Apocalyps van Baruch, zoon van Neriah.1

Hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 4.

(P) Jeruzalem wordt verstrooid tot zij op zoek gaan

(P) De hemelse tempel aan Adam, Abraham en Mozes getoond

1. In het vijfentwintigste jaar van Jechonja, de koning
van Juda, gebeurde het dat het Woord van de Heer
naar Baruch, de zoon van Neriah toe kwam,
sprekend:
2. ‘Heeft u alles wat dit volk mij aandoet gezien? Dat
het kwaad dat deze twee stammen mij aangedaan
hebben groter is dan dat van de tien stammen die
al verbannen zijn?
3. Want de eerdere stammen werden door hun
koningen gedwongen om te zondigen, maar deze
twee hebben zichzelf gedwongen en hun koningen
meegesleept in hun zonde.
4. Zie dat ik daarom ellende over deze stad en haar
inwoners breng. Een tijdlang zal zij voor mijn
aangezicht weggenomen zijn en zal ik dit volk
onder de andere volken verstrooien zodat zij goed
kunnen doen onder de andere volken. Mijn volk zal
gepijnigd zijn en de tijd zal komen dat zij op zoek
zullen gaan naar wat voorspoed brengt in hun tijd.’

1. En de Heer zei tegen mij: ‘Deze stad zal enige tijd
overgeleverd zijn en het volk zal die tijd gepijnigd
zijn, maar de wereld zal niet aan vergetelheid
overgegeven worden.
2. Denkt u dat dit de stad is waarover ik gezegd heb:
‘Ik heb u in mijn handpalm geschreven?’
3. Dit gebouw waar u nu middenin staat is niet dat
wat bij mij geopenbaard is, dat wat hier vooraf
klaargemaakt is, vanaf de tijd dat ik plannen
gemaakt heb om het paradijs te maken en het aan
Adam getoond heb, voordat hij zondigde. Maar
toen hij het gebod overtrad is het van hem
weggenomen, net als het paradijs.
4. Hierna heb ik dit ook aan mijn dienaar Abraham
getoond, ’s nachts toen hij tussen de delen van het
slachtoffer doorliep.
5. En opnieuw heb ik het op de berg Sinaï aan Mozes
getoond toen ik ook het voorbeeld van de
tabernakel en al haar toebehoren toonde.
6. En nu, zie dat het bij mij bewaard gebleven zal
zijn, net als het paradijs.
7. Ga nu en doe wat ik u opgedragen heb.’

Hoofdstuk 2.
1. ‘Want ik heb deze dingen tegen u gezegd zodat u
Jeremia en alle anderen die net als u zijn zou
vragen om afscheid te nemen van deze stad.
2. Want uw daden voor deze stad zijn als een sterke
pilaar en uw gebeden als een stevige muur.’

Hoofdstuk 3.
(H) Baruch vraagt naar de toekomst

1. En ik antwoordde: ‘O mijn Heer JHVH, is dit de
reden dat ik in deze wereld gekomen ben, dat ik
zou zien hoe slecht mijn moeder2 is? Nee toch Heer?
2. Als ik genade in Uw ogen gevonden heb, neem dan
als eerste mijn geest zodat ik bij mijn voorvaders
zal zijn en de ondergang van mijn moeder niet zal
zien.
3. Want er zijn twee dingen die mij in hun greep
houden, want ik kan U niet afwijzen en mijn ziel
kan daarentegen het kwaad van mijn moeder niet
verdragen.
4. Maar in Uw tegenwoordigheid zal ik één ding
spreken Heer:
5. ‘Wat zal er dan na deze dingen zijn? Want als U Uw
stad vernietigt en Uw land aan hen die ons haten
overlevert, hoe zal de naam van Israël dan opnieuw
in herinnering worden gebracht?
6. Of hoe zal men Uw lof verkondigd hebben? Of hoe
zal dat wat in Uw wet is opgeschreven uitgelegd
zijn? Of zal de wereld naar haar eerdere toestand
terugkeren en de aeon naar de oerstilte
terugkeren? En zal de menigte aan zielen
weggevoerd zijn en de aard van de mens niet weer
genoemd zijn? En dan nog alles wat U over ons
beloofd heeft?’’
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Hoofdstuk 5.
(P) Dit Jeruzalem wordt verbannen

1. Ik antwoordde en zei: ‘Dus daarom ben ik ertoe
bestemd om over Sion te rouwen. Want Uw
vijanden zullen naar deze plaats komen en Uw
heiligdom verontreinigen en Uw erfdeel in
ballingschap leiden. Zij zullen zich meester maken
van hen die U heeft liefgehad en zij zullen weer
terugkeren naar de plaats waar hun afgoden zijn en
tegenover hen opscheppen, maar wat zult U doen,
omwille van Uw grote Naam?’
2. En de Heer antwoordde mij: ‘Mijn Naam en
heerlijkheid zijn van alle tijden en mijn oordeel
zal op haar eigen tijd recht doen.
3. Met uw eigen ogen zult u zien dat de vijand Sion
niet zal afbreken, of dat zij Jeruzalem verbranden
zullen, maar voor dit moment dienaren van de
Rechter zullen zijn.
4. Maar gaat u nu en doe wat ik u gezegd heb.’
5. Toen ging ik weg en nam Jeremia, Adu, Seriah,
Jabish en Gedalja en alle eerbare mannen uit het
volk mee en bracht hen in het Kidrondal, daar
vertelde ik hen alles wat mij gezegd was.
6. Toen verhieven zij hun stem en huilden luid.
7. Wij gingen zitten en vastten tot het avond was.

Hoofdstuk 6.
(V) Engelen verbergen het tempelgerei

1. ’s morgens nu gebeurde het dat zie! Het leger van
de Chaldeeën had de stad omsingeld en toen het
weer avond geworden was heb ik, Baruch, de stad
verlaten, ik liep weg en bleef bij de eik staan.
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2. Daar rouwde ik over Sion en klaagde over de
ballingschap die het volk overkomen was.
3. En zie! Plotseling tilde een krachtige geest mij op
en droeg mij over de muur van Jeruzalem heen.
4. Toen ik bleef kijken zag ik vier engelen staan aan
de vier hoeken van de stad, ieder van hen hield een
toorts in zijn handen.
5. Nog een Engel begon uit de hemel af te dalen en
zei tegen hen: ‘Houd uw lampen vast en steek ze
niet aan totdat ik het u zeg.
6. Want allereerst ben ik gestuurd om een woord tot
de aarde te spreken en dat wat de Heer mij
opgedragen heeft erin te plaatsen.’
7. Daarna zag ik Hem afdalen in het Heilige der
heiligen. Daar nam Hij het voorhangsel, de heilige
verbondskist met het verzoendeksel, de twee
platen en de heilige kleding van de priesters met
het reukofferaltaar en de achtenveertig edelstenen
waar de priesters mee getooid waren, met het
heilige gerei van de tabernakel.
8. En Hij sprak met luide stem tegen de aarde:
‘Aarde, aarde, luister naar het Woord van de
Machtige God en ontvang wat ik u tot in de eindtijd
toevertrouw, zodat, wanneer u de opdracht krijgt,
u hen kunt teruggeven. Zo zullen vreemdelingen
hen niet in bezit kunnen nemen.
9. Want de tijd zal aanbreken dat Jeruzalem een
tijdlang bevrijd zal zijn, totdat uitgesproken zal
zijn dat zij voor altijd hersteld zal zijn.’
10. Toen opende de aarde haar mond en verzwolg hen.

Hoofdstuk 7.
(V) Engelen breken de muur af

1. Nadat dit gebeurd was hoorde ik die Engel tegen de
engelen die de lampen vasthielden zeggen:
‘Vernietig dus, en werp haar muren omver tot op
haar fundamenten, anders zou de vijand nog
opscheppen en zeggen: ‘Wij hebben de muur van
Sion gesloopt en wij hebben de plaats van de
Machtige God verbrandt.’
2. Anders hadden zij de plaats waar ik eerder stond
ingenomen.’

Hoofdstuk 8.
(V) Inname van Jeruzalem door de Chaldeeën en ballingschap

1. Daarop deden de engelen wat Hij hen opgedragen
had, en toen zij de hoekmuren afgebroken hadden
klonk er een stem van binnenuit de tempel, nadat
de muur was gevallen, die zei:
2. ‘Kom binnen u vijanden, want Hij die dit huis
bewaakt heeft, heeft het verlaten.’
3. Hierna ben ik, Baruch, vertrokken.
4. Hierna gebeurde het dat het leger van de
Chaldeeën binnengekomen is en het huis en heel
haar omgeving ingenomen heeft. Zij leidden het
volk in ballingschap, doodden een paar van hen,
sloegen koning Sedekia in de boeien en stuurden
hem naar Babylon.

Hoofdstuk 9.
1. Toen ben ik, Baruch, samen met Jeremia, die met
zuiver hart zonder zonde bevonden werd en in de
stad niet gevangen genomen was, vertrokken.
2. Wij scheurden onze kleding en huilden en treurden
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en vastten zeven dagen.

Hoofdstuk 10.
(G) Baruch moet blijven in Jeruzalem

1. Na zeven dagen gebeurde het dat het Woord van
God naar mij toe kwam en tegen mij zei:
2. ‘Vertel Jeremia om te vertrekken om de ballingen
uit het volk richting Babel te steunen.
3. Maar u, blijf hier te midden van de puinhopen van
Sion en ik zal u na een paar dagen tonen wat in de
laatste tijden gebeuren zal.’
4. Daarop vertelde ik Jeremia wat de Heer mij
opgedragen had en vertrok hij inderdaad met het
volk.
(H) Klaagzang van Baruch

5. Maar ik, Baruch, keerde terug en ben bij de poorten
gaan zitten en daar sprak ik de volgende klaagzang
uit:
6. ‘Gezegend is wie niet geboren is, en degene die
wel geboren en gestorven is.
7. Maar wat ons die leven betreft, wee ons, omdat
wij de kwellingen van Sion zien en wat Jeruzalem
overkomen is.
8. Ik zal de Sirenen uit de zee roepen en u Lilith,3
kom uit de woestijn en u demonen4 en draken uit
het bos: ‘Word wakker en maak u klaar voor
vertrek5 in de ochtend en vergezel mij in het
klaagzingen, maak misbaar samen met mij.’
9. U pachtboeren, zaai maar niet meer en aarde,
waarom geeft u nog de vrucht van de oogst? Houd
het zoete dat u opbrengt voor uzelf.
10. U wijnrank, waarom brengt u nog wijn voort?
Want daarvan zal in Sion geen offer meer
gebracht worden, of zal de eerste vrucht ervan als
hefoffer naar Sion gebracht worden?
11. En u hemelen, houd uw dauw bij u en laat de
schatkamers met regen gesloten.
12. En u zon, houd het licht dat u straalt maar in, en
u maan, doof uw overvloedige licht, want waarom
zou uw licht weer schijnen daar waar het licht van
Sion gedoofd is?
13. En u bruidegoms, kom niet naar binnen en laat de
bruiden zich niet met kransen tooien. En u
vrouwen bid er niet voor dat u zult baren.
14. Want de onvruchtbare zal zich boven allen
verblijden, want zij die geen zonen hebben zullen
blij zijn en zij die wel zonen hebben zullen in
angst zijn.
15. Want waarom zouden zij met pijn baren? Om
slechts met verdriet te begraven?
16. Nogmaals, waarom heeft de mensheid zonen
nodig? Of waarom zou het nageslacht van hun
soort een naam krijgen als de moeder verlaten is
en de zonen in ballingschap geleid zijn?
17. Spreek vanaf nu niet meer over schoonheid en heb
het niet meer over sierlijkheid.
18. Daarbij nog u priesters, pak de sleutels van het
heiligdom en werp ze omhoog naar de hemel, geef
ze aan de Heer en zeg: ‘Bewaart U Uw huis zelf
maar, want kijk, wij zijn valse beheerders
gebleken.’
19. En u maagden die fijn linnen weven, zijde met
goudweefsel uit Ofir, pak al deze dingen snel en
werp ze in het vuur zodat het gedragen kan
worden door Hem die hen maakte en het vuur het
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naar Hem die hen geschapen heeft stuurt en de
vijand er geen bezit van kan nemen.’

Hoofdstuk 11.
1. Daarbij nog zeg ik, Baruch, dit tegen Babylon:
‘Als u voorspoed zou hebben en Sion in haar pracht
was gebleven, dan nog zou het ons groot verdriet
gedaan hebben dat u gelijk aan Sion zou zijn.
2. Maar nu zie! Het verdriet is ondragelijk en de
rouw onmeetbaar, want zie! U heeft voorspoed en
Sion is verwoest.
3. Wie zal een oordeel over deze zaken vellen?
Tegen wie kunnen wij een klacht indienen over
wat ons overkomen is? O Heer, hoe kunt U (dit)
verdragen?
4. Onze voorvaders ontsliepen zonder pijn en zie, de
rechtvaardigen rusten gerust in de aarde.
5. Want zij kenden geen angst, zij hadden zelfs niet
gehoord van wat ons overkomen is.
6. Als u oren zou hebben, aarde en als u een hart
zou hebben, stof, dan zou u gaan, het dodenrijk
berichten en de doden vertellen:
7. ‘U bent meer gezegend dan wij die leven.’’

Hoofdstuk 12.
1. ‘Maar ik zal zeggen wat ik denk en ik zal
tegenover u getuigen O land dat voorspoedig is.
2. De middagzon zal niet altijd branden en ook de
zonnestralen geven niet altijd licht.
3. Laat uw hoop dat u altijd voorspoedig en vrolijk
geweest zult zijn varen land en wees niet zo
vreselijk opgewekt en opschepperig.
4. Want natuurlijk zal de toorn op zijn tijd tegen u
opgewekt zijn, dat wat nu met geduld als met
teugels bedwongen wordt.’
5. En toen ik dit gezegd had, vastte ik zeven dagen.

Hoofdstuk 13.
(P) De volken worden vergolden als de natiën verslagen zijn

1. Hierna gebeurde het dat ik, Baruch, op de berg Sion
stond en zie! Er klonk een stem van boven die tegen
mij zei:
2. ‘Ga rechtop staan Baruch en luister naar het
Woord van de Machtige God:
3. ‘Omdat u verbaasd was over wat Sion overkomen
is, zult u zeker bewaard blijven totdat de tijd
voleindigd is, dan zult u een getuige kunnen zijn.
4. Omdat als deze welvarende steden ooit zeggen:
5. ‘Waarom heeft de Machtige God deze vergelding
over ons gebracht?’ Dat u hen dan kunt zeggen, u
samen met hen die dit kwaad hebben zien
gebeuren: ‘De vergelding is over u en uw volk
gekomen op de tijd dat de natiën volledig verslagen
zijn.’
6. En dan zullen zij in angst zijn.
7. En als zij in die tijd zeggen:
8. ‘Hoe lang duurt dat?’ Dan zult u tegen hen zeggen:
‘U die de duizelig makende wijn gedronken heeft,
drink ook het bezinksel van het oordeel van de
Verhevene die geen aanzien des persoons kent.
9. Daarom kende Hij eerder ook geen genade voor
Zijn eigen zonen, maar Hij kwelde hen als Zijn
vijanden, vanwege hun zonden.
10. Want zij werden gepijnigd opdat zij geheiligd
zouden zijn.’
11. Maar nu bent u volken en naties schuldig
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bevonden, omdat u de aarde altijd vernederd
heeft en de schepping onrechtmatig gebruikt
heeft.
12. Want ik heb u altijd bevoordeeld en voor deze
gunsten bent u altijd ondankbaar geweest.’’

