
vluchten, (en zij in het westen) naar het oosten. 
De zuiderlingen zullen naar het noorden vluchten, 
(en de noorderlingen) naar het zuiden.  

7. Overal zal de wraak van een angstaanjagend vuur 
hen overvallen, en een onuitblusbare vlam zal hen 
naar het wrekende oordeel voortjagen, naar de 
stroom van onuitblusbaar vuur die vloeit, met 
vurige vlammen, en als de golven ervan zich al 
brandend van elkaar zullen scheiden, dan zal er 
een groot tandengeknars onder de mensenkinderen 
zijn.  

8. Dan zullen zij mij allemaal op een stralende wolk 
zien komen. En de engelen van God die bij mij zijn 
zullen aan de rechterhand van mijn hemelse Vader 
naast mij op de troon van mijn heerlijkheid zitten, 
dan zal Hij mij een kroon op het hoofd zetten.  

9. Als de natiën dit zien zullen zij huilen, iedere natie 
op zich.  

10. Dan zal Hij hen gebieden om de rivier van vuur te 
betreden, terwijl de werken die ieder gedaan heeft 
hen voor ogen zullen staan. (Hij zal ieder 
beoordelen) naar wat hij gedaan heeft. 

11. De uitgekozenen die goed gedaan hebben zullen bij 
mij komen en de dood van het verslindende vuur 
niet zien. 

12. Maar de onrechtvaardigen, de zondaars en 
huichelaars zullen in de diepe duisternis die niet 
zal verdwijnen stappen. Hun straf is het vuur en 
engelen brengen hun zonden naar voren en maken 
een plaats voor hen klaar waarin zij voor eeuwig 
gestraft zullen worden.’ 

Hoofdstuk 5 
 
1. ‘Uriël, de engel van God, zal de zielen van deze 

zondaars naar voren brengen. Ieder in 
overeenstemming met wat hij gedaan heeft. 
Iedereen die in de zondvloed omgekomen is, iedere 
afgodendienaar die gegoten beelden gediend 
heeft, of elk ding waar maar van gehouden zou 
kunnen worden, ook van afbeeldingen.  

2. Ook zij die op de heuvels, bij rotsen of langs de 
weg dingen goden genoemd hebben, zij zullen 
samen met hen in het eeuwige vuur verbrand 
worden, en nadat dit alles samen met hun 
verblijfplaats vernietigd is, dan zullen zij voor 
eeuwig gestraft worden. 

3. Dan zullen mannen en vrouwen bij de plaats die 
voor hen is klaargemaakt aankomen. Aan hun tong 
waarmee zij de rechtvaardige weg vervloekt 
hebben zullen zij opgehangen worden. Onder hen 
brandt een onuitblusbaar vuur waaraan zij niet 
kunnen ontsnappen. 

4. Zie een andere plaats ziet eruit als een groeve, 
groot en vol (met brandende modder). Hierin 
bevinden zich degenen die rechtvaardigheid 
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hebben afgewezen. Bestraffende engelen pijnigen 
hen en daar gieten zij het vuur van hun woede over 
hen uit. 

5. En bekijk ook de vrouwen die aan hun nek en haar 
worden opgehangen, zij werpen hen in de groeve. 
Dit zijn zij die hun haar vlochten, niet om zichzelf 
mooi te maken, maar om hoererij te plegen, zodat 
zij de zielen van mannen naar het verderf konden 
sturen.  

6. De mannen die aan hun hoererij deelgenomen 
hebben zullen op deze brandende plaats aan hun 
heupen opgehangen worden. Dan zullen zij tegen 
elkaar zeggen: ‘Wij wisten niet dat wij in het 
eeuwige oordeel terecht zouden komen.’ 

7. De moordenaars en zij die met hen samengewerkt 
hebben zullen zij ook in het vuur werpen, op een 
plaats vol met giftige dieren, zonder ophouden 
zullen zij gepijnigd worden, hun pijniging voelend. 
Hun wormen zullen net zo talrijk als een donkere 
wolk zijn. 

