Het tweede boek van Adam en Eva
De rouw getroffen familie. Kaïn trouwt
met Luluwa en ze gaan weg.
Toen Luluwa de woorden van Kaïn
hoorde, huilde ze en ging haar vader en
moeder bellen en vertelde hen hoe die
Kaïn zijn broer Abel had gedood.
2 Toen riepen zij allen hardop en tilde hun
stemmen op en sloeg hun gezichten neer
en wierp stof op hun hoofden en scheurde
hun kleren uiteen, en ging naar buiten en
kwam naar de plaats waar Abel werd
gedood.
3 En zij vonden hem op de aarde liggen,
gedood en beesten rondom hem; terwijl ze
huilden en daarom alleen maar
huilden. Vanuit zijn lichaam ging, vanwege zijn zuiverheid, een geur van zoete
specerijen naar voren.
4 En Adam droeg hem, zijn tranen stroomden over zijn gelaat; en ging naar de Grot
der Schatten, waar hij hem legde, en verwonde hem met zoete specerijen en mirre.
5 En Adam en Eva gingen door met het begraven van hem in groot verdriet
honderd en veertig dagen. Abel was vijftien en een half jaar oud en Kaïn zeventien
jaar en een half.
6 Wat Kaïn betreft, toen de rouw om zijn broer was beëindigd, nam hij zijn zuster
Luluwa en trouwde haar, zonder toestemming van zijn vader en moeder; want zij
konden hem niet van haar afhouden vanwege hun zware hart.
7 Hij ging toen naar de bodem van de berg, weg van de tuin, dichtbij de plaats waar
hij zijn broer had gedood.
8 En op die plaats waren veel fruitbomen en bosbomen. Zijn zuster baarde hem
kinderen, die op hun beurt zich stapsgewijs begonnen te vermenigvuldigen totdat
ze die plek vervulden.
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9 Maar wat Adam en Eva betreft, zij kwamen niet samen na de begrafenis van
Abel, zeven jaar lang. Hierna echter, bedacht Eva; en terwijl zij zwanger was, zei
Adam tot haar: "Kom, laten we een offer nemen en het aanbieden aan God, en Hem
vragen om ons een schoon kind te geven, in wie we troost vinden, en aan wie we
kunnen deelnemen huwelijk met de zuster van Abel. '
10 Toen maakten zij een offer en brachten het naar het altaar, en offerden het voor
het aangezicht des Heren, en begonnen Hem te smeken hun offer aan te nemen en
hun een goed nageslacht te geven.
11 En God hoorde Adam en aanvaardde zijn offer. Toen aanbaden zij, Adam, Eva
en hun dochter, en kwamen naar de Grot der Schatten en plaatsten een lamp erin,
om 's nachts en overdag te verbranden, voor het lichaam van Abel.
12 Toen gingen Adam en Eva door met vasten en bidden totdat Eva's tijd aanbrak
dat zij verlost zou worden, toen zij tot Adam zei: "Ik wens naar de grot in de rots te
gaan om erin te komen."
13 En hij zei: "Ga heen en neem je dochter mee om op je te wachten, maar ik zal in
deze Grot der Schatten blijven voor het lichaam van mijn zoon Abel."
14 Toen luisterde Eva naar Adam en ging zij, zij en haar dochter. Maar Adam bleef
alleen in de Grot der Schatten.
KEREL. II.
Een derde zoon wordt geboren bij Adam en Eva.
EN Eva bracht een zoon voort die volmaakt mooi was in figuur en gelaat. Zijn
schoonheid was als die van zijn vader Adam, nog mooier.
2 Toen werd Eva getroost toen zij hem zag, en bleef acht dagen in de grot; toen
stuurde ze haar dochter naar Adam om hem te vertellen dat hij moest komen om het
kind te zien en hem te noemen. Maar de dochter bleef op zijn plaats bij het lichaam
van haar broer, totdat Adam terugkeerde. Dat deed ze ook.
3 Maar toen Adam kwam en het goede uiterlijk, de schoonheid en de perfecte
gestalte van het kind zag, verheugde hij zich over hem en troostte hij zich voor
Abel. Toen noemde hij het kind Seth, dat betekent: "dat God mijn gebed heeft
verhoord en mij verlost heeft uit mijn verdrukking." Maar het betekent ook "kracht
en kracht."
4 Daarna, nadat Adam het kind had genoemd, keerde hij terug naar de Grot der
Schatten; en zijn dochter ging terug naar haar moeder.