Hoofdstuk 14.
(H) Baruch vraagt om begrip over het oordeel van Jeruzalem dat hij
ziet

1. Hierop antwoordde ik en sprak: ‘Zie, U heeft mij
de loop der tijden laten zien en dat wat hierna
gebeuren zal en U heeft tegen mij gezegd dat de
vergelding die U belooft heeft over de natiën zal
komen.
2. Nu weet ik dat zij die gezondigd hebben velen
geweest zullen zijn, die in voorspoed geleefd
zullen hebben en (zo) de wereld verlaten hebben.
Maar weinig volken zullen in die tijd overgebleven
zijn, (volken) aan wie de woorden die u (nu) gezegd
heeft gesproken zullen worden.
3. Want wat baat het, of wat is erger dan dat wat wij
gezien hebben en ons overkomen is, (erger) dan wij
nog kunnen verwachten om te zien?
4. Opnieuw zal ik in Uw tegenwoordigheid gezegd
hebben:
5. ‘Wat heeft het hen die Uw aangezicht gekend
hebben opgeleverd, wie niet volgens de zinloosheid
van de overige natiën gewandeld hebben en niet
tegen de doden gezegd hebben: ‘Geef ons leven!’
Maar U altijd gevreesd hebben en Uw wegen niet
verlaten hebben.
6. En zie! Zij zijn weggevoerd, vanwege hen hebben
zij geen genade aan Sion betoond.
7. En als anderen kwaad gedaan hebben, past het Sion
dat, vanwege de daden van hen die goed gedaan
hebben zij vergeven zou moeten zijn en niet
overweldigd zou zijn vanwege de daden van hen die
onrechtvaardig gewerkt hebben.
8. Maar wie JHVH mijn Heer zal Uw oordeel begrepen
hebben, of wie zal onderzoek gedaan hebben naar
de diepgang van Uw weg? Of wie zal de
zwaarwegendheid van Uw spoor overdacht hebben?
9. Of wie zal in staat zijn om Uw onbegrijpelijke raad
te overdenken? Of wie van hen die geboren zijn
heeft ooit het begin of het eind van Uw wijsheid
gevonden?
10. Want wij zijn als een adem gemaakt.
11. Want net zoals de adem niet uit vrije wil ademt en
ook sterft, zo gaat het ook met de menselijke
natuur. Zij verdwijnt niet uit vrije wil en weet niet
wat haar aan het einde overkomen zal.
12. Want de rechtvaardigen hopen terecht op het
einde en vertrekken zonder angst uit deze
verblijfplaats, omdat zij bij U een voorraad aan
werken in schatkamers bewaard hebben.
13. Ook hierom verlaten zij deze wereld zonder angst
en vertrouwen zij met vreugde op de hoop om de
wereld die U hen beloofd heeft te ontvangen.
14. Maar wat ons betreft, wee ons, die nu ook
schandelijk behandeld zijn en in die tijd uitzicht
hebben op ellende.
15. Maar U weet precies wat U door middel van Uw
dienaren gedaan heeft, want wij zijn niet in staat
om te begrijpen wat zo goed is als U bent, onze
Schepper.
16. Maar opnieuw zal ik in Uw tegenwoordigheid
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gesproken hebben, JHVH mijn Heer:
17. ‘Toen er vroeger nog geen wereld met haar
bewoners was, toen heeft U nagedacht en met een
Woord gesproken, en onmiddellijk stonden de
producten van wat U geschapen heeft voor U.
18. En U heeft gezegd dat U Uw wereld voor de mens
gemaakt heeft, als de beheerder van Uw werken,
zodat bekend zou worden dat hij onder geen beding
gemaakt was omwille van de wereld, maar de
wereld omwille van hem.
19. En nu zie ik dat, wanneer de wereld voor ons
gemaakt was, kijk! Zij bestaat nog, maar wij, voor
wie zij gemaakt was, vertrekken!’’

Hoofdstuk 15.
(P) Op basis van zijn inzicht en daden wordt de mens geoordeeld

1. En de Heer antwoordde mij het volgende: ‘Het is
goed dat u verbaasd bent over het vertrek van de
mensen, maar u heeft niet goed geoordeeld over
het kwaad dat hen die zondigen overkomt.
2. En over wat u gezegd heeft van de rechtvaardigen
die afgevoerd worden en dat de goddelozen
voorspoed hebben.
3. Ook wat betreft uw uitspraak: ‘De mens kent Uw
oordeel niet,’
4. luister daarom en ik zal met u spreken, neem het
ter ore, dan zal ik u mijn woorden doen horen.
5. De mens zou mijn oordeel niet goed begrepen
hebben als hij de wet niet aanvaard zou hebben en
ik hem geen begrip bijgebracht zou hebben.
6. Maar omdat hij nu willens en wetens overtreden
heeft, ja juist om de reden dat hij ervan weet, zal
hij gepijnigd worden.
7. En wat betreft wat u gezegd heeft over de
rechtvaardigen, dat deze wereld omwille van hen
gekomen is, zo zal ook die (wereld) die nog komt
omwille van hen komen.
8. Want deze wereld is voor hen een strijd en
inspanning met veel ellende en dientengevolge is
dat wat komt een kroon met grote heerlijkheid.’

Hoofdstuk 16.
1. En ik antwoordde dit: ‘Mijn Heer JHVH, zie! De
jaren van deze tijd zijn beperkt en kwaad en wie is
in zijn beperkte tijd in staat om dat wat onmetelijk
is te verwerven?’

Hoofdstuk 17.
(P) Leeftijd telt niet maar gehoorzaamheid

1. En de Heer antwoordde mij als volgt: ‘Bij de
Allerhoogste wordt niet gelet op tijd of de weinige
jaren.
2. Want wat heeft het Adam opgeleverd dat hij
negenhonderd en dertig jaar geleefd heeft en wat
hem opgedragen was overtreden heeft? Daarom
heeft de overvloedige tijd die hij geleefd heeft
hem geen voordeel gebracht, maar heeft het de
dood gebracht en de jaren van hen die uit hem
geboren zijn afgesneden.
3. Wat heeft Mozes verloren met dat hij maar
honderdtwintig jaar geleefd heeft en, voor zover
hij zich onderworpen had aan Hem die hem
gemaakt had, bracht (hij toch) de wet naar het
nageslacht van Jakob en stak een lamp voor het
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volk van Israël aan?’

Hoofdstuk 18.
(P) Baruch noemt het licht van Mozes

1. Ik antwoordde als volgt: ‘Hij6 die het licht
ontstoken heeft, heeft van het licht genomen en er
zijn er maar weinig die hem dat nagedaan hebben.
Maar de velen die hij verlicht heeft, hebben van de
duisternis van Adam genomen en zich niet in het
licht van de lamp verheugd.’

Hoofdstuk 19.
(G) Denk na over de eindtijd

1. Hij reageerde daarop naar mij: ‘Dat is de reden dat
hij destijds een verbond met hen sloot en zei: ‘Zie
dat ik leven en dood voor u neergezet heb,’ en hij
riep hemel en aarde op om tegen hen te getuigen.7
2. Want hij wist dat deze tijd maar kort duurde, maar
dat hemel en aarde altijd blijven.
3. Maar na zijn dood zondigden en overtraden zij,
terwijl zij wisten dat zij de terechtwijzende wet
hadden en het licht dat geen fouten toeliet, met
de hemellichamen die getuigen en ikzelf.
4. Nu wat betreft alles wat bestaat, ik ben het die
oordeelt, dus overlegt u maar niet in uw ziel over
deze zaken en pijnig uzelf ook niet over hen die
geweest zijn.
5. Want nu is het de eindtijd die overwogen moet
worden, over die zaken of die voorspoed, of die
schande en niet hoe het begonnen is.
6. Want als een mens in aanvang voorspoed gehad
heeft en op bejaarde leeftijd schandelijk
behandeld is, dan vergeet hij alle voorspoed die
hij gekend heeft.
7. Dat geldt dus ook als iemand in aanvang
schandelijk behandeld is en aan zijn einde
voorspoed heeft, dan herinnert hij zijn slechte
behandeling niet.
8. Luister dus goed, al zou iedereen al die tijd
voorspoed gekend hebben, al die tijd, tot op de
dag dat het doodvonnis is uitgesproken over hen
die overtreden hebben, en uiteindelijk vernietigd
zou zijn, dan zou alles voor niets geweest zijn.’

Hoofdstuk 20.
1. ‘Let daarom op de dagen die komen en dat de
toekomstige tijd sneller zal gaan als daarvoor en
de seizoenen sneller dan de eerdere zullen gaan en
dat de jaren sneller zullen gaan dan nu.
2. Daarom heb ik Sion nu weggenomen, dan kan ik de
wereld sneller bezoeken als de tijd daar is.
3. Bewaar nu alles wat ik u verteld heb stevig in uw
hart en verzegel het in uw lange termijn geheugen.
4. Dan zal ik u mijn machtige oordeel tonen en mijn
onnaspeurbare wegen.
5. Vertrek daarom om u zeven dagen te heiligen, eet
geen brood en drink geen water, spreek ook met
niemand. Kom daarna hier terug, dan zal ik mijzelf
aan u openbaren en geef ik u de opdracht over de
loop der tijden, want die komt eraan en laat niet
op zich wachten.’

Hoofdstuk 21.
(H) Hoe lang duurt de tijdelijke wereld?
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1. Daarop vertrok ik en ging in de Kidronvallei zitten,
in een grot onder de aarde waar ik mijn ziel
geheiligd heb. Ik at geen brood en toch was ik niet
hongerig en ik dronk geen water en toch was ik niet
dorstig en, zoals Hij het mij opgedragen had, bleef
ik daar tot op de zevende dag.
2. Hierna ging ik terug naar de plek waar Hij met mij
gesproken had.
3. En bij het ondergaan van de zon was mijn ziel in
diepe gedachten verzonken en ik begon in
tegenwoordigheid van de Almachtige te spreken en
zei:
4. ‘O U die de aarde gemaakt heeft, luister naar mij,
die het heelal door het Woord vastgemaakt heeft
en door de Geest de hoge hemel sterk gemaakt
heeft, die vanaf het begin van de wereld dat wat
niet bestaat geroepen heeft en zij gehoorzamen U.
5. U die de atmosfeer op Uw wenk geboden heeft en
die de dingen die er zullen zijn laat zien als de
dingen die U doet.
6. U die weldoordacht de heerscharen die voor U
staan bestuurt. Ook de ontelbare heilige wezens
die, in vuur en vlam, rondom Uw troon staan
bestuurt U met onderwerping.
7. Alleen aan U behoort dit toe zodat U direct wat U
maar wenst kunt doen.
8. Die zorgt dat de regendruppels op volgorde geteld
op aarde regenen en alleen de voltooiing van de
tijd kent voordat zij er is, respecteer mijn gebed.
9. Want U alleen bent in staat om iedereen die
bestaat te dragen, ook wie gestorven is en wie nog
komt, zij die zondigen en wie rechtvaardig zijn
(wie nog leeft en wetenschap heeft).
10. Want U alleen leeft onsterfelijk, weet alles en
hoeveel mensen er zijn.
11. En als op enig moment velen gezondigd hebben,
dan zijn er anderen, niet weinig, die rechtvaardig
geweest zijn.
12. U weet waar U hen die gezondigd hebben bewaart
en de voltooiing van wie rechtvaardig geweest is.
13. Want als alleen dit leven, wat voor alle mensen is
zou bestaan, dan zou er niets bitterder zijn dan dit.
14. Want wat levert kracht die verandert in ziekte nou
op? Of overvloedig voedsel dat verandert in honger?
Of schoonheid die in lelijkheid verandert?
15. Want de aard van de mens is altijd aan verandering
onderhevig.
16. Want wat wij hiervoor waren zijn wij nu al lang niet
meer en wat wij nu zijn zal achteraf niet gebleven
zijn.
17. Want als er geen voltooiing voor iedereen
voorbereid zou zijn, dan zou het begin nutteloos
geweest zijn.
18. Maar wat betreft alles wat van U komt, informeert
U mij, en wat betreft alles waarover ik U vraag,
geef mij inzicht.
19. Hoe lang zal dat wat vergankelijk is bestaan? Hoe
lang zal de tijd van de sterfelijken voorspoed
brengen? En tot wanneer zullen zij die in de wereld
overtredingen begaan door velerlei kwaad
verontreinigd zijn?
20. Geef daarom genadig Uw opdrachten en realiseer
alles wat U zich voorgenomen heeft om te doen,
zodat U bekend gemaakt zult zijn aan hen die
denken dat Uw geduld zwakheid is.
21. En toon aan hen die onwetend zijn dat alles wat
ons overkomen is, en onze stad, tot op dit moment
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vanwege het geduld van Uw Kracht gebeurd is,
omdat vanwege Uw Naam U ons Uw geliefde volk
genoemd heeft.
22. Beëindig sterfelijkheid daarom vanaf nu,
23. en bestraf als gevolg hiervan de engel des doods en
laat Uw heerlijkheid verschijnen en laat de Macht
van Uw schoonheid bekend worden en laat het
dodenrijk verzegeld worden zodat zij vanaf nu de
doden niet langer ontvangen zal en laat de
schatkamers voor de zielen hen die door hen
opgesloten zijn teruggeven.
24. Want er zijn vele gelijksoortige troosteloze jaren
geweest vanaf de dagen van Abraham, Isaak en
Jakob en hen die zijn als zij, die in de aarde rusten,
omwille van wie U gezegd heeft dat U de aarde
geschapen heeft.
25. Toon Uw heerlijkheid nu snel en stel niet uit wat U
beloofd hebt.’
26. En toen ik klaar was met dit gebed, was ik erg
verzwakt.

Hoofdstuk 22.
(G) Routes en groeiprocessen doorlopen

1. Nu gebeurde het dat ik hierna zag dat de hemelen
geopend werden, ik keek terwijl mij kracht werd
gegeven en er een stem van boven klonk die tegen
mij zei:
2. ‘Baruch, Baruch, waarom maakt u zich zorgen?
3. Iemand die over een weg reist en deze niet
afloopt, of wie over zee vaart en de haven niet
bereikt, is zo iemand tevreden?
4. Of iemand die een kado aan iemand anders belooft
maar dat niet nakomt, is dat dan geen diefstal?
5. Of iemand die de aarde inzaait, maar niet oogst als
de tijd rijp is, verliest hij niet alles?
6. Of wie een plant aanplant, verwacht zo iemand om
de vruchten te plukken zonder dat deze de juiste
groeitijd heeft doorgemaakt?
7. Of een vrouw die zwanger geworden is, als zij
vroegtijdig baart, zou zij haar kind dan voorzeker
niet doden?
8. Of wie een huis bouwt en er ter afronding geen dak
op maakt, is het dan wel een huis? Leg mij dat
eerst eens uit.’