8. De engel Ezraël zal de zielen van hen die vermoord 
zijn naar voren brengen, en zij zullen de pijniging 
van hen die hen vermoord hebben zien, en tegen 
elkaar zeggen: ‘Rechtvaardig en recht is het 
oordeel van God. Want wij hebben ervan gehoord, 
maar er niet in geloofd dat wij in deze plaats van 
eeuwig oordeel zouden komen.’ 

9. Vlakbij deze vlammen is een groeve die uitgestrekt 
en bijzonder diep is. Van bovenaf stromen allerlei 
soorten martelingen naar beneden, vuiligheid en 
afvalstoffen. Vrouwen worden erin tot aan hun nek 
opgeslokt en gekweld door hevige pijnen. Dit zijn 
zij die hun kinderen ontijdig geboren hebben laten 
worden en het werk van God Die hen geschapen 
heeft verminkt hebben. Bliksemflitsen komen uit 
deze kinderen voort en doorsnijden de ogen van 
hen die vanwege hoererij hun eigen vernietiging 
veroorzaakt hebben. 

10. Andere mannen en vrouwen zullen naakt boven hen 
staan en hun kinderen recht tegenover hen op een 
heerlijke plaats, zij zullen zuchten, over hun 
ouders tot God roepen en zeggen:  

11. ‘Dit zijn zij die Uw geboden veracht, vervloekt en 
overtreden hebben en ons aan de dood hebben 
overgeleverd. Zij hebben de Engel Die ons gevormd 
heeft vervloekt, ons opgehangen en ons het licht 
dat U aan al Uw schepselen gegeven heeft 
misgund.’ 

12. De melk die uit de borsten van hun moeders vloeit 
zal stollen en daar vanuit zullen vleesetende dieren 
komen. Deze zullen eeuwig ontstaan en hen 
pijnigen, samen met hun echtgenoten, want zij 
hebben de geboden van God verlaten en hun 
kinderen gedood. 

13. Vanwege hun kinderen zullen zij worden 
overgedragen aan de engel Temlakos en zij die hen 
gedood hebben zullen eeuwig gepijnigd worden, 
want dat is de wil van God. 

14. Ezraël, de engel van wraak, zal mannen en vrouwen 
brengen die voor de helft van hun lichamen 
verbrand zullen zijn, hij zal hen in een duistere 
plaats werpen, ja de hel voor die mensen.  

15. Een wrekende geest zal hen met allerlei soorten 
martelingen pijnigen en een worm zal hun 
ingewanden zonder ophouden aanvreten. Dit zijn 
de vervolgers en verraders van mijn 
rechtvaardigen.  

16. Naast degenen die er al zijn, zullen er nog andere 
mannen en vrouwen zijn die op hun tong kauwen, 
zij zullen met roodgloeiend ijzer gepijnigd worden 
en hun ogen zullen worden gebrandmerkt. Dat zijn 
degenen die mijn rechtvaardigheid in twijfel 
trekken en lasteren. 

17. Andere mannen en vrouwen die bedrieglijk 
gehandeld hebben zullen de lippen afgesneden 
worden, en vuur zal hun mond en ingewanden 
binnengegoten worden. Dit zijn degenen die ervoor 
gezorgd hebben dat de martelaren vanwege hun 
leugens stierven. 

18. Naast hen, een plek vlakbij, zal een stenen 
vuurkolom opgericht zijn, deze pilaar is scherper 
dan zwaarden. Daar zullen mannen en vrouwen in 
lompen gekleed zijn, met vuile bovenkleding. Zij 
zullen daarop gegooid worden om zo een 
voortdurende pijniging te ondergaan. Dit zijn zij 
die op hun rijkdom vertrouwd hebben en de 
weduwen en weduwvrouwen veracht hebben… voor 
God. 