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5 Maar Eva ging door in haar hol, totdat veertig dagen vervuld waren, toen zij tot
Adam kwam en het kind en haar dochter met zich meebracht.
6 En zij kwamen bij een rivier van water, waar Adam en zijn dochter zich wasten,
vanwege hun verdriet om Abel; maar Eva en de baby wasten zich voor zuivering.
7 Toen keerden zij terug en namen een offer en gingen naar de berg en boden het
voor het kind; en God aanvaardde hun offerande en zond Zijn zegen over hen en
hun zoon Seth; en ze kwamen terug naar de Grot der Schatten.
8Voor Adam wist hij niet opnieuw zijn vrouw Eva, al de dagen van zijn leven; er
werd ook geen nageslacht uit geboren; maar alleen die vijf, Kaïn, Luluwa, Abel,
Aklia en Seth alleen.
9 Maar Seth werd in gestalte en sterkte; en begon te vasten en vurig te bidden.
KEREL. III
Satan verschijnt als een mooie vrouw die Adam verleidt en hem vertelt dat hij nog
steeds een jongeman is. "Breng uw jeugd door vreugde en plezier." (12) De
verschillende vormen die Satan neemt (15).
Wat onze vader Adam betreft, aan het einde van zeven jaar vanaf de dag dat hij van
zijn vrouw Eva was afgesneden, was Satan jaloers op hem, toen hij hem aldus van
haar gescheiden zag; en streefde ernaar hem weer bij haar te laten leven.
2Toenop stond Adam op en ging omhoog boven de Grot der Schatten; en bleef daar
nacht bij nacht slapen. Maar zodra het elke dag licht was, kwam hij naar de grot,
om daar te bidden en er een zegening van te ontvangen.
3 Maar toen het avond was, ging hij naar het dak van de grot, waar hij alleen sliep,
uit vrees dat Satan hem zou overwinnen. En hij ging aldus uit elkaar van
negenendertig dagen.
4 Toen verscheen Satan, de hater van al het goede, toen hij Adam aldus alleen zag,
vastend en biddend, in de vorm van een schone vrouw, die in de nacht van de
veertigste dag voor hem kwam staan en hem zei: : 5 "0 Adam, vanaf het moment dat je in deze grot hebt gewoond, hebben we grote
vrede van je ervaren, en je gebeden hebben ons bereikt, en we hebben ons om je
heen getroost.
6 Maar nu, o Adam, dat gij over het dak van de grot bent gaan slapen, wij hebben
twijfels over u gehad en een groot verdriet is over ons gekomen vanwege uw
afzondering van Eva. Nogmaals, wanneer u bent op het dak van deze grot wordt je
gebed uitgestort, en je hart dwaalt van links naar rechts.
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7 Maar toen u in de grot was, was uw gebed als een samengebrand vuur, het kwam
tot ons en u vond rust.
8 En ik heb ook bedroefd over uw kinderen, die van u afgesneden zijn, en mijn
droefenis is groot over de doodslag van uw zoon Abel, want hij was rechtvaardig,
en over een rechtvaardige zal een ieder treuren.
9 Maar ik was blijde over de geboorte van uw zoon Seth, maar na een poosje heb ik
zeer bedroefd over Eva, omdat zij mijn zuster is, want toen God een diepe slaap
over u zond en haar uit uw zijde trok, bracht hij ik ook met haar, maar HIJ hief haar
op door haar bij u te plaatsen, terwijl Hij mij liet zakken.
10 Ik was blijde over mijn zuster, omdat zij bij u was, maar God had mij eerder een
belofte gedaan en gezegd: "Verdwijn niet, wanneer Adam is opgegaan op het dak
van de Grot der Schatten en is gescheiden van Eva, zijn vrouw. Ik zal je naar hem
toezenden, je zult met hem trouwen en hem vijf kinderen geven, zoals Eva hem vijf
heeft gegeven. '
11 En nu zie, Gods belofte aan mij is vervuld, want Hij is het die mij naar u heeft
gezonden voor de bruiloft, want als u met mij trouwt, zal ik u betere en betere
kinderen geven dan die van Eva.
12 Gij zijt dan nog slechts een jongeling, en beëindigt uw jeugd in deze wereld niet
met droefheid, maar breng de dagen uwer jeugd door in vrolijkheid en welbehagen,
want uw dagen zijn weinigen, en uw beproeving is groot, wees sterk; uw dagen in
deze wereld in vreugde, Ik zal een welgevallen aan u hebben en u zult zich met mij
verblijden op deze wijze en zonder vrees.