Hoofdstuk 23.
(P) Het totaal aantal mensen is bepaald

1. En ik antwoordde als volgt: ‘Zeker niet JHVH, mijn
Heer.’
2. En Hij antwoordde en zei tegen mij: ‘Waarom
maakt u zich dan zorgen over dat wat u niet weet
en waarom bent u zo zenuwachtig over zaken waar
u zich niet bewust van bent?
3. Want net als u de mensen die nu zijn en die
gestorven zijn niet vergeten bent, zo herinner ik
mij hen die nog komen.
4. Omdat toen Adam zondigde en de dood voor hen
die geboren zouden gaan worden verordend werd,
toen werd de menigte van hen die geboren zouden
gaan worden in aantal bepaald. En voor dat aantal
was een plaats klaargemaakt waar de levenden
konden wonen en waar de doden bewaakt konden
worden.
5. Voordat het vooraf bepaalde aantal dus voltooid is
zal het schepsel niet herleven, want mijn Geest is
21 juni 2021 © Jim Sabelis

de Schepper van leven, en zal het dodenrijk de
doden ontvangen.
6. En daarbij is het u gegeven om te horen welke
dingen hierna zullen komen.
7. Want mijn redding is werkelijk nabij gekomen en
is niet zo ver weg als dat zij eerder was.’

Hoofdstuk 24.
(P) Het geduld van de Allerhoogste

1. ‘Want zie! De dagen zullen gekomen zijn dat de
boeken worden geopend waarin de zonden van
iedereen die gezondigd heeft opgeschreven zijn.
Maar
ook
de
schatkamers
waarin
de
rechtvaardigheid van iedereen van de schepping
die rechtvaardig geweest is verzameld is.
2. Want in die tijd zal het zo zijn dat u, en de velen
die met u zijn, het geduld van de Allerhoogste met
iedereen die geboren is zullen zien, zowel (met)
de zondaars als de rechtvaardigen.’
3. En ik antwoordde daarop: ‘Maar kijk Heer, niemand
weet hoeveel zaken er geweest zijn, laat staan van
de zaken die nog komen.
4. Want ik weet maar al te goed wat ons overkomen
is, maar wat er met Uw vijanden zal gebeuren, dat
weet ik niet, net als wanneer U Uw werken zult
bezoeken.’

Hoofdstuk 25.
(P) Het begint als de hoop vervlogen is

1. Hij antwoordde mij daarop: ‘Ook u zult tot die tijd
bewaard worden, tot op het teken dat de
Allerhoogste voor de inwoners van de aarde in de
laatste dagen bewerken zal.
2. En dit zal daarom het teken zijn:
3. ‘Wanneer de inwoners van de aarde bedwelmd
zullen zijn en zij in vele verdrukkingen vervallen,
sterker nog wanneer hen grote pijnigingen zullen
overkomen, dan zal het gebeuren dat, wanneer zij
in gedachten zullen zeggen: ‘De Allerhoogste denkt
niet meer aan de aarde,’ ja dan gebeurt het, als
zij alle hoop opgegeven hebben, dan begint de
tijd.’’8

Hoofdstuk 26.
(H) Hoe lang duurt het?

1. Ik antwoordde dit: ‘Zal de verdrukking die er komt
lang duren en moet dat noodzakelijkerwijs vele
jaren omvatten?’

Hoofdstuk 27.
(P) De tijd heeft 12 delen

1. En Hij antwoordde mij weer: ‘Die tijd is in twaalf
delen verdeeld en elk ervan is gereserveerd voor
dat wat dan toebedeeld is.
2. In het eerste deel beginnen de onlusten.
3. In het tweede deel worden de groten verslagen.
4. In het derde deel vallen velen dood neer.
5. In het vierde deel wordt het zwaard uitgezonden.
6. In het vijfde deel is er hongersnood en het
tegenhouden van regen.
7. In het zesde deel zijn er aardbevingen en
verschrikkingen.
8. (ontbreekt)
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9. In het achtste deel is er een veelheid aan geesten
en aanvallen van boze geesten.9
10. In het negende deel is er het neerkomen van vuur.
11. In het tiende deel is er roof en veel verdrukking.
12. Tijdens het elfde deel is er slechtheid en veel
bandeloosheid.
13. En tijdens het twaalfde deel is er verwarring
vanwege de vermenging van de hiervoor genoemde
zaken.
14. Want deze tijdseenheden zijn bepaald en zullen
onderling vermengd worden en elkaar versterken.
15. Want sommigen zullen een deel van wat hen
toebehoort weglaten voor dat wat aan andere
(delen) behoort. Sommigen zullen hun deel en dat
van anderen vervullen, zodat zij het niet begrijpen
zullen, degenen die in die dagen op aarde zullen
zijn, dat dit de voltooiing der tijden is.’

Hoofdstuk 28.
1. ‘Toch zal iedereen die dit wel begrijpt verstandig
zijn.
2. Want de maat en berekening van die tijd bestaat
uit twee delen van een week bestaande uit zeven
weken.’
3. En ik antwoordde daarop: ‘Het is goed voor iemand
om ertoe te komen om (dit) te zien, maar het zou
beter zijn dat hij niet zou komen, zodat hij niet kan
vallen.
4. Maar ik zal ook dit nog zeggen:
5. ‘Zal degene die onvergankelijk is de vergankelijke
zaken verachten, met alles wat bij de
vergankelijke zaken hoort, zodat hij alleen kijkt
naar de zaken die onvergankelijk zijn?’
6. Maar, als Heer, deze zaken die U mij voorzegd hebt
vaststaan om te gebeuren, toont U dit dan ook aan
mij, als ik genade in Uw ogen gevonden heb.
7. Is het op één plaats op aarde dat die zaken zullen
gebeuren of zal de hele aarde dat ervaren?’

Hoofdstuk 29.
(P) De Messias komt. Er is bescherming en overvloed in Israël

1. En Hij antwoordde mij dit: ‘Wat dan zal gebeuren
betreft heel de aarde, daarom zal iedereen die dan
leeft het ervaren.
2. Want in die tijd zal ik alleen diegenen bewaren die
in diezelfde dagen in dit land zullen zijn.
3. En het zal gebeuren dat wanneer dit alles wat in
die delen gebeuren moet voltooid is, dat dan
begonnen zal worden met het openbaren van de
Messias.
4. Dan zal Behemoth10 op zijn plaats geopenbaard
worden en Leviathan uit de zee opkomen, de twee
grote monsters die ik op de vijfde dag van de
schepping geschapen heb, en tot op dat moment
bewaard zal hebben, en zij zullen tot voedsel zijn
voor iedereen die nog over is.
5. Ook de aarde zal haar vrucht duizendvoudig geven
en elke wijnstronk zal duizenden takken dragen en
elke tak zal duizend trossen dragen en elke tros zal
duizend druiven voortbrengen en elke druif zal een
kor11 wijn produceren.
6. En zij die gehongerd hebben zullen zich verheugen,
meer nog, daarbij zullen zij dagelijks wonderen
zien.
7. Want voor mij uit zullen winden waaien die iedere
morgen een aromatische geur van fruit zullen
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brengen en aan het eind van de dag wolken die
gezonde dauw verspreiden.
8. En in diezelfde tijd zal de schatkamer van manna
opnieuw van bovenaf neerdalen en in die jaren
zullen ze ervan eten, omdat zij het zijn die in de
eindtijd zijn aangekomen.’

Hoofdstuk 30.
(P) Dan zullen de rechtvaardige zielen uit de dood opstaan

1. ‘En na deze dingen zal het gebeuren, als de tijd
van de komst van de Messias is aangebroken, dat
Hij in heerlijkheid terug zal keren.
2. Dan zal iedereen die met hoop op Hem is
ingeslapen opstaan en in die tijd zal het gebeuren
dat de schatkamers waarin het aantal
rechtvaardige zielen bewaard is gebleven geopend
zullen worden, en zij zullen naar buiten komen, en
een menigte aan zielen zal samen gezien worden,
verenigd en één van zin, waarvan de eerste zich zal
verheugen en de laatste niet verdrietig zal zijn.
3. Want zij weten dat de tijd is aangebroken waarvan
voorzegd is dat het de voltooiing van de tijd is.
4. Maar de zielen van de slechten, als zij al deze
dingen zullen zien, zullen dan nog meer
wegkwijnen,
5. want zij zullen weten dat hun straf is gekomen en
hun verderf is aangebroken.’

Hoofdstuk 31.
(H) Baruch vermaant het volk

1. Hierna gebeurde het dat ik naar het volk terug ging
en tegen hen zei: ‘Verzamel al uw oudsten bij mij,
dan zal ik tot hen spreken.’
2. Dus verzamelden zij zich in de Kidronvallei,
3. en daar sprak ik het volgende tot hen: ‘Luister
Israël naar wat ik u te zeggen heb. Geef gehoor,
nageslacht van Jakob aan wat ik u onderwijs.
4. Vergeet Sion niet, maar hou de angst van
Jeruzalem in herinnering.
5. Want zie! De dagen komen dat alles wat bestaat
ten prooi aan de vergankelijkheid zal vallen, alsof
het nooit bestaan heeft.’

Hoofdstuk 32.
(P) Sion zal nog twee keer herbouwd worden, de laatste keer voor
eeuwig

1. ‘Maar wat u betreft, als u uw harten toebereid door
de vruchten van de wet erin uit te zaaien, dan zal
dat u beschermen op de tijd dat de Almachtige de
hele schepping door elkaar schud.
2. Want na korte tijd zal Sion door elkaar geschud
worden met de bedoeling dat het opnieuw
gebouwd zal worden.
3. Maar ook dat gebouw zal niet blijvend zijn, maar
na enige tijd ontworteld worden en een tijdlang er
verlaten bijliggen.
4. Hierna moet het met heerlijkheid vernieuwd
worden, geperfectioneerd voor eeuwig.
5. Daarom moeten wij niet zozeer bedroefd zijn over
het kwaad dat nu gekomen is, maar meer nog over
dat wat komen zal.
6. Want er zal een nog grotere beproeving komen dan
deze twee beproevingen, als de Almachtige Zijn
schepping zal vernieuwen.
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7. Kom vanaf nu een aantal dagen niet naar mij toe
en zoek mij ook niet totdat ik weer naar u kom.’
(H) Het volk vraagt Baruch te blijven

8. Nu gebeurde het dat toen ik al deze woorden tot
hen gesproken had dat ik, Baruch, mijn eigen weg
ging en toen het volk mij zag vertrekken, verhieven
zij hun stem, klaagden en zeiden:
9. ‘Waar naartoe vertrekt u bij ons vandaan Baruch?
Verlaat u ons zoals een vader zijn weeskinderen
achterlaat en bij hen wegtrekt?’

Hoofdstuk 33.
1. ‘Zijn dit de geboden die uw partner, de profeet
Jeremia u opgedragen heeft door tegen u te
zeggen: ‘Pas op dit volk totdat ik gegaan ben om
de overige broeders in Babylon toe te bereiden,’
hen over wie het oordeel geveld is dat zij
verbannen moesten worden? Als u ons ook nog eens
in de steek laat, dan zou het beter voor ons
allemaal zijn om voor uw ogen te sterven en dat u
hierna bij ons weg zou gaan.’

Hoofdstuk 34.
(H) Baruch blijft en rouwt over Sion

1. Hierop reageerde ik naar het volk: ‘Natuurlijk zal
ik u niet in de steek laten en bij u wegtrekken,
maar ik zal alleen naar het Heilige der heiligen
gaan om navraag te doen bij de Almachtige over U
en over Sion, of ik op enig onderdeel meer
duidelijkheid kan krijgen en hierna zal ik bij u
terugkeren.’

Hoofdstuk 35.
1. Toen ben ik, Baruch, naar het heiligdom gegaan,
ben op de ruïnen gaan zitten en heb huilend
gezegd:
2. ‘Waren mijn ogen maar bronnen en mijn oogleden
een tranenfontein.
3. Want hoe kan ik anders over Sion treuren en over
Jeruzalem rouwen?
4. Want in de plaats waar ik nu plat neer lig, daar
offerde voorheen de hogepriester heilige
offergaven en plaatste daar een wierook van
heerlijke geuren.
5. Maar nu is onze heerlijkheid tot stof vervallen en
het verlangen van onze ziel tot zand geworden.’

Hoofdstuk 36.
(V) Het bos en de wijnstok met de bron

1. Nadat ik dit gezegd had, ben ik daar in slaap
gevallen en heb ik een nachtvisioen gezien.
2. En zie! Er was een bos vol bomen over een vlakte
aangeplant, hoge en ruige bergen bevonden zich
eromheen en het bos nam veel ruimte in beslag.
3. En zie! Ertegenover kwam een wijnstok op en
eronder ontsprong een vredige bron.
4. Toen de bron het bos bereikte was zij tot zware
golven ontwikkeld en die golven bedolven het bos
en ontwortelden het grootste deel van het bos in
een ogenblik, het wierp de bergen die het
omringden (ook) omver.
5. Het hoge bos werd dus platgelegd en de hoge
bergtoppen werden verlaagd omdat die bron
volledig de overhand kreeg, totdat er niets anders
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van dat bos overbleef dan een enkele ceder.
6. Het gebeurde ook, toen dit alles was platgelegd en
(de bron) het overgrote deel van het bos had
vernietigd en ontworteld, zodat er niets meer van
over was en het onherkenbaar geworden was, dat
de wijnstok rustig en vredig achter de bron op
begon te komen, totdat zij aangekomen was op een
plek niet ver van de ceder, en ze brachten de ceder
die (ook) omvergehaald was erbij.
7. En ik keek en zie! De wijnstok opende zijn mond en
sprak het volgende tegen de ceder: ‘Bent u niet die
ceder die overgebleven bent van het bos aan
kwaadaardigheid, en door wie kwaadaardigheid
volhard heeft, waardoor dit al die jaren
standgehouden heeft en goedheid nooit?
8. U bleef maar innemen wat niet van u was, en dat
wat van u was heeft u nooit met barmhartigheid
benaderd, u bleef uw macht maar uitbreiden over
hen die zich ver van u bevonden en wie dichtbij u
waren hield u vast met kwaadaardig gezwoeg. U
heeft u altijd verheven alsof u zelf niet ontworteld
zou kunnen worden!
9. Maar nu is uw tijd voorbij en uw uur gekomen.
10. Vertrek daarom zelf ook ceder, achter het bos aan
dat van u weggevoerd is en wordt net als hen stof,
zodat uw as zich (daarmee) vermengd zal hebben.
11. Kom nu tot rust in angst en slaap in martelingen
totdat uw laatste tijd gekomen is, als u opnieuw
zult komen en des te meer gemarteld zult zijn.’

Hoofdstuk 37.
1. Hierna zag ik dat de ceder verbrandde en de
wijnstronk verder groeide, zij groeide naar alle
kanten totdat de vlakte met onverwelkelijke
bloemen gevuld was. Hierna ontwaakte ik en stond
op.

Hoofdstuk 38.
(VP) Baruch vraagt en krijgt uitleg

1. En ik bad en zei: ‘Mijn Heer JHVH, U verlicht altijd
degenen die door inzicht geleid worden.
2. Uw wet is leven en Uw wijsheid is de goede koers.
3. Maak mij daarom de uitleg van dit visioen bekend.
4. Want U weet dat mijn ziel altijd volgens Uw wet
gewandeld heeft en dat ik in mijn dagen geen
afstand genomen heb van Uw wijsheid.’