19. Op een andere plaats die dichtbij gelegen en 
gevuld met vuiligheid is, zullen mensen tot aan hun 
knieën geworpen worden. Dit zijn zij die geld 
geleend hebben en rente gevraagd hebben. 

20. Andere mannen en vrouwen werpen zichzelf van 
een hoge plek af en rennen weer omhoog, gedreven 
door duivels. Dit zijn de afgodendienaars die zij tot 
de hoogste top jagen en zichzelf weer naar 
beneden gooien. Zo gaat het almaar door en zo 
worden zij eeuwig gepijnigd.  

21. Dit zijn zij die zichzelf, alsof ‘apostelen’, zoals bij 
mannen in het vlees besneden hebben, en de 
vrouwen bij hen ..……. en dit betreft mannen die 
zichzelf als met vrouwen samen verontreinigd 
hebben. 

22. En naast hen (zal een vuurkorf zijn?) en onder hen 
zal de engel Ezraël een plaats van veel vuur 
klaarmaken. Alle afgoden van goud en zilver, alle 
afgoden, het werk van mensenhanden, de 
nagemaakte afbeeldingen van katten en leeuwen, 
van kruipende wezens en wilde beesten en de 
mannen en vrouwen die de beelden ervan gemaakt 
hebben, zij zullen aan kettingen van vuur gebonden 
zijn en zullen vanwege hun misvattingen gepijnigd 
worden, kijkend naar hun afgoden, (elkaar met 
brandende stokken slaande) en dit is hun eeuwige 
oordeel. 

23. Naast hen zullen er andere mannen en vrouwen 
zijn, brandend in het vurige oordeel en hun 
pijniging duurt eeuwig. Dit zijn zij die het gebod 
van God verlaten hebben en op de (listen van de?) 
duivels zijn ingegaan.  

24. Dan is er nog een erg hoge plaats…… (Daar is een 
oven en een vuurkorf die zal branden. Het 
brandende vuur zal van één kant van de vuurkorf 
komen?)... De mannen en vrouwen glijden hier uit 
en zullen in een angstwekkende plaats naar 
beneden rollen. Terwijl het vuur blijft stromen 
proberen zij steeds weer omhoog te klimmen, maar 
dan vallen ze weer en rollen ze naar beneden, zo 
zullen zij eeuwig gepijnigd worden. Dit zijn zij die 
hun vader en moeder niet gerespecteerd hebben en 
die zich uit eigen beweging van hen afgezonderd 
hebben, daarvoor zullen zij eeuwig gestraft 
worden. 
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25. Verder zal de engel Ezraël kinderen en maagden 
brengen om hen degenen die gemarteld worden te 
tonen. Zij zullen met pijnigingen gemarteld 
worden, door ophanging en het aanbrengen van 
ontelbaar veel wonden door vleesetende vogels die 
hen blijven pikken. Dit zijn zij die trots zijn op hun 
zonden en hun ouders niet gehoorzamen, die de 
instructies van hun vaders niet volgen en degenen 
die ouder dan hen zijn niet respecteren. 

26. Naast hen zullen meisjes in het donker gekleed 
zijn, zij zullen pijnlijk gestraft worden en hun vlees 
zal aan stukken gereten worden. Dit zijn zij die hun 
maagdelijkheid niet bewaard hebben totdat zij ten 
huwelijk gegeven waren, met deze kwellingen die 
hard aan zullen komen zullen zij gestraft worden. 

27. Verder zijn er nog andere mannen en vrouwen die 
voortdurend op hun tong knauwen en door eeuwig 
vuur gepijnigd worden. Dit zijn de dienaren die niet 
gehoorzaam geweest zijn aan hun meesters en dit 
is hun eeuwige oordeel. 