13 "Toen, en vervul het gebod van uw God", naderde zij toen Adam en omhelsde
hem.
14 Maar toen Adam zag dat hij door haar overwonnen moest worden, bad hij God
met een vurig hart om hem van haar te verlossen.
15 Toen zond God Zijn Woord tot Adam, zeggende: "Adam, die figuur is degene
die u de Godheid beloofd heeft, en majesteit, hij is niet gunstig tegenover u, maar
toont zichzelf aan u in één keer in de vorm van een vrouw, een ander moment, in de
gelijkenis als een engel, bij andere gelegenheden, in de gelijkenis van een slang, en
op een ander moment, in de schijn van een god, maar hij doet alles wat alleen maar
om uw ziel te vernietigen.
16 Nu dan, o Adam, begrijpend uw hart, ik heb u vele a tijd uit zijn handen
gegeven om u te tonen dat ik een barmhartige God ben, en dat ik u uw goed wens,
en dat ik u niet wens ruïneren."
KEREL. IV.
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Adam ziet de duivel in zijn ware kleuren.
DAN beval God Satan om zichzelf duidelijk aan Adam te tonen, in zijn eigen
afschuwelijke vorm.
2 Maar toen Adam hem zag, vreesde hij en beefde bij het zien van hem.
3 En God zei tegen Adam: 'Kijk naar deze duivel en naar zijn afschuwelijke blik,
en weet dat hij het is die u heeft laten vallen van helderheid in duisternis, van vrede
en rust tot zwoegen en ellende.
4 En kijk, o Adam, naar hem, die van zichzelf zei dat hij God is! Kan God zwart
zijn? Zou God de vorm van een vrouw aannemen? Is er iemand sterker dan
God? En kan Hij overweldigd worden?
5 "Zie dan, o Adam, en zie, hem gebonden in uw aanwezigheid, in de lucht, niet in
staat om te vluchten! Daarom zeg ik u: wees niet bang voor hem, zorg voortaan en
pas op voor hem, in wat dan ook hij zal je doen. "
6 Toen dreef God Satan weg van vóór Adam, die Hij versterkte, en wiens hart Hij
troostte en tegen hem zei: "Ga naar de Grot der Schatten en scheid uzelf niet van
Eva, Ik zal in u allen dierlijke lust onderdrukken."
7 Vanaf dat moment verlieten zij Adam en Eva, en zij genoten van de rust door het
gebod van God. Maar God heeft niet zo iemand aan een van Adam's zaad; maar
alleen voor Adam en Eva.
8 Toen aanbad Adam voor het aangezicht des Heren, omdat hij hem had verlost en
omdat hij zijn begeerten had gelegd. En hij daalde af van boven de grot en woonde
met Eva zoals vroeger.
9 Dit beëindigde de veertig dagen van zijn scheiding van Eva.
KEREL. V.
De duivel schildert een schitterend beeld voor Seth om zijn gedachten te vieren.
Zoals voor Seth, toen hij zeven jaar oud was, kende hij goed en kwaad, en was
consistent in vasten en bidden, en bracht al zijn nachten door in het smeken om
God om genade en vergeving.
2 Hij vastte ook elke dag wanneer hij zijn offer bracht, meer dan zijn vader; want
hij had een goed aangezicht, gelijk een engel Gods. Hij had ook een goed hart,
bewaarde de beste eigenschappen van zijn ziel; en om deze reden bracht hij zijn
offer elke dag naar voren.
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3 En God was blij met zijn offer; maar hij was ook tevreden over zijn
zuiverheid. En hij ging zo door met het doen van de wil van God, en van zijn vader
en moeder, tot hij zeven jaar oud was.
4 Daarna, terwijl hij van het altaar neerdaalde en zijn offer beëindigde, verscheen
Satan aan hem in de vorm van een prachtige engel, schitterend van licht; met een
staf van licht in zijn hand gleed hij rond met een gordel van licht.
5 Hij begroette Seth met een mooie glimlach en begon hem te verleiden met
eerlijke woorden, en zei tegen hem: "Seth, waarom bleef je op deze berg?" Want
het is ruw, vol stenen en zand en van bomen zonder goede vruchten van hen, een
wildernis zonder woningen en zonder steden, geen goede plaats om in te wonen.