Hoofdstuk 39.
1. En Hij antwoordde mij als volgt: ‘Baruch, dit is de
uitleg over het visioen dat u gezien heeft.
2. Wat betreft het grote bos dat u zag met de ruige
bergen er omheen is dit de verklaring.
3. Zie! De dagen zullen komen dat dit koninkrijk dat
eens Sion verstrooid heeft (zelf) verstrooid zal zijn
en het zal onderworpen zijn aan dat (rijk) wat
daarna komt.
4. Daarbij zal ook dat na enige tijd vernietigd worden
en het volgende, het derde zal opkomen, wat ook
zijn tijd krijgt om heerschappij te voeren, totdat
het vernietigd zal zijn.
5. Na dit alles zal een vierde koninkrijk opkomen
waarvan de macht hard en kwaadaardig zal zijn,
ver uitstijgend boven die daarvoor bestonden en
het zal vele perioden regeren, zoals de bossen op
de vlakte. Tijdenlang zal het vaststaan en het zal
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zichzelf meer verheffen dan de ceders op de
Libanon.
6. De waarheid zal erdoor verborgen gehouden
worden en degenen die vervuild met misdadigheid
zijn zullen ernaartoe vluchten, zoals kwaadaardige
beesten wegvluchten en zich verstoppen in het
bos.
7. Dan zal het gebeuren dat wanneer de tijd van haar
vernietiging, de val ervan, is aangebroken, dat dan
het principaat12 van mijn Messias geopenbaard zal
worden, dat is als de bron en de wijnstok, en als
dat geopenbaard zal zijn, dan zal dat de menigte
van haar legerschare uitroeien.
8. En het aangrijpende dat u heeft gezien, de
verheven ceder die van het bos was overgebleven
en het feit dat de wijnstok daarmee sprak, de
woorden die u gehoord heeft, daarvan is dit de
verklaring:

Hoofdstuk 40.
1. ‘‘De laatste heerser van die tijd zal levend
overblijven, als de menigte van zijn leger door het
zwaard is omgekomen. Dan zal hij gebonden
worden en zullen zij hem meenemen, de berg Sion
op. Daar zal mijn Messias hem voor al zijn
goddeloosheid veroordelen en Hij zal alles wat zijn
legers gedaan hebben bij elkaar verzamelen en aan
hem voorleggen.
2. Hierna zal Hij hem doden en de rest van mijn volk,
die gevonden zal worden op de plaats die ik heb
uitgekozen, beschermen.
3. Dan zal dit principaat lange tijd vaststaan, totdat
de vergankelijke wereld zijn einde kent en totdat
de voorzegde tijden voltooid zijn.’
4. Dit wat betreft uw visioen, dit is de uitleg ervan.’

Hoofdstuk 41.
(H) Wat gebeurt er met de gelovigen?

1. En ik antwoordde dit: ‘Voor wie zullen deze dingen
zijn en hoeveel zijn het er? En wie is het waard om
dan te leven?
2. Want ik zal in Uw tegenwoordigheid alles wat ik
denk bespreken en ik zal navraag bij U doen over
alle dingen die ik overdenk.
3. Want zie! Ik zie dat velen van Uw volk zich van Uw
verbond hebben teruggetrokken en het juk van Uw
wet van zich afgeworpen hebben.
4. Maar ik heb ook anderen gezien die hun
onzinnigheid achter zich gelaten hebben en hun
toevlucht onder Uw vleugels gezocht hebben.
5. Wat gebeurt er dan met hen? Of hoe zal de laatste
tijd met hen omgaan?
6. Of zal de tijd van hen met zekerheid afgewogen
zijn en als de boom wordt geveld, zullen zij dan
ook als zodanig beoordeeld worden?’

Hoofdstuk 42.
(P) Het goede is voor de gelovigen, voor de ongelovigen het erge

1. Hij antwoordde mij daarop: ‘Ook deze zaken zal ik
u tonen.
2. Wat betreft uw uitspraak: ‘Voor wie zijn deze
dingen en voor hoeveel?’ Voor hen die geloofd
hebben zal het goede waarover eerder gesproken
is er zijn, en voor hen die dit verachten zal het
tegenovergestelde van deze dingen er zijn.

21 juni 2021 © Jim Sabelis

3. En wat betreft dat wat u gezegd heeft over hen die
nabijkomen en zij die zich teruggetrokken hebben
is dit het woord.
4. Wat betreft hen die eerder deel uitmaakten en
zich hierna terugtrokken en zich tussen het
nageslacht van de volken mengden, dat betreft de
eerste tijd die als iets verhevens beschouwd werd.
5. En wat betreft hen die eerst onwetend waren maar
achteraf wel het leven kenden en zich tussen het
volk dat zich geheiligd had mengden, dat betreft
de laatste tijd en wordt als iets verhevens
beschouwd.
6. De ene periode zal de andere periode opvolgen en
seizoen volgt op seizoen, en de een draagt het over
aan de ander. Alles zal aan het zicht op de
voltooiing afgemeten worden, passend bij de tijd,
de uren en seizoenen die verlopen zijn.
7. Want vergankelijkheid zal hen die daartoe behoren
meenemen en het leven degenen die daartoe
behoren.
8. Het stof zal geroepen worden en er zal tegen
gezegd worden: ‘Geef terug wat niet van u is en
doe alles wat u tot op nu bewaart hebt opstaan!’’

Hoofdstuk 43.
1. ‘Maar u Baruch, richt uw hart op dat wat u gezegd
is en begrijp de zaken die u getoond zijn, want dit
zijn vele eeuwige vertroostingen voor u.
2. Want u zult uit deze plaats vertrekken en u zult
uit de omgeving die u nu ziet weggaan en u zult
wat vergankelijk is vergeten en zult de dingen die
onder stervelingen gebeuren niet langer
herinneren.
3. Ga daarom en instrueer uw volk, kom dan naar
deze plaats (terug) en vast daarna zeven dagen,
dan zal ik naar u toe komen en met u spreken.’

Hoofdstuk 44.
(G) Strek u uit naar de eeuwige wereld en de waarheid van de wet

1. Toen ben ik, Baruch, daar vertrokken en naar mijn
volk toe gegaan. Ik riep mijn eerstgeboren zoon en
mijn vrienden (de Gedaljas), samen met zeven
oudsten uit het volk en ik zei tegen hen:
2. ‘Zie, ik ga naar mijn voorouders, zoals het verloopt
op heel de aarde.
3. Maar trekt u zich niet terug van de weg van de wet,
maar bewaar en vermaan het volk dat nog over is,
zodat zij geen afstand nemen van de geboden van
de Almachtige.
4. Want u ziet dat Hij die wij dienen rechtvaardig is
en dat onze Schepper geen aanzien des persoons
kent.
5. Kijk naar wat Sion overkomen is en wat er met
Jeruzalem gebeurd is.
6. Want het oordeel van de Almachtige zal bekend
gemaakt worden, met Zijn wegen die, hoewel
onnaspeurbaar, rechtvaardig zijn.
7. Want als u verdraagzaam en volhardend in diep
ontzag voor Hem blijft en Zijn wet niet vergeet,
dan zullen de tijden ten goede voor u veranderen
en zult u de vertroosting van Sion zien.
8. Want alles wat nu bestaat stelt niets voor, maar
dat wat zijn zal is erg groots.
9. Want alles wat vergankelijk is zal voorbijgaan en
alles wat sterft zal vertrekken en heel de huidige
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tijd zal vergeten zijn, geen enkele herinnering aan
de huidige tijd die met kwaad verontreinigd is zal
er meer zijn.
10. Want waar nu naar gejaagd wordt, loopt uit op
nietswaardigheid en wat voorspoed biedt, zal vlug
vervallen en nietswaardig zijn.
11. Want dat wat zijn zal moet het onderwerp van
verlangen zijn en op dat wat achteraf komt moeten
wij hopen, want dat is een tijd die niet voorbij
gaat.
12. Het uur dat eeuwig duurt zal komen, met de
nieuwe wereld die wie naar haar zegeningen
toekomen niet laat vergaan en geen genade kent
voor hen die in pijnigingen vervallen en hen die erin
leven niet in het verderf brengt.
13. Want dat zijn zij die die tijd waarvan gesproken is
beërven zullen en aan hen behoort de erfenis van
die beloofde tijd.
14. Dat zijn zij die schatten van wijsheid voor zichzelf
verworven hebben. Bij hen zijn voorraden vol
inzicht aangetroffen en zij hebben zich niet van de
genade afgewend, maar de waarheid van de wet
die ik heb, die hebben zij bewaard.
15. Want aan hen zal de komende wereld gegeven
worden, maar de verblijfplaats van de overigen,
wat er velen zijn, zal het vuur zijn.’

Hoofdstuk 45.
1. ‘Instrueert u, zoveel als mogelijk is voor u, daarom
het volk, want dat is ons werk, want als u hen
onderwijst zult u hen tot leven wekken.’

Hoofdstuk 46.
1. En mijn zoon en de oudsten van het volk
antwoordden mij dit: ‘Heeft de Almachtige ons tot
zo diep vernederd door u zo snel van ons weg te
nemen?
2. Dan zullen wij zeker in het duister zijn en zal er
geen licht meer over zijn voor het volk dat nog over
is.
3. Want waar zullen wij ooit nog de wet moeten
zoeken, of wie zal onderscheid tussen dood en
leven voor ons maken?’
(P) Geen wijs man zal ontbreken,

4. En ik zei tegen hen: ‘De troon van de Almachtige
kan ik niet weerstaan, toch zal er in Israël geen wijs
man ontbreken of een zoon van de wet voor het
geslacht van Jakob.
5. Bereid u alleen uw harten toe, zodat u de wet zult
gehoorzamen en zich onderwerpt aan hen die wijs
zijn en inzicht hebben en stel uw zielen erop in om
niet bij hen weg te gaan.
6. Want als u deze dingen doet dan zal goed nieuws u
bereiken. [Dat wat ik u eerder gezegd heb en ook
zal u dan niet in de pijnigingen vervallen waarover
ik u eerder verteld heb.
7. Maar wat betreft het woord dat ik zal worden
weggenomen, dat maakte ik hen niet bekend en
ook mijn zoon niet.]

Hoofdstuk 47.
(H) Baruch vraagt begrip

1. Toen ik verder trok en hen wegstuurde, ging ik op
weg, na tegen hen gezegd te hebben: ‘Kijk, ik ga
naar Hebron, want daarheen heeft de Almachtige
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mij gestuurd.’
2. En ik kwam aan op de plaats waar het Woord met
mij gesproken had, ik ging daar zitten en vastte
zeven dagen.

Hoofdstuk 48.
1. Nadat de zevende dag voorbij was, gebeurde het
dat ik het volgende tot de Almachtige bad:
2. ‘O mijn Heer, U beveelt de komst van de tijden en
zij staan U voor ogen. U zorgt dat de macht van de
eeuwen voorbijgaat en zij weerstaan U niet. U
regelt de gang van de seizoenen en zij
gehoorzamen U.
3. U alleen weet hoe lang de generaties er zijn en U
openbaart Uw geheimen niet aan velen.
4. U maakt de overvloed aan vuur bekend en U weegt
de vederlichte wind.
5. U verkent de grenzen van boven en U onderzoekt
de diepste duisternissen.
6. U zorgt voor het aantal dat overlijdt, zodat zij
bewaard blijven en U maakt een woonplaats klaar
voor hen die nog komen.
7. U herinnert het begin dat U gemaakt heeft en de
vernietiging die nog komt vergeet U niet.
8. Met
angstwekkende
en
verontwaardigde
hoofdwenken gebiedt U de vlammen en zij
veranderen in geesten. Met een Woord wekt U wat
niet bestond tot leven en met machtige kracht
beheerst U dat wat nog niet gekomen is.
9. U onderwijst schepselen om U te begrijpen en U
maakt de hemellichamen zo verstandig dat zij
dienst doen naar wat hen opgedragen is.
10. Ontelbare legers staan voor U en doen rustig dienst
zoals hen op Uw wenk bevolen is.
11. Luister naar Uw dienaar en geef gehoor aan mijn
verzoek.
12. Want in korte tijd worden wij geboren en in korte
tijd keren wij terug.
13. Maar bij U duren uren als een (leef)tijd en dagen
als generaties.
14. Wees daarom niet boos op de mens, want hij stelt
niets voor.
15. En schenk geen aandacht aan onze werken, want
wat zijn wij eigenlijk? Want zie! Het is Uw geschenk
dat wij in de wereld komen en wij vertrekken niet
uit eigen wil.
16. Want wij zeiden niet tegen onze ouders: ‘Verwek
ons,’ ook stuurden wij geen bericht aan het
dodenrijk met daarin: ‘Ontvang ons.’
17. Wat stelt onze kracht nu voor dat wij Uw toorn
moeten dragen, en wat zijn wij nu dat wij Uw
oordeel moeten ondergaan?
18. Bescherm ons in Uw barmhartigheden en help ons
vanuit Uw genade.
19. Kijk naar de kleine kinderen die aan U onderworpen
zijn, red iedereen die dicht naar U toe kruipt,
vernietig de hoop van Uw volk niet en beperk de
tijd van Uw hulp niet.
20. Want dit is de natie die U hebt gekozen en dit is
het volk waarvan U er geen gelijke vindt.
21. Maar nu zal ik in Uw tegenwoordigheid spreken en
zal ik zeggen wat ik op mijn hart heb.
22. Op U vertrouwen wij want kijk, Uw wet is bij ons
en wij weten dat wij zolang wij ons aan Uw
voorschriften houden niet zullen vallen.
23. [In alle tijden zijn wij in alle situaties gezegend, en
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wel hiermee dat wij ons niet met de heidenen
gemengd hebben.]
24. Want wij zijn allemaal één feestelijk volk die één
wet van Één Iemand ontvangen hebben en de wet
die onder ons is zal ons tot hulp zijn en de
uitmuntende wijsheid die in ons is zal ons helpen.’
25. Toen ik nu deze dingen uitgebeden had, was ik
ernstig verzwakt.
(P) De eindtijd; ellende, zwijgende wijzen, zoekenden en jaloersen.