28. Vlakbij deze plaats van martelingen zijn stomme en 
blinde mannen en vrouwen gekleed in het wit. Zij 
zullen over elkaar heen kruipen en in kolen van 
onuitblusbaar vuur vallen. Dit zijn zij die giften 
geven en zeggen: ‘Wij zijn rechtvaardig voor God,’ 
terwijl zij Zijn rechtvaardigheid niet gezocht 
hebben. 

29. Ezraël, de engel van God, zal hen uit dit vuur halen 
en een beslissend oordeel vellen. Dit is dan hun 
veroordeling. Er zal een vurige rivier stromen en 
iedereen die geoordeeld is zal in het midden van 
de rivier geworpen worden. Uriël zal hen daar 
plaatsen. 

30. Er zijn vurige wielen en mannen en vrouwen 
worden er door de kracht van de draaikolken 
naartoe getrokken. Iedereen die zich in de groeve 
bevindt zal verbranden, dit zijn de tovenaars en 
tovenaressen. Deze wielen zullen een volledig 
oordeel zijn van vuur zonder einde.’ 

Hoofdstuk 6 
 
1. ‘Hierna zullen mijn engelen alle uitgekozenen en 

rechtvaardigen brengen die volmaakt in 
oprechtheid zijn, zij zullen hen op handen dragen, 
en hen kleden met de kleren van het leven dat 
boven is. 

2. Wat zij verlangen zullen zij zien gebeuren op hen 
die hen gestraft hebben, en de pijniging van 
iedereen zal voor eeuwig zijn, in overeenstemming 
met zijn daden. 

3. Iedereen die gepijnigd wordt zal als met één stem 
zeggen: ‘Wees genadig met ons, want nu kennen 
wij het oordeel van God wat Hij vooraf aan ons 
getoond heeft, en wij hebben er niet in geloofd.’ 

4. Dan zal de engel Tatirokos komen en hen straffen 
met nog meer pijnigingen en tegen hen zeggen: ‘Nu 
toont u wel berouw, nu de tijd van berouw voorbij 
is en er geen leven meer over is!’  

5. En zij zullen zeggen: ‘Rechtvaardig is het oordeel 
van God, want wij hebben gehoord en gemerkt dat 
Zijn oordeel goed is, want wij worden beloond voor 
onze daden.’  

6. Dan zal ik mijn uitgekozenen en rechtvaardigen de 
doop en de redding geven waarom zij mij gesmeekt 
hebben, in het veld van Acherousia dat Anesnasleja 

(Elysium) genoemd wordt. Het deel van de 
rechtvaardigen zullen zij met bloemen versieren en 
ik zal gaan…..  

7. Ik zal mij met hen verheugen. Ik zal de mensen 
toegang tot mijn eeuwigdurend koninkrijk verlenen 
en hen de eeuwig goede dingen waarop ik hen heb 
doen hopen tonen, ik samen met mijn Vader Die in 
de hemel is.’ 

Hoofdstuk 7. 
 
1. ‘Dit heb ik tegen u gezegd Petrus en het aan u 

uitgelegd. Ga nu vanhier naar de westelijke stad en 
ga daar de wijngaard binnen die ik u nader zal 
duiden, dit zodat door het lijden van de Zoon, Die 
zonder zonde is, de daden die tot verderf leiden 
geheiligd kunnen worden.  

2. Wat u betreft, u bent uitgekozen in 
overeenstemming met de belofte die ik u gegeven 
heb. Verspreid daarom mijn evangelie in vrede 
over de hele wereld. 

3. De mensen zullen zich zeker verheugen, mijn 
woorden zullen de bron van hoop en leven zijn, en 
plotseling zal de wereld weggevoerd worden.’ 

4. En mijn Heer Jezus zei tegen mij: ‘Laten wij naar 
de heilige berg gaan.’ En Zijn discipelen gingen al 
biddend met Hem mee. 