Maar alles is hitte, vermoeidheid en moeite. "
6 Hij zei verder: 'Maar wij wonen op mooie plaatsen, in een andere wereld dan
deze aarde. Onze wereld is er een van licht en onze toestand is van de beste; onze
vrouwen zijn handsomer dan anderen; en ik wens u, Seth, om een van hen te
huwen; omdat ik zie dat u rechtvaardig bent om naar te kijken, en in dit land is niet
één vrouw goed genoeg voor u. Trouwens, allen die in deze wereld leven, zijn
slechts vijf zielen.
7 "Maar in onze wereld zijn er heel veel mannen en veel maagden, allemaal mooier
dan elk ander, daarom wens ik u vandaar te verwijderen, zodat u mijn betrekkingen
kunt zien en kunt trouwen met wie u maar wilt.
8 Gij zult dan bij mij blijven en in vrede zijn, u zult vervuld zijn met pracht en
licht, gelijk wij zijn.
9 "Gij zult in onze wereld blijven en rusten van deze wereld en van de ellende
ervan, u zult u nooit meer zwak en vermoeid voelen, u zult nooit een offer brengen,
noch om genade smeken, want gij zult geen zonde meer begaan noch worden
beïnvloed door passies.
10 En indien gij naar wat ik spreek, wilt horen, zult u een van mijn dochters
trouwen, want bij ons is het geen zonde om dat te doen, en het wordt ook niet als
dierlijke lust gerekend.
11 "Want in onze wereld hebben wij geen God, maar we zijn allemaal goden, we
zijn allemaal van het licht, hemels, krachtig, sterk en glorieus."
KEREL. VI.
Het geweten van Seth helpt hem. Hij keert terug naar Adam en Eva.
Toen Seth deze woorden hoorde, verbaasde hij zich en neigde zijn hart naar de
verraderlijke spraak van Satan en zei tegen hem: "Zei je dat er een andere
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geschapen wereld is dan deze, en andere wezens mooier dan de wezens die in deze
wereld zijn? "
2 En Satan zei: "Ja, zie, u hebt mij gehoord, maar ik zal hen en hun wegen nog
prijzen, op uw gehoor."
3 Maar Seth zei tegen hem: "Uw woorden hebben mij verbaasd en uw mooie
beschrijving van alles."
4 "Toch kan ik vandaag niet met u meegaan, niet voordat ik naar mijn vader Adam
en mijn moeder Eva ben gegaan en tegen hen heb gezegd wat u allemaal tegen mij
hebt gezegd, en als zij mij toestemming geven om met u mee te gaan, zal ik
komen."
5 Opnieuw zei Seth: "Ik ben bang iets te doen zonder mijn vaders en moeders
vertrek, opdat ik niet sterf zoals mijn broeder Kaïn, en zoals mijn vader Adam, die
het gebod van God overtrof, maar zie, gij weet deze plaats; kom en ontmoet me
hier morgen. "
6 Toen Satan dit hoorde, zei hij tegen Seth: "Als u uw vader Adam vertelt wat ik u
heb verteld, zal hij u niet met mij laten komen.
7 Maar luistert naar mij; vertel uw vader en moeder niet wat ik u heb gezegd; maar
kom vandaag met mij, naar onze wereld; waar je de mooie dingen zult zien en je
daar zult verheugen, en geniet van deze dag onder mijn kinderen, kijk hen aan en
neem je gevuld van vrolijkheid; en verheugen zich steeds meer. Dan zal ik u
morgen naar deze plaats terugbrengen; maar als u liever bij mij blijft, zo zij het. "
8 Toen antwoordde Seth: 'De geest van mijn vader en mijn moeder rust op mij, en
als ik me op een dag voor hen verstop, zullen zij sterven en God zal me schuldig
maken aan het zondigen tegen hen.
9 En behalve dat zij weten dat ik naar deze plaats ben gekomen om mijn offer aan
het te brengen, zouden zij niet een uur van mij gescheiden zijn, en ook niet naar een
andere plaats gaan, tenzij zij mij toestaan. Maar zij behandelen mij het meest
vriendelijk, want ik kom snel terug bij hen. "
10 Toen zei de satan tot hem: "Wat zal u gebeuren als u zich op een avond voor hen
verbergt en bij het aanbreken van de dag bij hen terugkeert?"
11 Maar Seth, toen hij zag hoe hij bleef praten, en dat hij hem niet zou verlaten,
rende en ging naar het altaar en spreidde zijn handen naar God en zocht bevrijding
van Hem.