26. Toen antwoordde Hij mij dit: ‘U heeft eenvoudig
gebeden Baruch en al uw woorden zijn gehoord.
27. Maar mijn oordeel kent haar eigen eis en mijn wet
vereist om recht te doen.
28. Want op grond van uw woorden zal ik u antwoorden
en op grond van uw gebed zal ik tot u spreken.
29. Want zo is het: ‘Degene die vergankelijk is doet er
niet toe, hij heeft zowel misdaden begaan, voor
zover leugen iets kan uitrichten, als mijn goedheid
niet herinnerd of mijn geduld aanvaard.’
30. Daarom zult u zeker opgenomen worden, zoals ik u
eerde gezegd heb.
31. Want de tijd van ellende zal aanbreken, want zij
zal komen en met snelle hevigheid voorbijgaan en
het zal turbulent zijn om in de hitte van die
beroering aan te komen.
32. En het zal in die dagen gebeuren dat alle inwoners
op aarde tegen elkaar opgezet zullen worden,
omdat zij niet weten dat mijn oordeel vlakbij is.
33. Want er zullen niet veel wijzen in die tijd
gevonden worden. Wie intelligent zijn, zijn met
maar een paar. Daarbij zullen zij die kennis
hebben voornamelijk stil zijn.
34. Dan zullen er veel geruchten zijn met niet weinig
nieuws en de uitwerkingen van fantasieën zullen
zich openbaren. Ook zullen niet weinig beloften
herhaald worden, sommigen zijn onzin en
sommigen zullen bevestigd worden.
35. Eer zal veranderen in schande en kracht zal tot
minachting vernederd worden. Oprechtheid
vernietigd en schoonheid zal lelijkheid worden.
36. Velen zullen tegen vele anderen zeggen in die tijd:
‘Waar heeft de overvloed aan intelligentie zich
verborgen en waarheen heeft de omvangrijke
wijsheid zich verplaatst?’
37. En terwijl zij hierover nadenken zal afgunst
opkomen in hen die niet op een dergelijke manier
over zichzelf nadenken. Hartstochtelijk wordt de
vredelievende gegrepen en velen zullen tot woede
opgejut worden om vele (anderen) te verwonden.
Dan zullen zij legers bijeenbrengen om bloed te
vergieten en uiteindelijk zullen zij samen met hen
vergaan.
38. En in diezelfde tijd zal het gebeuren dat een
verandering van de tijd, duidelijk voor ieder mens,
zal verschijnen. Want al die tijd hebben zij zich
verontreinigd, en hebben zij verdrukking bewerkt
en elk op zich naar eigen inzicht gehandeld en de
wet van de Almachtige niet herinnerd.
39. Daarom zal een vuur hun gedachten vernietigen en
in vlammen zullen de overdenkingen van wat zij
beheersen beproefd worden. Want de Rechter zal
zonder aarzeling komen.
40. Want iedere inwoner van de aarde wist wanneer
hij in overtreding was, maar mijn wet onthielden
zij niet, vanwege hun trots.
41. Velen zullen dan zeker huilen, ja nog meer over de
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levenden dan over de doden.’
(H) Baruch klaagt over de verlorenen

42. Hier antwoordde ik dit op: ‘‘O Adam, wat heeft u
gedaan met iedereen die uit u voortgekomen is? En
wat zal gezegd worden tot de eerste Eva die de
slang gehoorzaamde?’
43. Want heel deze menigte gaat af op het verderf en
er is geen tellen aan het aantal dat het vuur zal
verslinden.
44. ‘Maar ik zal weer in Uw tegenwoordigheid spreken.
45. U JHVH mijn Heer weet wat zich in Uw schepsel
bevindt.
46. Want vroeger gaf U het stof opdracht om Adam te
scheppen en U kent het getal van hen die uit hem
geboren geweest zullen zijn en in hoeverre zij
tegenover U gezondigd hebben, wie bestaan heeft
zonder U als hun Schepper te belijden.
47. En wat al diegenen betreft, hun eind zal hen
veroordelen en Uw wet die zij overtreden hebben
zal hen op Uw dag vergelden.’
(H) Baruch vraagt naar hoe het de rechtvaardigen zal vergaan

48. [Maar laten wij de slechten nu voor wat ze zijn en
onderzoek doen naar de rechtvaardigen.
49. Dan zal ik hun gezegend zijn herhalen en niet stil
zijn over het vieren van hun heerlijkheid die voor
hen klaarligt.
50. Want natuurlijk heeft u gedurende de korte tijd dat
u in deze voorbijgaande wereld leeft veel werk
verstouwd. Dus zult u grote verlichting ontvangen
in de wereld die geen einde kent.]

Hoofdstuk 49.
1. ‘Toch zal ik opnieuw aan U vragen, O Almachtige,
ja ik zal de Maker van alles vragen.
2. In welke gestalte zullen zij leven, die op Uw dag
leven? Of hoe zal de pracht van hen na die tijd
voortduren?
3. Zullen zij de gestalte van nu dan aanhouden en
deze belemmerende ledematen dragen? Die nu in
kwaad betrokken zijn en waarmee kwaad bedreven
wordt, of wilt U wellicht de dingen die in de wereld
geweest zijn veranderen, net als ook de wereld?’

Hoofdstuk 50.
(P) Bij de opstanding verandert het lichaam, afhankelijk van het
oordeel.

1. En Hij antwoordde mij dit: ‘Luister naar dit woord
Baruch en schrijf alles wat u zult leren als
herinnering in uw hart.
2. Want de aarde zal dan zeker de doden herstellen
[die zij nu ontvangt met de bedoeling om ze te
bewaren.] Zij zal geen verandering in hun gestalte
aanbrengen, maar zoals zij ze ontvangen heeft, zo
zal zij ze herstellen, en zoals ik ze eraan
toevertrouwd heb, zo zal ze hen ook doen opstaan.
3. Want dan zal het noodzakelijk zijn voor de
levenden dat de doden opnieuw tot leven gekomen
zullen zijn en dat zij die vertrokken zijn,
teruggekeerd zullen zijn.
4. Dan zal het gebeuren dat, wanneer zij enigen van
wie zij nu kennen herkend zullen hebben, dat het
oordeel dan sterk zal toenemen en dat de zaken
waarover hiervoor gesproken is zullen komen.’
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Hoofdstuk 51.
1. ‘En het zal zo zijn dat wanneer die bestemde
periode voorbij gegaan is, dat dan het uiterlijk van
degenen die veroordeeld zijn achteraf zal
veranderen, net als de heerlijkheid van hen die
gerechtvaardigd zijn.
2. Want het uiterlijk van hen die nu slecht doen zal
erger worden dan het is, omdat zij kwellingen
zullen ondergaan.
3. Ook de heerlijkheid van hen die nu door mijn wet
gerechtvaardigd zijn, die in hun leven tot inzicht
gekomen zijn en die de wortel van wijsheid in hun
hart geplant hebben, ook hun uitstraling zal qua
heerlijkheid veranderd worden en het beeld van
hun gezicht zal in lichtgevende schoonheid
veranderen, zodat zij in staat zijn om de wereld
die niet uitsterft te verwerven en ontvangen, wat
dan aan hen beloofd zal zijn.
4. Want boven alles zal iedereen die dan leeft
daarover rouwen, dat zij mijn wet afgewezen
hebben en hun oren dichtgestopt hebben zodat zij
de wijsheid niet zouden horen en inzicht zouden
verwerven.
5. Als zij dus degenen waarover zij nu verheven zijn
zullen zien, die dan hoger verheven en meer
verheerlijkt zullen zijn als zij, zij zullen
veranderen naar wat hen toekomt, de laatsten
naar de pracht van de engelen en de eersten zullen
nog meer in verwondering wegkwijnen over de
visioenen en het zien van de gestalten.
6. Want zij zullen het eerst zien en daarna
vertrekken om gepijnigd te worden.
7. Maar aan hen die door hun daden gered zijn, voor
wie de wet nu een hoop geweest is, en begrip de
verwachting, en wijsheid het vertrouwen, (aan
hen) zullen in hun tijd wonderen verschijnen.
8. Want de wereld die nu onzichtbaar voor hen is
zullen zij zien en zij zullen de tijd die nu verborgen
voor hen is zien.
9. Tijd zal hen niet langer tekenen,
10. want op de hoge plaatsen van die wereld zullen zij
wonen en zij zullen gelijk als de engelen gemaakt
worden en gelijkvormig aan de sterren. Zij zullen
veranderen in welke vorm zij maar wensen, van
schoonheid naar lieflijkheid, van licht naar de
pracht van de heerlijkheid.
11. Want de uitgestrektheid van het paradijs zal voor
hen open liggen en de schoonheid van de majesteit
van de levende schepsels onder de troon zal aan
hen getoond zijn, met de legerscharen engelen die
nu tegengehouden worden door mijn Woord, zodat
zij niet verschijnen. Vastgehouden op bevel, zodat
zij op hun plaats blijven totdat hun komst
aanbreekt.
12. Meer nog zal er een uitmuntendheid van de
rechtvaardigen zijn die uitgaat boven die van de
engelen.
13. Want de eersten zullen de laatsten ontvangen, hen
die zij verwachtten en de laatsten hen waarvan zij
gehoord hadden dat zij overleden waren.
14. Want die zijn uit deze verdrukkende wereld
bevrijdt en hebben de last van de angst afgelegd.
15. Waarvoor hebben mensen hun leven dan verloren
en waarvoor hebben zij die op aarde leven hun ziel
ingewisseld?
16. Want toen hebben zij voor zichzelf deze tijd (niet)
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verkozen, die, buiten bereik van angst, niet
voorbij zal kunnen gaan. Maar zij hebben voor
zichzelf de tijd waar zaken beklagenswaardig en
slecht zijn verkozen en zij hebben de wereld die
niet oud wordt voor wie erin aankomen ontkend.
Zij hebben de tijd van heerlijkheid afgewezen
zodat zij niet aan zullen komen in de eer waarover
ik u eerder verteld heb.’

Hoofdstuk 52.
1. En ik antwoordde als volgt: ‘Hoe kunnen wij hen
voor wie het wee is klaargemaakt dan vergeten?
2. En waarom zullen wij dan opnieuw rouwen voor hen
die sterven, of waarom huilen wij om hen die in het
dodenrijk afdalen?
3. Laat het rouwen bewaard blijven voor het beginnen
van die grote pijnigingen en laten tranen
ingehouden worden voor de komst van de
vernietiging in die tijd.’
4. [Maar zelfs met het oog op die zaken zal ik spreken,
5. en wat betreft de rechtvaardigen wat moeten zij
nu doen?
6. ‘Wees blij met het lijden dat u nu lijdt, want
waarom ziet u uit naar de ondergang van uw
vijanden?
7. Maak uw ziel klaar voor wat voor u is gereserveerd
en bereid uw ziel voor op de beloning die voor u
klaarligt.’]

Hoofdstuk 53.
(V) De donkere bliksemwolk met zwarte en gekleurde regen

1. Toen ik deze dingen gezegd had, ben ik daar in
slaap gevallen en heb ik een visioen gezien. Ik zag
dat een wolk uit een erg grote oceaan opsteeg en
ik bleef ernaar staren. Ik zag dat deze vol water
was, wit en zwartgekleurd. Er waren vele kleuren
in datzelfde water en het gebeurde dat wat leek op
hevige bliksems aan de top ervan zichtbaar was.
2. Ik zag dat de wolk vlug voortbewoog met snelle
bewegingen en zij bedekte de hele aarde.
3. En het gebeurde dat die wolk hierna begon met het
beregenen van de aarde met het water dat zij
bevatte.
4. En ik zag dat niets van het water dat neerkwam er
hetzelfde uitzag.
5. Want in aanvang was het zwart en veel (of een
periode). Hierna zag ik dat het water helder werd,
hoewel dat niet veel was, waarna ik opnieuw zag
dat het zwart werd en daarna weer helder.
6. Nu gebeurde dit twaalf keer, maar het zwarte was
altijd overvloediger dan het heldere.
7. En het gebeurde dat toen de wolk bijna voorbij was
dat het zwart water regende en dit was donkerder
dan al het water dat daarvoor geweest was. Vuur
was er doorheen gemengd en waar het water
neerkwam
bewerkte
het verwoesting
en
vernietiging.
8. Hierna zag ik dat de bliksem die ik gezien had aan
de top van de wolk haar in de greep kreeg en haar
ter aarde wierp.
9. Die bliksem straalde ontzettend sterk zodat heel de
aarde erdoor verlicht werd en het herstelde de
gebieden waar het laatste water, wat verwoesting
bewerkt had, neergekomen was.
10. Zij nam bezit van heel de aarde en heerste erover.
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11. Hierna bleef ik kijken en zag twaalf rivieren die
vanuit de zee opkwamen, deze begonnen de
bliksem te omringen en onderwierpen zich eraan,
12. toen werd ik wakker door mijn angst.

Hoofdstuk 54.
(P) Baruch vraagt uitleg en brengt lofprijs aan zijn Schepper

1. Daarna drong ik bij de Almachtige aan en zei: ‘U
alleen weet van oudsher de diepe zaken van de
wereld en de dingen die op hun tijd gebeuren. Door
Uw Woord brengt U het over en in tegenstelling tot
de werken van de aardbewoners haast U zich naar
het begin der tijden en weet U alleen het einde van
de tijdperken.
2. Voor wie niets te moeilijk is, maar op Uw wenk
doet U alles eenvoudig.
3. Voor wie de diepten als de hoogten zijn en wiens
Woord het begin van de tijden dient.
4. U die aan hen die U vrezen openbaart wat voor hen
is klaargemaakt zodat zij vanaf dat moment
getroost zullen zijn.
5. U toont grote daden aan hen die onwetend zijn, U
doorbreekt de begrenzing van wie onwetend is,
verlicht wat donker is en openbaart aan de
zuiveren wat verborgen is. [Wie vertrouwend
zichzelf onderworpen hebben aan U en Uw wet.]
6. U heeft Uw dienaar dit visioen laten zien, openbaar
mij ook de uitleg ervan.
7. Want ik weet dat, wat betreft de zaken waarover
ik bij U aangedrongen heb, ik een reactie
ontvangen heb. En wat betreft mijn aandringen,
daarover heeft U aan mij geopenbaard op wat voor
toon ik U zou moeten prijzen en met welke
lichaamsdelen ik lofprijs zou moeten brengen en
halleluyah’s, omhoog naar U.
8. Want als mijn lichaamsdelen uit monden zouden
bestaan en de haren op mijn hoofd uit stemmen,
zelfs dan zou ik U de beloning van lofprijs niet
kunnen geven, of U loven zoals het past, of lofprijs
aan U blijven herhalen, of de heerlijkheid van Uw
schoonheid vertellen.’
9. Want wat stel ik onder de mensen voor, of waarom
word ik onder hen die veel uitmuntender zijn dan
ik gerekend, dat ik al deze wonderbaarlijke zaken
van de Allerhoogste gehoord heb en ontelbaar veel
beloften van Hem die mij geschapen heeft?
10. Gezegend is mijn moeder onder hen die gebaard
hebben, ja geprezen onder de vrouwen is zij die
mij gebaard heeft.
11. Want ik zal niet zwijgen over het prijzen van de
Almachtige en met een lofprijzende stem zal ik Zijn
machtige daden herhalen.
12. ‘Want wie doet zulke wonderlijke acties als U, O
God? Of wie begrijpt Uw diepe gedachten over het
leven?
13. Want volgens Uw plan regeert U over alle
schepselen die Uw Rechterhand geschapen heeft
en U heeft elke bron van licht naast U gesteld en
de schatkamers met wijsheid heeft U onder Uw
troon klaargemaakt.
14. Terecht vergaan zij die Uw wet niet liefhebben en
de pijniging van het oordeel wacht op hen die
zichzelf niet aan Uw macht onderworpen hebben.
15. Want hoewel Adam als eerste zondigde en ontijdig
de dood over iedereen heeft gebracht, toch heeft
van hen die uit hem geboren zijn ieder voor zich
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voor zijn eigen ziel de komende pijniging
bewerkstelligd, of anderzijds ieder voor zich
gekozen voor de komende heerlijkheden.’
16. [Want natuurlijk zal ieder die gelooft een beloning
ontvangen.
17. Maar nu, wat u betreft, u slechten die nu bestaan,
keer u naar vernietiging omdat u snel bezocht zult
worden omdat u eerder het begrip van de
Allerhoogste heeft afgewezen.
18. Want Zijn werken hebben u niet onderwezen en
ook de vaardigheid van Zijn schepping die van alle
tijden is heeft u niet kunnen overtuigen.]
19. Adam is daarom niet de oorzaak, behalve dan voor
zijn eigen ziel. Maar ieder van ons is de Adam voor
zijn eigen ziel geweest.
20. ‘Maar geeft U O Heer uitleg aan mij over de zaken
die U mij geopenbaard heeft en informeer mij over
waar ik op aangedrongen heb.
21. Want bij de voltooiing van de wereld zal wraak
worden genomen op hen die kwaad aangericht
hebben, op grond van hun kwaadaardigheid. En U
zult de getrouwen naar gelang van hun
getrouwheid verheerlijken.
22. Want U regeert over hen die bij U horen en zij die
zondigen wist U onder de Uwen uit.’