5. En kijk, er waren daar twee mannen waarvan het 
onmogelijk was om naar hun gezichten te kijken, 
want een licht dat helderder was dan de zon ging 
van hen uit, en ook hun kleding was zo stralend dat 
het niet beschreven kan worden en niets van deze 
wereld kan hiermee vergeleken worden. De 
zoetheid ervan…... dat geen stem in staat is om de 
schoonheid van hun uitstraling te verwoorden, 
want hun verschijning was verbazingwekkend en 
wonderbaarlijk.  

6. De ander, groot zeg ik, schijnt helderder dan 
kristal, de kleur van zijn verschijning is zoals de 
bloem van de roos, en zijn lichaam….. zijn hoofd 
(was een wonder). En op hun schouders …… 

7. En op hun voorhoofd droegen zij een kroon van met 
nardus geweven prachtige bloemen. Zoals de 
regenboog in de regentijd, zo zag hun haar eruit. 
De schoonheid van hun gezicht was alsof dit 
versierd was met allerlei soorten versieringen.  

8. Toen wij hen zo plotseling zagen staan verbaasden 
wij ons. En ik ging dichtbij God, Jezus Christus 
staan en zei tegen Hem: ‘O mijn Heer, wie zijn dit?’ 
En Hij antwoordde mij: ‘Dit zijn Mozes en Elia.’  

9. En ik zei tegen Hem: ‘Waar zijn Abraham, Isaak, 
Jakob en de overige rechtvaardige voorvaders 
dan?’  

10. Toen toonde Hij ons een grote tuin, open, vol met 
prachtige bomen, heerlijk fruit en de geur van 
parfums. De geur ervan was prettig en kwam op ons 
af. En van die boom…... zag ik vele vruchten. 

11. En mijn Heer en God Jezus Christus zei tegen mij: 
‘Heeft u de gezelligheid van de vaders gezien? 
Iedereen die vervolgd wordt vanwege mijn 
rechtvaardigheid zal dezelfde rust genieten.’ 

12. En ik verheugde mij en geloofde en begreep 
hetgeen in het boek van mijn Heer Jezus Christus 
is opgeschreven. En ik zei tegen Hem: ‘O Heer, wilt 
U dat ik drie tenten opzet, één voor U, één voor 
Mozes en één voor Elia?’  
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13. En Hij zei boos tegen mij: ‘Satan gaat met u de 
strijd aan en heeft uw begrip versluierd en de 
goede dingen van deze wereld werken in uw 
nadeel. Daarom moet u de ogen geopend worden 
en uw oren ontstopt, zodat u de tent, niet met 
mensenhanden gemaakt zult zien, die mijn 
hemelse Vader voor mij en de uitgekozenen 
gemaakt heeft.’ En wij zagen het en waren 
ontzettend blij. 

14. En kijk, plotseling kwam er een stem uit de hemel 
die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon met wie ik 
volledig tevreden ben, (Hij heeft zich aan) mijn 
geboden (gehouden).’ Toen kwam er een grote en 
heel erg witte wolk over onze hoofden die onze 
Heer en Mozes en Elia meenam. 

15. Ik trilde en werd bang en wij keken omhoog en de 
hemel opende zich en wij zagen mensen in hun 
lichaam, zij kwamen en begroetten onze Heer en 
Mozes en Elia, en gingen een andere hemel binnen. 

16. En het Schriftwoord werd vervuld: ‘Dit is de 
generatie die Hem zoekt en de aanblik van de God 
van Jakob zoekt.’  

17. Grote angst en onrust ontstond er in de hemel en 
de engelen spoorden elkaar aan om het woord dat 
geschreven is in vervulling te doen gaan wat zegt: 
‘Open de poorten, u prinsen.’  

18. Hierna sloot de hemel die open geweest was zich, 
en wij baden en daalden van de berg af, God 
verheerlijkend Die de namen van de 
rechtvaardigen in het boek des levens in de hemel 
opgeschreven heeft.

 