12 Toen zond God Zijn Woord en vervloekte Satan, die voor Hem vluchtte.
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13 Maar wat Seth betreft, hij was naar het altaar toegegaan om aldus in zijn hart te
zeggen. "Het altaar is de offerplaats, en God is daar, een goddelijk vuur zal het
verteren, zo zal de satan niet in staat zijn om mij pijn te doen, en zal mij daar niet
van wegnemen."
14 Toen kwam Seth van het altaar af en ging naar zijn vader en moeder, die hij op
den weg vond, verlangend zijn stem te horen; want hij was een tijdje gebleven.
15 Vervolgens begon hij hun te vertellen wat hem was overkomen van Satan, in de
vorm van een engel.
16 Maar toen Adam zijn verhaal hoorde, kuste hij zijn gezicht en waarschuwde hij
tegen die engel, hem zeggend dat het Satan was die aldus aan hem verscheen. Toen
nam Adam Seth mee, en zij gingen naar de Grot der Schatten en verheugden zich
daarin.
17 Maar vanaf die dag gingen Adam en Eva nooit van hem scheiden, naar welke
plaats hij ook heenging, hetzij voor zijn offerande of voor iets anders.
18 Dit teken overkwam Seth toen hij negen jaar oud was.
KEREL. VII.
Seth trouwt met Aklia. Adam leeft om kleinkinderen en achterkleinkinderen te
zien.
TOEN onze vader Adam zag dat Seth een volmaakt hart was, wenste hij dat hij zou
trouwen; opdat de vijand hem niet nog een keer verschijnt en hem overwint.
2 En Adam zei tegen zijn zoon Seth: "Ik wens, mijn zoon, dat gij uw zuster Aklia,
Abel's zuster, trouwt, opdat zij u kinderen mag schenken, die de aarde zullen
vervullen, volgens de belofte van God aan ons.
3 "Wees niet bevreesd, o mijn zoon, er is geen schande in, ik wou dat je trouwde,
uit vrees dat de vijand je zou overwinnen."
4 Seth wilde echter niet trouwen; maar in gehoorzaamheid aan zijn vader en
moeder, zei hij geen woord.
5 Dus Adam huwde hem met Aklia. En hij was vijftien jaar oud.
6 Maar toen hij twintig jaar oud was, verwekte hij een zoon, die hij Enos
noemde; en dan andere kinderen verwekt dan hem,
7 Toen groeide Enos op, trouwde en verwekte Kaïn.
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8 Cainan groeide ook op, trouwde en verwekte Mahalaleel.
9 Die vaders werden tijdens het leven van Adam geboren en woonden bij de Grot
der Schatten.
10 Toen waren de dagen van Adam negenhonderd en dertig jaren, en die van
Mahalaleel honderd. Maar Mahalaleel, toen hij volwassen was, hield van vasten,
bidden en hard werken totdat het einde van de tijd van onze vader Adam naderde.
CHAP, VIII,
Adams opmerkelijke laatste woorden. Hij voorspelt de zondvloed. Hij spoort zijn
nageslacht ten goede.
Hij onthult bepaalde mysteries van het leven.
TOEN onze vader Adam zag dat zijn einde nabij was, riep hij zijn zoon Seth, die
naar hem toe kwam in de Grot der Schatten,
en hij zeide tot hem:
2 "0 Seth, mijn zoon, breng mij uw kinderen en de kinderen van uw kinderen, zodat
ik mijn zegen op hen kan werpen voordat ik sterf."
3 Toen Seth deze woorden van zijn vader Adam hoorde, ging hij van hem weg,
wierp een vloed van tranen over zijn gezicht en verzamelde zijn kinderen en
kinderen van zijn kinderen en bracht ze naar zijn vader Adam.
4 Maar toen onze vader Adam hen om zich heen zag, weende hij dat hij van hen
gescheiden moest worden.
5 En toen zij hem zagen wenen, weenden zij allen en vielen op zijn gezicht en
zeiden: "Hoe zult u van ons worden afgesneden, onze vader, en hoe zal de aarde u
ontvangen en u voor onze ogen verbergen?" Zo klaagden ze veel, en met dezelfde
woorden.