Hoofdstuk 55.
(H) De engel Remiël geeft antwoord

1. Nu gebeurde het dat toen ik klaar was met de
woorden van dit gebed dat ik terplekke onder een
boom ging zitten om in de schaduw van zijn takken
te rusten.
2. En ik verbaasde mij en kon het niet bevatten wat
ik in gedachten overwoog, de overvloed aan
goedheid die de zondaars op aarde afgewezen
hebben en over de grote strafvervolging die zij
afgewezen hebben, terwijl zij wisten dat zij
vanwege de zonde die zij begaan hebben gestraft
zouden moeten worden.
3. En terwijl ik nadacht over deze en soortgelijke
zaken, zag ik dat de engel Remiël, die gesteld is
over de waarachtige visioenen, naar mij toe
gezonden was en hij zei tegen mij:
4. ‘Waarom maakt u zich zoveel zorgen in uw hart
Baruch en waarom zijn uw gedachten zo
verontrust?
5. Want als u alleen al vanwege het bericht dat u
gehoord heeft over het oordeel zo ontsteld bent,
wat dan als u het duidelijk met eigen ogen zult
zien?
6. En als u al overwint op basis van de verwachting
waarmee u de dag van de Almachtige verwacht,
wat dan als u de komst ervan zult meemaken?
7. En als u alleen al op het woord van de
bekendmaking van de pijniging van hen die dwaas
gehandeld hebben zo vreselijk radeloos bent,
hoeveel te meer als dat gebeuren wonderbaarlijke
zaken openbaart?
8. En als u berichten gehoord heeft van de goede en
slechte dingen die dan komen en er verdriet van
hebt, wat dan als u geopenbaard zal zijn wat de
Majesteit zal ontsluieren? Wat de een zal
veroordelen en de ander blij zal maken.’
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Hoofdstuk 56.
(V) Uitleg van de regenwolk en de tijden.

1. ‘Desondanks ben ik, omdat u er bij de Allerhoogste
op aangedrongen heeft om u de uitleg van het
visioen dat u zag te openbaren, naar u toe
gestuurd.
2. En de Allerhoogste heeft zeker wel de aanpak in de
perioden die gepasseerd zijn aan u bekend gemaakt
en van degene die nog bestemd zijn om in Zijn
wereld te doorlopen, vanaf het begin van Zijn
schepping, zelfs tot aan zijn voleindiging, over de
bedrieglijke zaken en de waarachtige.
3. Want zoals u zag dat een grote wolk vanuit de zee
opsteeg, op weg gaande om de aarde te bedekken,
zo betekent dat de tijdsduur van de wereld die de
Almachtige gemaakt heeft toen Hij overleg voerde
om de wereld te maken.
4. En het gebeurde dat toen de wereld voor Zijn ogen
uitgegaan was, dat de tijd van de wereld nog maar
kort geduurd had en (dat dit) op grond van de
intelligentie van Hem die haar uitgezonden had tot
stand gebracht was.’
(V) Adam, de eerste zwarte bui

5. ‘En wat u als eerste zag, de top van de wolk met
het zwarte water dat vroeger op de aarde
neergekomen is, dat is de overtreding die, de
eerste mens Adam begaan heeft.
6. Want toen hij de overtreding beging, ontstond
ontijdig sterven, kreeg verdriet een naam, werd
angst voorbereid en werd pijn geschapen. Moeite
voltrok zich, ziekte begon zich te vestigen en het
dodenrijk bleef maar om nieuw bloed vragen. Het
verwekken van kinderen is gekomen en de
hartstocht van ouders kwam op, zo werd de
grootsheid van de mensheid vernederd en kwijnde
goedheid weg.
7. Wat anders kan donkerder en zwarter zijn dan deze
zaken?
8. Dit is het begin van het zwarte water dat u gezien
heeft.
9. En van dit zwarte werd ander zwarts afgeleid en
werd de diepe duisternis gemaakt.
10. Want hij werd een gevaar voor zijn eigen ziel, zelfs
voor de engelen.
11. Want daarbovenop, in de tijd dat hij geschapen
werd, genoten zij vrijheid.
12. En toen hij een gevaar werd, zijn sommige van hen
afgedaald en hebben zich met de vrouwen
vermengd.
13. Daarna werden zij die dit gedaan hadden in
kettingen gepijnigd.
14. Maar de overigen van de menigte aan engelen, die
(on)telbaar zijn, beheersten zichzelf.
15. En zij die op aarde woonden gingen met hen ten
onder, door het water van de zondvloed.
16. Dit wat betreft het eerste zwarte water.’

Hoofdstuk 57.
(V) Abraham, de tweede heldere bui

1. ‘Hierna zag u helder water, wat de bron van
Abraham is, ook zijn nageslacht en de komst van
zijn zoon, en de zoon van zijn zoon en iedereen die
als hen is.
2. Want in die tijd werd de ongeschreven wet onder
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hen benoemd en werden de daden uit de geboden
bewerkstelligt. Ook werd het geloof in het
komende oordeel opgewekt, de hoop op de wereld
die vernieuwd zal zijn opgebouwd en werd de
belofte voor het leven dat hierna komt gezaaid.
3. Dat is het heldere water wat u gezien heeft.’

Hoofdstuk 58.
(V) Egypte en de volken, de derde zwarte bui

1. ‘En het derde zwarte water dat u gezien heeft staat
voor de vermenging van alle zonden die de volken
hierna bewerkstelligden, nadat deze rechtvaardige
mannen
gestorven
waren,
en
ook
de
kwaadaardigheid van het land van Egypte
waarbinnen zij slecht handelden, door de wijze
waarop zij hun zonen lieten dienen.
2. Hoe het ook zij, ook zij zijn uiteindelijk
omgekomen.’

Hoofdstuk 59.
(V) Mozes en de zijnen, de vierde heldere bui

1. ‘En het heldere vierde water dat u zag is de komst
van Mozes, Aäron, Mirjam en Jozua de zoon van
Nun en Kaleb en iedereen die is als zij.
2. Want in die tijd scheen de lamp van de eeuwige
wet op hen die in het donker zaten, wat de belofte
van hun beloning aan de gelovigen bekend maakte,
en ook de pijniging met vuur dat klaargemaakt is
voor degenen die dit afwezen.
3. Maar ook de hemelen werden in die tijd al
schuddend verplaatst en zij die zich onder de troon
van de Almachtige bevonden raakten verstoord
toen Hij Mozes naar Hem toe liet komen.
4. Want Hij liet hem vele vermaningen zien,
verbonden aan de principes van de wet en de
voltooiing van de tijden, zoals ook aan u, en
tegelijkertijd de blauwdruk van Sion en haar
afmetingen met de plattegrond van het heiligdom
dat in deze tijd gemaakt moest worden.
5. Maar Hij heeft hen toen ook de maatvoering van
het vuur getoond, de diepte van de afgrond, het
gewicht van de wind,13 en het aantal
regendruppels.
6. Ook de onderdrukte woede, het geweldig grote
geduld en het waarachtige oordeel.
7. De wortel van wijsheid, de rijkdom van begrip en
de bron van kennis.
8. De hoogte van de lucht, de grootsheid van het
paradijs, de voltooiing van de eeuwen en de start
van het oordeel.
9. Het aantal offers en de aardes die nog niet
gekomen zijn.
10. De monding van de hel, de plaats van vergelding,
de plaats van geloof en het gebied van hoop.
11. Hoe de toekomstige pijniging eruit ziet, de menigte
aan
ontelbare
engelen,
de
vlammende
legerscharen, de pracht van de bliksems, het geluid
van de donders, de rangorden van de leiders van de
engelen, de schatkamers van het licht, de
verandering van de tijden en de onderzoeken
vanuit de wet.
12. Dat is het heldere vierde water wat u gezien
heeft.’
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Hoofdstuk 60.
(V) De Amorieten, de vijfde zwarte bui

1. ‘En het vijfde zwarte water dat u zag regenen
betekent wat de Amorieten bewerkstelligd
hebben, de bezwerende spreuken die zij bewerkt
hebben en de kwaadaardigheid van hun geheimen
en het vermengen van hun gif.
2. Want zelfs Israël werd toen door zonde vergiftigd,
in de dagen van de Rechters, hoewel zij vele
tekenen van Hem die hen gemaakt had gezien
hebben.’

Hoofdstuk 61.
(V) David en Salomo de heldere bui

1. ‘En het zesde heldere water dat u gezien heeft, dat
betekent de tijd dat David en Salomo geboren
werden.
2. In die tijd werd Sion gebouwd en het heiligdom
ingewijd en, tegenover de volken die toen
zondigden, veel bloed vergoten en vele offers
werden toen bij de inwijding van het heiligdom
geofferd.
3. Vrede en rust bestonden in die tijd,
4. en wijsheid werd in de gemeenschap gehoord, ja
de rijkdom van begrip in de bijeenkomsten nam
toe.
5. De heilige feesten werden met zegen en veel
vreugde gevierd,
6. en het oordeel van de heersers werd toen zonder
bedrog geveld. De rechtvaardigheid van de
voorschriften van de Almachtige werd toen in
waarheid gerealiseerd.
7. En het land dat toen door de Heer geliefd was,
omdat haar inwoners niet zondigden, werd te
midden van alle landen verheerlijkt, en de stad
Sion heerste toen over alle landen in de regio.
8. Dat betekent het heldere water wat u gezien
heeft.’

Hoofdstuk 62.
(V) Jerobeam en de koningen na hem, de zevende zwarte bui

1. ‘En het zwarte zevende water dat u gezien heeft
betekent de ontheiliging door het bestuur van
Jerobeam, die het in zijn hoofd haalde om twee
gouden kalven te maken.
2. Met alle misdaden die de koningen na hem
onrechtvaardig gedaan hebben.
3. Ook de vervloeking door Izebel en de aanbidding
van afgoden wat Israël in die tijd gedaan heeft.
4. Het tegenhouden van de regen, de hongersnoden
die plaatsvonden, totdat vrouwen de vrucht uit hun
eigen baarmoeders opaten.
5. De tijd van hun ballingschap die over de negen en
een halve stammen gekomen is, omdat zij in vele
zonden verzeild geraakt waren.
6. En dat Salmenassar, de koning van Syrië kwam en
hen gevangen nam.
7. Maar wat betreft de andere volken14 is het pas
vervelend hoe zij altijd kwaad en slechts
bewerkstelligd hebben en nooit rechtvaardig
gehandeld hebben.
8. Dat betekent het zevende zwarte water wat u
gezien heeft.’
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Hoofdstuk 63.
(V) Hizkia, de achtste heldere bui

1. ‘En het heldere achtste water dat u gezien heeft,
dat betekent de oprichting en oprechtheid van
Hizkia, de koning van Juda en de genade die hem
overkomen is.
2. Want toen Sanherib opgejaagd werd, zodat hij om
zou komen en zijn woede hem in de weg zat,
waardoor hij zou omkomen, met ook de menigte
aan volken die bij hem waren,
3. toen koning Hizkia daarbij van de plannen van de
koning van Assyrië hoorde, om te komen om zijn
volk te vernietigen (de twee en een halve stammen
die nog over waren), ja toen hij van plan was om
ook Sion met de grond gelijk te maken, toen
vertrouwde Hizkia op zijn daden en hoopte op zijn
gerechtigheid. Hij sprak met de Almachtige en zei:
4. ‘Kijk toch! Sanherib staat klaar om ons te
vernietigen en hij zal opscheppen en zich verheffen
als hij Sion verslagen zal hebben.’
5. En de Almachtige luisterde naar hem, omdat Hizkia
verstandig was en Hij sloeg acht op zijn gebed,
omdat hij rechtvaardig was.
6. Daarop gebood de Almachtige Remiël, Zijn engel
die met u spreekt,
7. en die vertrok en vernietigde haar menigte, het
aantal
leiders
alleen
al
bestond
uit
honderdvijfentachtigduizend en ieder van hen had
een zelfde aantal (onder zich).
8. In die tijd liet ik hun innerlijk verbranden, maar
hun kleding en bewapening liet ik van buiten in
tact, met de bedoeling dat de nog grotere daden
van de Almachtige verschijnen zouden en dat
hierdoor Zijn Naam over heel de aarde besproken
zou zijn.
9. Zo werd Sion gered en Jeruzalem vernietigd en
werd ook Israël van verdrukking bevrijd.
10. Iedereen die zich in het heilige land bevond was
blij en de Naam van de Almachtige werd
verheerlijkt zodat deze bekend gemaakt werd.
11. Dat betekent het heldere water wat u gezien
heeft.’

Hoofdstuk 64.
(V) Manasse, de negende zwarte bui

1. ‘En het negende zwarte water betekent alle
slechtheid die in de dagen van Manasse, de zoon
van Hizkia bewerkt is.
2. Want hij heeft veel goddeloosheid begaan en
doodde de rechtvaardigen. Hij boog het recht en
vergoot het bloed van onschuldigen. Getrouwde
vrouwen heeft hij gewelddadig verontreinigd en hij
heeft de altaren omvergeworpen, samen met het
vernietigen van hun offers. Hij verjoeg hun
priesters zodat zij geen dienst meer in het
heiligdom zouden doen.
3. Hij maakte ook een afgod met vijf gezichten, vier
ervan keken in de vier windrichtingen en de vijfde
bovenop het beeld, als een tegenstander, om de
jaloersheid van de Allerhoogste op te wekken.
4. Toen is de toorn uit de tegenwoordigheid van de
Almachtige voortgekomen, met de bedoeling om
Sion uit te roeien, zoals dat in uw dagen ook
gebeurd is.
5. En dat ook een decreet uitgevaardigd werd tegen
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de twee en een halve stammen, dat zij verbannen
moesten worden, zoals u het nu gezien heeft.
6. En de goddeloosheid van Manasse ontwikkelde zich
zo hevig dat het de aanbidding van de Allerhoogste
vanuit het heiligdom verwijderd heeft.
7. Dat is de reden dat Manasse op dat moment ‘de
goddeloze’ genoemd werd en zijn verblijf
uiteindelijk in het vuur zou zijn.
8. Want hoewel zijn gebed naar de Allerhoogste
verhoord werd, is uiteindelijk, toen hij in het
koperen paard geworpen werd en het koperen
paard smolt, toen is dit tot een teken voor hem
geweest, op dat moment.
9. Want hij had niet volmaakt geleefd, want hij was
het niet waard, maar dat hij vanaf dat moment zou
weten door wie hij uiteindelijk gepijnigd zou zijn.
10. Want Hij Die in staat is om te belonen is ook in staat
om te pijnigen.’

Hoofdstuk 65.
1. ‘Zo heeft Manasse dus goddeloos gehandeld en
gedacht dat in zijn tijd de Almachtige deze zaken
niet zou onderzoeken.
2. Dat is het negende zwarte water wat u gezien
heeft.’

Hoofdstuk 66.
(V) Josia, de tiende heldere bui

1. ‘En wat betreft het tiende heldere water dat u
gezien heeft, dat betekent de zuiverheid van de
generaties van Josia, de koning van Juda, die de
enige was die zich in die tijd met heel zijn hart en
geheel zijn ziel aan de Almachtige onderwierp.
2. Hij reinigde het land van afgoderij en heiligde alle
gerei dat verontreinigd geworden was. Hij
herstelde het offeren op het altaar, richtte de
hoorn van het heilige op, herstelde de
rechtvaardige in ere, eerde iedereen die door
inzicht wijs geworden was, stelde de priesters weer
in hun dienst aan en doodde en verwijderde de
magiërs en tovenaars en waarzeggers uit het land.
3. Hij doodde niet alleen de goddelozen die leefden,
maar zij namen ook de botten van de doden uit de
graven en verbrandden ze in het vuur.
4. [En de feesten en sabbatten herstelde hij in hun
heilige eer] en wie zich verontreinigd had
verbrandde hij met vuur, met de leugenprofeten
die het volk bedrogen hadden, die hij ook in het
vuur liet verbranden en de bevolking die tijdens
hun leven naar hen geluisterd had. Hij wierp hen in
de Kidronbeek en stortte er stenen overheen.
5. En jaloers werd hij met heel zijn ziel door ijver
voor de Almachtige gegrepen, en hij alleen stond
sterk in de wet in die tijd, zodat hij geen
onbesnedene overhield of wie onheilig handelde in
het land, alle dagen van zijn leven.
6. Daarom zal hij een eeuwige beloning ontvangen en
zal hij door de Almachtige boven velen uit latere
tijden geëerd worden.
7. Want door hem en degenen die net als hij zijn, zijn
er de eerbare heerlijkheden waarover u eerder
verteld is geschapen en klaargemaakt. Dat
betekent het heldere water wat u gezien heeft.’
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Hoofdstuk 67.

Hoofdstuk 68.

(V) Sions ondergang, de elfde zwarte bui

(V) De wereld, het herstel van Sion en de ondergang van naties, de
twaalfde heldere bui

1. ‘En het elfde zwarte water dat u nu gezien heeft,
dat is de ramp die Sion nu overkomt.
2. Denkt u dat er in aanwezigheid van de Almachtige
geen angst bij de engelen bestaat? Dat Sion zomaar
overgeleverd is? Want kijk, de andere volken zijn
trots in hun hart en verzamelen zich voor hun
afgoden en zeggen: ‘Zij (Sion) die vaak neerwierp
is zelf neergeworpen en zij is tot dienstbaarheid
aan wie vernederd was vernederd.’
3. Denkt u dat de Allerhoogste zich over deze zaken
verheugt? Of dat dat Zijn Naam verheerlijkt?
4. [Maar hoe zal het bijdragen aan Zijn rechtvaardige
oordeel?]
5. Toch zullen de verstrooide heidenen na deze
dingen in de greep van verdrukking komen en zij
zullen beschaamd op iedere plaats wonen.
6. Want net zo lang als Sion is overgegeven en
Jeruzalem braak ligt, zullen afgoden in de steden
van de andere volken de overhand hebben en zal
de dampende rook van rechtvaardige wierook die
door de wet komt uit Sion verdwenen zijn. En in
het gebied van Sion zult u op elke plaats zien dat
er ontheiligde rook zal zijn.
7. Maar de koning van Babel, die Sion nu vernietigd
heeft, zal opstaan en zich boven het volk
verheffen, en in zijn hart zal hij grote woorden
tegenover de Allerhoogste spreken.
8. Maar ook hij zal uiteindelijk vallen. Dat wat betreft
de betekenis van het zwarte water.’

1. ‘En het heldere twaalfde water dat u gezien heeft,
dat betekent de wereld.
2. Want na deze dingen zal de tijd aanbreken dat uw
volk in verdrukking terecht zal komen, zodat zij
allemaal het risico lopen om gezamenlijk om te
komen.
3. Toch zullen zij gered worden en zullen hun
vijanden in hun aanwezigheid vallen.
4. Op zijn tijd zullen zij veel vreugde kennen.
5. En in die tijd, na een korte stilte, zal Sion opnieuw
herbouwd worden en zullen haar offers weer
hersteld worden en zullen de priesters hun dienst
weer innemen en zullen ook de andere volken
komen om dat te verheerlijken.
6. Toch zal het niet volledig zoals in het begin zijn.
7. Maar nadat dit gebeurd is zal het zo zijn dat er een
ondergang van vele naties zal zijn.
8. Dat is het heldere water wat u gezien heeft.’

Hoofdstuk 69.
(V) De oogst en de ondergang van de laatste macht, de laatste
zwarte bui

1. ‘Want het laatste zwarte water dat u gezien heeft,
dat donkerder was dan alles wat daarvoor was, dat
wat na het twaalfde nummer kwam en bij elkaar
verzameld werd, dat slaat op de hele wereld.
2. Want vanaf het begin heeft de Allerhoogste
onderscheid gemaakt omdat Hij alleen weet wat
gebeuren zal.
3. Want vanwege de gruweldaden en goddeloosheid
die voor Zijn aanblik bewerkt zullen worden heeft
Hij zes soorten van hen gemaakt.
4. En vanwege de goede daden van de rechtvaardigen
die voor Zijn aanblik bewerkt zullen worden, heeft
Hij zes soorten van hen voorzien, naast degene die
Hij zal werken als deze aeon voltooid is.
5. Daarom was er geen puur zwart water of puur
helder water, omdat dat de voltooiing betreft.’

Hoofdstuk 70.
1. ‘Luister daarom naar het laatste zwarte water dat
[na dit zwarte] nog komt, daarvan is dit het woord:
2. ‘Zie dat de dagen zullen komen, en dat zal zijn als
de tijd rijp is en de oogst van haar goede en slechte
zaad opgekomen is, dat de Allerhoogste dan over
de aarde en haar bewoners en over haar
bestuurders ontregeling van de geest en een
verdoofd hart zal brengen.
3. Dan zullen zij elkaar haten en elkaar provoceren
om te vechten. Dan zullen de valsen over de
eerbaren heersen en wie minderwaardig zijn zullen
boven de vermaarden staan.
4. En de menigte zal overgeleverd zijn in handen van
een paar en wie niets voorstelde zal over de
sterken heersen. De armen zullen meer overvloed
hebben dan de rijken en de onheiligen zullen zich
boven de helden verheffen.
5. De verstandigen zullen stil zijn en de dwazen zullen
spreken. Ook wat de mensen denken zal dan niet
bevestigd worden, of wat de machtige adviseert en
ook de hoop van de hopenden zal niet bevestigd
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worden.
6. Als deze voorzegde zaken gebeurd zullen zijn, dan
zal verwarring de hele mensheid overvallen en
zullen sommige van hen door oorlog sneuvelen en
anderen uit angst vergaan.
7. Sommigen zullen door hun eigen (volk) vernietigd
worden. Dan zal de Allerhoogste de volken die Hij
daarvoor klaargemaakt heeft op laten komen en
zullen zij oorlog voeren met de leiders die dan nog
over zullen zijn.
8. Dan zal het gebeuren dat wie veilig aan de oorlog
ontkomt tijdens de aardbeving zal sterven en dat
wie veilig aan de aardbeving ontkomt in het vuur
zal verbranden en dat wie zich redt uit het vuur
door de honger om zal komen.
9. [En het zal zo zijn dat als iemand van de
overwinnaars en overwonnenen zich in veiligheid
brengt en redt van al deze zaken, dat zo iemand in
handen van mijn dienaar de Messias overgeleverd
zal zijn.]
10. Want heel de aarde zal haar inwoners verslinden.’’

Hoofdstuk 71.
(V) Het heilige land zal beschermd zijn

1. ‘En het heilige land zal genade hebben met haar
inwoners en zij zal haar bewoners in die tijd
beschermen.
2. Dat betekent het visioen dat u gezien heeft en dit
is de uitleg ervan. Want ik ben gekomen om u deze
zaken te vertellen omdat uw gebed door de
Allerhoogste verhoord is.’

Hoofdstuk 72.
(V) De nieuwe wereld, de bliksem die de volken zal sparen die niet
tegen Israël opgekomen zijn

1. ‘Luister nu ook wat de heldere bliksem die na het
zwarte komt te betekenen heeft, (ook) dat betreft
de wereld.
2. Nadat de tekenen waarover u eerder verteld is
gekomen zijn, als de naties in paniek zijn en de tijd
van mijn Messias gekomen is, dan zal Hij alle naties
onderwerpen waarbij Hij sommige van hen zal
sparen en sommige zal doden.
3. Deze dingen zullen daarom over de volken die door
Hem gespaard zullen worden komen.
4. Elke natie die Israël niet kent en het nageslacht van
Jakob niet vernederd heeft zal zeker gespaard
blijven.
5. Dat is omdat sommigen uit alle naties zich aan uw
volk zullen onderwerpen.
6. Maar iedereen die u overheerst heeft, of wie u
gekend heeft, die zal aan het zwaard overgeleverd
worden.’

Hoofdstuk 73.
(V) Het vrederijk van de Messias

1. ‘Dan zal het zo zijn dat wanneer Hij alles wat zich
in de wereld bevindt onderworpen zal hebben en
zich voor de tijd van vrede op de troon van Zijn
koninkrijk geplaatst heeft, dat dan vreugde
geopenbaard zal zijn en rust zal verschijnen.
2. Dan zal genezing als dauw neerdalen en ziekte zich
terugtrekken, onrust, angst en rouw zullen onder
de mensen verdwijnen en blijdschap zal over heel
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de aarde opkomen.
3. Niemand zal meer ontijdig sterven of enige
tegenslag plotseling gebeuren.
4. Oordelen, misselijke gesprekken, twisten en
vergeldingen, bloedvergieten en hartstochten,
jaloersheid en haat, en alles wat hierop lijkt zal
verdoemd worden wanneer zij verwijderd zullen
zijn.
5. Want het zijn juist deze zaken die de wereld met
kwaad gevuld hebben en vanwege deze zaken is het
leven van de mens ontzettend verzwaard.
6. Wilde dieren zullen uit het bos komen en de
mensen dienen, adders en draken zullen uit hun
holen komen om zichzelf aan een klein kind te
onderwerpen.
7. Vrouwen zullen geen pijn meer hebben als zij
baren, zij zullen geen pijn lijden als zij de vrucht
uit hun schoot baren.’

Hoofdstuk 74.
1. ‘Dan zal het in die dagen zo zijn dat wie oogsten
niet moe zullen worden of wie bouwt uitgeput van
het werken zal zijn. Want het werk zal als vanzelf
snel gebeuren, samen met hen die het heel
ontspannen uitvoeren.
2. Want die tijd betekent de voltooiing van dat wat
vergankelijk is en is het begin van het
onvergankelijke.
3. Daarom zullen de voorzegde zaken hiertoe
behoren, daarom staat het ver van kwade zaken af
en is het dichtbij die zaken die onsterfelijk zijn.
4. Dat betekent de heldere bliksem na het laatste
zwarte water.’

Hoofdstuk 75.
(H) Baruch prijst de Heer

1. En ik antwoordde dit: ‘Wie kan Uw goedheid
begrijpen Heer? Want het is onbegrijpelijk.
2. Want wie kan Uw barmhartigheden die oneindig
zijn doorvorsen?
3. Of wie kan Uw intelligentie begrijpen?
4. Of wie is in staat om de gedachten van Uw Geest
te herleiden?
5. Of wie van hen die geboren worden kan hopen om
deze zaken te bereiken, behalve dan wanneer hij
iemand is voor wie U barmhartig en genadig bent?
6. Want als U toch zeker niet om de mens bewogen
zou zijn, hen die zich onder Uw Rechterhand
bevinden, dan zouden zij deze zaken niet kunnen
bereiken, maar zij die tot dat aantal gerekend
worden kunnen geroepen worden.
7. Maar als wij die nu bestaan werkelijk weten
waarvoor wij gekomen zijn, en onszelf aan Hem die
ons uit Egypte geleid heeft onderwerpen, dan
zullen wij opnieuw naderen en ons aan de zaken uit
het verleden herinneren, dan zijn wij blij over dat
wat voorbijgegaan is.
8. Maar als wij nu niet weten waarom wij gekomen
zijn, en de alleenheerschappij van Hem die ons uit
Egypte gevoerd heeft niet herkennen, dan zullen
wij opnieuw naderen en op de huidige (ellende)
zien, dan worden wij gekweld door de pijn,
vanwege de dingen die ons overkomen zijn.’
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Hoofdstuk 76.
(P) Baruch zal worden weggenomen

1. En Hij antwoordde mij dit: ‘[Voor zover de
openbaring van dit visioen aan u uitgelegd is, zoals
u gevraagd heeft,] luister naar het woord van de
Allerhoogste, zodat u zult weten wat u na deze
zaken overkomen zal.
2. Want u zult zeker uit deze wereld vertrekken, en
dat niet naar de dood toe, maar totdat de tijden
voltooid zijn zult u bewaard worden.
3. Klim daarom omhoog naar de top van die berg en
daar zullen alle gebieden van het land aan uw ogen
voorbijgaan en het beeld van de bewoonde wereld,
de top(pen) van de bergen en de diepte(n) van de
dalen. De diepten van de zeeën en het aantal
rivieren, zodat u zult zien wat u nu zult verlaten
en waar u naartoe gaat.
4. Nu zal dit over veertig dagen gebeuren. Vertrek nu
eerst om tijdens die dagen het volk te
onderwijzen, voor zover u dat kunt, zodat zij leren
hoe niet te sterven in de laatste tijd, maar bekend
zullen zijn met het hoe te leven in de laatste
tijden.’

Hoofdstuk 77.
(H) Baruch vermaant en schrijft aan de ballingen van Israël en Juda

1. Toen ben ik, Baruch, daar weggegaan en naar het
volk gegaan. Ik verzamelde hen bij elkaar, van de
voornaamste tot de minste en zei tegen hen:
2. ‘Luister u kinderen van Israël, zie met hoevelen u
bent die van de twaalf stammen van Israël nog over
zijn.
3. Want aan u en aan uw voorvaders gaf de Heer een
wet die uitmuntender is dan van alle andere
volken.
4. En omdat uw families de geboden van de
Allerhoogste overtreden hebben, heeft Hij wraak
op u en hen genomen. Hij heeft de eerste niet
gespaard en ook de laatste heeft Hij in
gevangenschap weggevoerd, Hij liet geen rest van
hen over.
5. Maar zie, u bent hier bij mij!
6. Als u dus uw wegen in de goede richting brengt,
dan zult u niet ook vertrekken zoals uw broers
vertrokken zijn, maar zullen zij naar ú toe komen.
7. Want Hij die u aanbidt is barmhartig, Hij, op wie u
hoopt is genadig en Hij is waarachtig zodat Hij goed
zal doen en niet slecht.
8. Heeft u niet opgemerkt wat Sion hier overkomen is?
9. Of denkt u wellicht dat deze plaats heeft gezondigd
en dat zij daarom verwoest is? Of dat het land
dwaas gehandeld heeft en daarom overgeleverd is?
10. Begrijpt u dan niet dat vanwege u die gezondigd
hebt dat dat wat niet gezondigd heeft verwoest is
en dat vanwege hen die slecht gehandeld hebben,
dat wie niet dwaas gehandeld heeft daardoor
overgeleverd is aan haar vijanden?’
11. En heel het volk antwoordde mij dit: ‘Voor zover
wij ons de goede dingen die de Almachtige voor ons
gedaan heeft kunnen herinneren, herinneren wij
ze, en de dingen die wij ons niet herinneren weet
Hij vanuit Zijn barmhartigheid.
12. Maar toch, doe dit voor ons, uw volk, schrijf ook
aan onze broers in Babylon een brief over de leer
en een boekrol van hoop, zodat u deze ook kunt
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ondertekenen voordat u bij ons weggaat.
13. Want de herders van Israël zijn omgekomen en de
lampen die licht gaven zijn uitgegaan en de
bronnen waaruit wij gewend waren te drinken zijn
gestopt met stromen.
14. Nu zijn wij in het donker achtergebleven, te
midden van de bomen in het bos en de dorstige
woestijn.’
15. Hierop antwoordde ik hen: ‘Herders en lampen en
bronnen komen uit de wet, en al vertrekken wij,
de wet blijft toch.
16. Als u zich dus houdt aan de wet en gericht bent op
wijsheid, dan zal er geen lamp ontbreken of een
schepper gemist worden of een bron opgedroogd
zijn.
17. Toch zal ik ook een brief aan uw broers in Babylon
schrijven, zoals u het mij gevraagd heeft en met
mannen zal ik deze aan hen meesturen. Op
dezelfde manier zal ik naar de negen en een halve
stammen schrijven, wat ik door middel van een
vogel zal bezorgen.’
18. Op de eenentwintigste dag van de achtste maand
gebeurde het dat ik, Baruch, bij de eik aankwam
en in de schaduw van zijn takken ging zitten,
niemand was erbij, ik was alleen.
19. Daar heb ik deze twee brieven geschreven. Één
stuurde ik met een arend naar de negen en een
halve stammen en de andere stuurde ik naar
degenen die in Babylon waren, met drie mannen
mee.
20. Toen ik de arend riep zei ik dit tegen hem:
21. ‘De Allerhoogste heeft u gemaakt met de bedoeling
dat u boven alle vogels zou staan.
22. Vertrek nu en stop nergens, ook op geen enkel nest
of door in enige boom te gaan zitten, totdat u de
vele stromen van de Eufraat overgestoken bent en
aangekomen bent bij het volk dat daar woont en
deze brief naar hen toegeworpen heeft.
23. Onthoud daarbij dat Noach, in de tijd van de
zondvloed, van een duif de vrucht van de olijfboom
ontving, toen hij deze op weg had gestuurd uit de
ark.
24. Ja, en dat ook de raven Elia gediend hebben, door
hem voedsel te brengen zoals het hen was
opgedragen.
25. Ook Salomo, in de tijd van zijn koninkrijk, wat hij
ook maar wilde versturen of laten bezorgen, hij gaf
een vogel de opdracht en deze gehoorzaamde hem
op zijn gebod.
26. Laat dit u niet vermoeien en wijk niet af naar
rechts of links, maar vlieg en ga recht op uw doel
af, zodat u zich aan het gebod van de Almachtige
houdt, zoals ik het u opgedragen heb.’