6 Toen zegende onze vader Adam hen allen en zei tegen Seth, nadat hij hen
gezegend had:
7 Seth, mijn zoon, gij kent deze wereld, dat hij vol van droefheid en vermoeidheid
is, en gij weet alles, wat ons is overkomen, en van onze beproevingen daarin leid ik
u aldus met de volgende woorden: onschuld, rein en rechtvaardig en vertrouwend
op God, en steun niet op de redevoeringen van Satan, noch op de verschijningen
waarin hij zichzelf aan u zal tonen.
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8 Maar onderhoud de geboden die Ik u heden geef; geef dan hetzelfde aan uw zoon
Enos; en laat Enos het aan zijn zoon Cainan geven; en Cainan aan zijn zoon
Mahalaleel; zodat dit gebod goed blijft bij al uw kinderen.
9 Seth, mijn zoon, neem op het moment dat ik dood ben mijn lichaam en maak het
op met mirre, aloes en kassie en verlaat me hier in deze Grot der Schatten waarin al
deze tekenen zijn die God ons heeft gegeven van de tuin.
10 "0 mijn zoon, hierna zal een vloed komen en alle wezens overweldigen, en
slechts acht zielen achterlaten.
11 "Maar, mijn zoon, laat diegenen die het uit uw kinderen zal achterlaten in die
tijd, neem mijn lichaam met zich mee uit deze grot, en wanneer zij het met zich
hebben meegenomen, laat de oudste onder hen zijn kinderen bevelen om mijn
lichaam in een schip te leggen totdat de vloed is verzacht en ze uit het schip komen.
12 Dan zullen zij mijn lichaam nemen en het op het midden van de aarde leggen,
kort nadat zij gered zijn uit de wateren van de zondvloed.
13 "Want de plaats waar mijn lichaam zal worden gelegd, is het midden van de
aarde, God zal van daar komen en zal al onze verwanten redden.
14 Maar nu, 0 Seth, mijn zoon, plaats uzelf aan het hoofd van uw volk, verzorg hen
en waak over hen in de vreze Gods en leid hen op de goede weg, beveel hen om
vast te houden aan God en maak ze begrijp dat zij niet naar Satan hoeven te
luisteren, opdat hij hen niet vernietigt.
15 En scheid dan uw kinderen en de kinderen van uw kinderen van Kaïns kinderen,
laat hen zich nooit vermengen met hen, en kom niet dichterbij hen in hun woorden
of in hun daden. '
16 Toen liet Adam zijn zegen neerdalen over Seth, en over zijn kinderen, en over al
zijn kindskinderen.
17 Toen wendde hij zich tot zijn zoon Seth en tot Eva, zijn vrouw, en zei tot hen:
"Bewaar dit goud, deze wierook en deze mirre, die God ons heeft gegeven als een
teken, want in de dagen die komen, een de vloed zal de gehele schepping
overmeesteren, maar zij die in de ark zullen gaan, zullen het goud, de wierook en
de mirre met zich meebrengen, samen met mijn lichaam, en zullen het goud, de
wierook en de mirre met mijn lichaam leggen. in het midden van de aarde.
18 Dan zal na verloop van tijd de stad waarin het goud, de wierook en de mirre met
mijn lichaam worden gevonden, worden geplunderd, maar wanneer het wordt
verwoest, zullen het goud, het reukwerk en de mirre worden verzorgd met de buit
die wordt bewaard, en niets van hen zal verloren gaan, totdat het Woord van God
de mens zal laten komen, wanneer koningen ze zullen nemen en hem aanbieden,
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goud als teken van Zijn Koning zijnde, wierook, in token van Zijn wezen, God van
hemel en aarde, en mirre, als blijk van Zijn lijden.
19 "Goud ook, als een teken van Zijn overwinnende Satan, en al onze vijanden,
wierook als een teken dat Hij zal opstaan uit de doden, en verhoogd zal worden
boven de dingen in de hemel en dingen op aarde, en mirre, ter teken dat Hij zal
bittere gal drinken en de pijnen van de hel van Satan voelen.
20 En nu, 0 Seth, mijn zoon, zie, ik heb u verborgen geheimenissen geopenbaard,
die God mij had geopenbaard: onderhoud mijn geboden, voor uzelf en voor uw
volk. '
KEREL. IX.
De dood van Adam.
Toen Adam zijn gebod aan Seth had beëindigd, werden zijn ledematen losgemaakt,
zijn handen en voeten verloren alle kracht, zijn mond werd stom en zijn tong hield
helemaal op om te spreken. Hij sloot zijn ogen en gaf de geest op.
2 Maar toen zijn kinderen zagen dat hij dood was, wierpen zij zich over hem heen,
mannen en vrouwen, oud en jong, wenend.
3 De dood van Adam vond plaats aan het einde van negenhonderddertig jaar dat hij
op aarde leefde; op de vijftiende dag van Barmudeh, na de afrekening van een
zonnebaad, op het negende uur.
4 Het was op een vrijdag, precies op de dag waarop hij werd geschapen en waarop
hij rustte; en het uur waarop hij stierf, was hetzelfde als dat waarop hij uit de tuin
kwam.
5 Toen verwondde Seth hem goed, en balsemde hem met veel zoete specerijen, van
heilige bomen en van de heilige berg; en hij legde zijn lichaam aan de oostelijke
kant van de binnenkant van de grot, de zijde van de wierook; en plaatste voor hem
een lamp - de standaard bleef branden.
6 Toen stonden zijn kinderen voor hem, wenende en jammerende over hem de
ganse nacht tot het aanbreken van de dag.
7 Toen gingen Seth en zijn zoon Enos, en Kaïnan, de zoon van Enos, op weg en
brachten een goed offer om de Heere te presenteren, en zij kwamen naar het altaar
waarop Adam geschenken aanbood aan God, toen hij offerde.
8 Maar Eva zei tegen hen: "Wacht totdat we God eerst hebben gevraagd om ons
offer aan te nemen en de ziel van Adam, Zijn dienaar, bij zich te houden en op te
nemen om te rusten."
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9 En zij stonden allen op en baden.
KEREL. X.
"Adam was de eerste ..."
EN toen zij hun gebed hadden beëindigd, kwam het Woord van God en troostte hen
over hun vader Adam.
2 Hierna offerden ze hun geschenken voor zichzelf en voor hun vader.
3 En toen zij hun offer hadden beëindigd, kwam het Woord van God tot Seth, de
oudste onder hen, zeggende tot hem: "Seth, Seth, Seth, drie keer." Zoals ik bij uw
vader was, zo zal ik ook zijn met tot de vervulling van de belofte die ik hem heb
gedaan - uw vader die zegt: Ik zal Mijn Woord zenden en u en uw nageslacht
redden.
4 "Maar wat uw vader Adam betreft, bewaar het gebod dat hij u heeft gegeven en
verlos uw zaad van dat van uw broeder Kaïn."
5 En God trok zijn Woord terug van Seth.
6 Toen kwamen Seth, Eva en hun kinderen van de berg af naar de Grot der
Schatten.
7 Maar Adam was de eerste wiens ziel stierf in het land van Eden, in de Grot der
Schatten; want niemand stierf voor hem, maar zijn zoon Abel, die stierf vermoord.
8 Toen stonden alle kinderen van Adam op en weenden over hun vader Adam en
offerden hem, honderdveertig dagen.
KEREL. XI.
Seth wordt het hoofd van de meest gelukkige en rechtvaardige stam van mensen die
ooit hebben geleefd.
Na de dood van Adam en Eva, scheidde Seth zijn kinderen en de kinderen van zijn
kinderen af van Kaïns kinderen. Kaïn en zijn zaad daalden af naar het westen,
onder de plaats waar hij zijn broer Abel had gedood.
2 Maar Seth en zijn kinderen woonden noordwaarts op de berg van de Grot der
Schatten, om dicht bij hun vader Adam te zijn.
3 En Seth, de oudste, lang en goed, met een goeden ziel en met een sterken hart,
stond aan het hoofd van zijn volk; en verzorgde hen in onschuld, boetvaardigheid
en zachtmoedigheid, en stond niet toe dat een van hen naar Kaïns kinderen ging.
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4 Maar vanwege hun eigen zuiverheid, werden zij "Kinderen van God" genoemd,
en zij waren bij God, in plaats van de legers van engelen die vielen; want zij gingen
voort in lofzangen voor God en in psalmzingen met Hem, in hun grot - de Grot der
Schatten.
5 Toen stond Seth voor het lichaam van zijn vader Adam, en van zijn moeder Eva,
en bad nacht en dag, en vroeg om genade voor zichzelf en zijn kinderen; en dat hij,
toen hij een moeilijke omgang met een kind had, hem raad zou geven.
6 Maar Seth en zijn kinderen hielden niet van het aardse werk, maar gaven zich
over aan hemelse dingen; want zij hadden geen andere gedachten dan lofprijzingen,
doxologieën en psalmen voor God.