Hoofdstuk 78.
(H) De brief aan de ballingen van Israël

1. Dit zijn de woorden van de brief die Baruch aan de
negen en een halve stammen gestuurd heeft, die
zich aan de andere kant van de rivier de Eufraat
bevonden, dit stond erin:
2. ‘Dit zegt Baruch, de zoon van Neriah, aan de broers
die in ballingschap geleid zijn: ‘Genade en vrede.’
Mijn broers, ik houd de liefde van Hem die ons
geschapen heeft in gedachten, die ons van oudsher
liefheeft en nooit gehaat heeft maar boven alles
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onderwezen heeft.
3. Waarachtig weet ik dat boven alles wij, de twaalf
stammen, met één band verbonden zijn, omdat wij
uit één vader geboren zijn.
4. Daarom ben ik nog zorgvuldiger te werk gegaan om
u deze brief achter te laten voor ik sterf, zodat u
getroost zou zijn in het kwaad dat u overkomen is
en dat u ook verdriet zou hebben over het kwaad
dat uw broers overkomen is.
5. En ook dat u het oordeel dat Hij tegenover u
uitgesproken heeft, dat u in ballingschap
weggevoerd zou moeten worden, gerechtvaardigd
zult zien. Want wat u geleden heeft staat niet in
verhouding tot wat u gedaan heeft. Het heeft tot
doel dat u het in de laatste tijden net zo waard
bevonden zal zijn als uw voorvaders.
6. Als u daarom nu bedenkt dat u deze dingen voor uw
bestwil geleden heeft, zodat u uiteindelijk niet
veroordeeld en gepijnigd zult zijn, dan zult u
eeuwige hoop ontvangen. Als u tenminste, boven
alles, ijdele misvattingen uit uw hart verwijderd,
de reden waarom u daarvandaan vertrokken bent.
7. Want als u deze dingen doet, dan zal Hij steeds aan
u denken, Hij die óns altijd beloften gedaan heeft,
bóven wie uitmuntender dan wij waren, dat Hij ons
nooit vergeten en verlaten zal, maar degenen die
verstrooid zijn met grote barmhartigheid weer bij
elkaar gebracht zal hebben.’’

Hoofdstuk 79.
(H) Sion is net als Israël verbannen

1. ‘Leer eerst mijn broers wat Sion overkomen is. Op
welke manier Nebukadnessar, de koning van
Babylon, tegen ons is opgetrokken.
2. Want wij hadden tegen Hem die ons gemaakt heeft
gezondigd en hebben ons niet aan de geboden die
Hij ons opgelegd heeft gehouden, toch heeft Hij
ons, in verhouding tot wat wij verdienden, niet
gepijnigd.
3. Want wat u overkomen is, lijden wij ook in sterke
mate, want het is ons ook overkomen.’

Hoofdstuk 80.
1. ‘Nu zal ik, mijn broers, u bekend maken dat toen
de vijand de stad had omsingeld, dat de engelen
van de Allerhoogste gestuurd werden en dat die de
torens van de sterke muur omvergeworpen hebben.
Zij vernietigden de stevige ijzeren hoeken die
onverwoestbaar waren.
2. Daarbij hebben ze alle gerei van het heiligdom
verborgen, zodat de vijand ze niet in bezit zou
krijgen.
3. Toen zij deze dingen gedaan hadden, toen hebben
zij de gesloopte muur aan de vijand overgedragen,
en het geplunderde huis, en de verbrandde tempel,
en het overwonnen volk, omdat zij uitgeleverd
werden en de vijand niet zou kunnen opscheppen
door te zeggen:
4. ‘Alleen door kracht zijn wij in staat gebleken om
zelfs het huis van de Allerhoogste in een oorlog te
verwoesten.’ Ook uw broers hebben zij geketend
en naar Babylon gebracht en zij hebben hen daar
laten wonen.
5. Maar wij zijn hier achtergelaten met maar een
paar.
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6. Dit is de verdrukking waarover ik u geschreven heb.
7. Want ik weet zeker dat (dit bericht) over de
bewoners van Sion u vertroost. Voor zover u wist
dat het meer voorspoed genoten heeft dan de
verdrukking die u ondergaan hebt door ervan weg
te moeten trekken.’

Hoofdstuk 81.
1. ‘Maar wat betreft de vertroosting, luister naar dit
woord.
2. Want ik treurde over Sion, ik bad om genade tot de
Allerhoogste en zei:
3. ‘Hoe lang zullen wij deze dingen verdragen en zal
dit kwaad ons altijd overkomen?’
4. En de Almachtige handelde in overeenstemming
met Zijn barmhartigheden en de Allerhoogste zoals
past bij Zijn grote ontferming en Hij openbaarde
mij het Woord, zodat ik vertroost zou zijn. En Hij
heeft mij visioenen getoond waardoor ik niet bang
meer zou zijn en Hij maakte mij het geheim van de
tijden bekend en de komst van de tijdperken heeft
Hij mij getoond.’

Hoofdstuk 82.
1. ‘Daarom broers heb ik (dit) aan u geschreven,
zodat u zichzelf zou troosten, overeenkomstig de
veelheid van uw beproevingen.
2. Want u moet weten dat onze Maker ons zeker op al
onze vijanden zal wreken, op grond van alles wat
zij ons aangedaan hebben, ook dat de voleinding
die de Allerhoogste zal bewerken erg dichtbij is,
met Zijn komende genade en de voltooiing van Zijn
rechtspraak, het is geenszins ver weg.
3. Want zie! Nu zien wij de overvloedige voorspoed
van de heidenen, hoewel zij goddeloos handelen.
Maar zij zullen als een damp vervliegen.
4. Al zien wij hun overvloedige macht, hoewel zij
slecht handelen, daarom zullen zij tot een druppel
gemaakt worden.
5. Al zien wij hun overtuigende kracht, hoewel zij
ieder uur de Almachtige afwijzen, daarom zullen
zij tot spuug gerekend worden.
6. Al overwegen wij hun grote heerlijkheid, terwijl zij
zich niet aan de voorschriften van de Allerhoogste
houden, daarom zullen zij als rook voorbijgaan.
7. Al overdenken wij de schoonheid van hun gratie,
terwijl zij omgaan met verontreinigingen, daarom
zullen zij als gras dat verdort wegkwijnen.
8. Al bedenken wij hoe wreed hun kracht is, terwijl
zij geen idee hebben waar dit op uitloopt, daarom
zullen zij als een golf die voorbij gaat gebroken
worden.
9. Al merken wij op hoe zij opscheppen over hun
macht, terwijl zij de goedgunstigheid van God die
hen deze gegeven heeft ontkennen, daarom zullen
zij als een voorbijgaande wolk verdwijnen.’
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Hoofdstuk 83.
1. [‘Want de Allerhoogste zal Zijn tijden zeker
bespoedigen en Hij zal zeker Zijn tijdperken laten
passeren.]
2. En Hij zal zeker hen die in deze wereld zijn
oordelen en waarachtig alle zaken, door middel
van Zijn verborgen maaksels,15 bezoeken.
3. Hij zal de geheime gedachten zeker onderzoeken,
ook dat wat in de geheime kamers van alle
bezorgde post is opgeborgen. Hij zal ze, met
bestraffing, in aanwezigheid van iedereen
openbaar maken.
4. Laat daarom niets van deze huidige zaken in uw
harten neerdalen, maar laten wij boven alles
verwachtingsvol zijn, omdat wat ons beloofd is
komen zal.
5. En laten wij nu niet zien op de genoegens van de
heidenen op dit moment, maar laten wij ons
herinneren aan dat wat ons uiteindelijk beloofd is.
6. Want het einde van de tijden en de seizoenen en
alles wat daarbij hoort zal zeker tegelijk
voorbijgaan.
7. De voltooiing van de aeon zal daarbij de grote
macht van haar Heerser tonen, als alle zaken voor
het gerecht komen.
8. Maakt u daarom uw harten klaar voor dat wat u
hiervoor geloofd heeft, anders zou u in beide
werelden nog gevangengenomen zijn, dan zou u
hier in ballingschap gevoerd, en daar gepijnigd
zijn.
9. Want dat wat nu bestaat, of voorbijgegaan is of nog
komt, in al deze zaken, nergens is het kwaad
volledig slecht of het goede volmaakt goed.
10. Want al het gezonde van deze tijd, verandert in
ziekten.
11. En alle macht van deze tijd, verandert in zwakheid.
En alle kracht van deze tijd, keert zich in onmacht.
12. En alle jeugdig enthousiasme, keert zich op oude
leeftijd naar vertering. En elke gracieuze
schoonheid van deze tijd, komt tot verval en
hatelijkheid.
13. Elke trotse heerschappij van dit moment, keert
zich naar vernedering en schaamte.
14. En elke verheerlijking van de heerlijkheid van deze
tijd, keert zich tot de schande van de stilte. Elke
ijdele pracht en zelfgenoeg-zaamheid van deze
tijd, keert zich naar geluidloze vernietiging.
15. Alles wat fijn is en vreugde brengt in deze tijd,
keert zich naar wormen en vernietiging.
16. En alle trotse tam tam van deze tijd, keert zich tot
stof en stilte.
17. Ook alle rijke bezittingen van deze tijd, keren zich
alleen tot het dodenrijk.
18. En alle begeerte om te roven in deze tijd, keert
zich tot een onvrijwillige dood. En alle begeerte
naar lust in deze tijd, keert zich tot een pijnlijk
oordeel.
19. En alle kunstwerken en ambachtswerk van deze
tijd, keren zich tot een beproeving van echtheid.
20. En alle zoete zalfjes van deze tijd, keren zich tot
een rechtszaak en veroordeling.
1
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21. En elke liefde voor de leugen, keert zich naar het
gesmaad worden door de waarheid.
22. [Omdat al deze dingen nu gedaan worden, denkt
dan iemand nog dat deze niet vergolden zullen
worden? Maar de voltooiing van alle dingen zal de
waarheid brengen.’]

Hoofdstuk 84.
1. ‘Zie, ik heb het u bekend gemaakt terwijl ik leef,
zodat ik u gezegd heb dat u de zaken die uitstekend
zijn moet leren. Want de Almachtige heeft mij
opgedragen om u te onderwijzen en ik zal u nog
enige van de geboden van Zijn oordeel voorleggen
voordat ik sterf.
2. Herinner u dat Mozes eerder hemel en aarde als
getuige tegen u aangeroepen heeft en gezegd
heeft: ‘Als u de wet overtreedt zult u verstrooid
worden, maar als u zich eraan houdt zult u bewaard
blijven.’
3. Ook andere dingen was hij gewoon aan u te zeggen
toen u zich als twaalf stammen in de woestijn
bevond.
4. Na zijn dood heeft u deze van u afgeworpen,
daarom is u overkomen wat hij u voorzegd had.
5. Dus Mozes was gewend het u te vertellen voordat
het u overkwam en zie! Het is u overkomen, want
u heeft de wet verlaten.
6. Zie, ook ik zeg u, nadat u geleden heeft, dat als u
de dingen die u gezegd zijn gehoorzaamd, dat u van
de Almachtige alles wat bewaard en gereserveerd
voor u is zult ontvangen.
7. Daarbij zal deze brief als getuige tussen u en mij
spreken, zodat u zich de geboden van de
Almachtige kunt herinneren en dat zij voor mij ook
een
verdediging
kunnen
zijn
in
de
tegenwoordigheid van Hem die mij gezonden
heeft.
8. Herinner u dus de wet en Sion, het heilige land en
uw broers, het verbond met uw voorvaders en
vergeet de feesten en Sabbatten niet.
9. En bezorg deze brief en de overleveringen van de
wet aan uw zonen na u, zoals uw vaders ze u ook
overgedragen hebben.
10. Blijf altijd volhardend verzoeken en bid ijverig met
heel uw hart dat de Almachtige zich met u zal
verzoenen en dat Hij u de menigte aan zonden niet
aanrekent, maar zich de rechtschapenheid van uw
voorvaders herinnert.
11. Want als Hij ons niet in overeenstemming met Zijn
overvloedige barmhartigheden zou beoordelen,
wee ons allemaal die geboren zijn!’

Hoofdstuk 85.
1. [‘Weet daarbij dat] in het verleden en bij de
eerdere generaties onze voorvaders helpers
hadden, rechtvaardige mannen en profeten.
2. (Toen) wij niet meer in ons eigen land waren
[hielpen zij ons als wij zondigden.’]
Einde.
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Bedoeld wordt Jeruzalem.
Volgens overlevering vijandelijke geesten uit de nacht.
Shedim
Letterlijk, trek uw riem op
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Bedoeld wordt Mozes
Deuteronomium 27:9-29:20
Engels: ‘dan wordt de tijd wakker.’
De Shedim
Het landmonster
03734  רכkor, zn van zelfde stam als 03564 1) kor, maat
(gewoonlijk droge maat) 1a) maat, gelijk aan tien efa’s of bats

12

13
14
15

1a1) droge maat die 6,25 schepels bevatte (220 l) 1a2) maat voor
vloeistof van 58 gallonnen (263 l)
Een staat die door een prins regeert wordt. De eerste (regering),
het eerste hoofd, de eerste leider
Of geest?
i.e. heidenen
Of werken.

21 juni 2021 © Jim Sabelis