7 Daarom hoorden zij te allen tijde de stemmen van engelen, God prijzend en
verheerlijkend; vanuit de tuin, of wanneer ze door God werden gezonden voor een
boodschap, of wanneer ze naar de hemel gingen.
8 Want Seth en zijn kinderen hebben, vanwege hun eigen zuiverheid, die engelen
gehoord en gezien. Toen was de tuin weer niet ver boven hen, maar slechts een
vijftiental spirituele elellen.
9 Nu antwoordt een geestelijke el bij drie el mens, in totaal vijfenveertig el.
10 Seth en zijn kinderen woonden op de berg onder de tuin; zij zaaiden niet, noch
maaiden zij; ze maakten geen eten voor het lichaam. zelfs geen tarwe; maar alleen
aanbiedingen. Ze aten van de vruchten en van bomen met een goede smaak die
groeide op de berg waar ze woonden.
11 Toen vastte Seth vaak om de veertig dagen, evenals zijn oudste kinderen. Want
de familie van Seth rook de geur van de bomen in de tuin, wanneer de wind zo
waaide.
12 Ze waren gelukkig, onschuldig, zonder plotselinge angst, er was geen jaloezie,
geen kwade actie, geen haat onder hen. Er was geen dierlijke passie; uit geen mond
onder hen gingen hetzij vuile woorden of vloek voort; noch slechte raad of
fraude. Want de mannen van die tijd hebben nooit gezworen, maar onder harde
omstandigheden, wanneer de mensen moeten zweren, hebben zij bij het bloed van
Abel de rechtvaardigen gezworen.
13 Maar zij beperkten hun kinderen en hun vrouwen elke dag in de grot om te
vasten en te bidden, en om de allerhoogste God te aanbidden. Ze zegenden zich in
het lichaam van hun vader Adam en zullenden zich ermee erin.
14 En zij deden dit totdat het einde van Seth naderde.
KEREL. XII.
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Seth's familiezaken. Zijn dood. Het hoofd van Enos. Hoe het ging met de outcast
tak van Adam's familie.
Toen noemde Seth, de rechtvaardige, zijn zoon Enos, en Cainan, de zoon van Enos,
en Mahalaleel, de zoon van Cainan, en zei tot hen:
2 "Omdat mijn einde nabij is, wens ik een dak te bouwen over het altaar waarop
geschenken worden aangeboden."
3 Ze luisterden naar zijn gebod en gingen uit, allemaal, zowel jong als oud, en
werkten er hard aan en bouwden een prachtig dak boven het altaar.
4 En Seths gedachte daarbij was dat een zegen zou komen over zijn kinderen op de
berg; en dat hij hun vóór zijn dood een offer zou aanbieden.
5 Toen de bouw van het dak voltooid was, beval hij hen om offers te brengen. Zij
werkten ijverig aan deze en brachten hen naar Seth, hun vader, die ze nam en hen
op het altaar offerde; en bad God om hun offers te aanvaarden, om de zielen van
zijn kinderen te barmhartig te zijn en hen uit de hand van Satan te houden.
6 En God aanvaardde zijn offergave en zond zijn zegen over hem en zijn
kinderen. En toen deed God een belofte aan Seth, zeggende: "Aan het einde van de
grote vijf dagen en een half, waarvoor Ik u en uw vader een belofte heb gedaan, zal
Ik Mijn Woord zenden en u en uw nageslacht redden. "
7 Toen kwamen Seth en zijn kinderen, en de kinderen van zijn kinderen, bijeen en
daalden af van het altaar, en gingen naar de Grot der Schatten - waar zij baden, en
zegenden zich in het lichaam van onze vader Adam, en zalfden zich ermee .
8 Maar Seth bleef een paar dagen in de Grot der Schatten, en leed vervolgens lijden tot de dood.
9 Enos, zijn eerstgeboren zoon, kwam naar hem toe, met Cainan, zijn zoon, en
Mahalaleel, de zoon van Cainan, en Jared, de zoon van Mahalaleel, en Henoch, de
zoon van Jared, met hun vrouwen en kinderen om een zegen te ontvangen van Seth.
10 Toen bad Seth over hen en zegende hen en droeg hen bij het bloed van Abel, de
rechtvaardige, voor en zei: "Ik smeek u, mijn kinderen, om niemand van u af te
laten gaan van deze heilige en zuivere berg.
11 Maak geen gemeenschap met de kinderen van Kaïn, de moordenaar en de
zondaar, die zijn broer doodde; want gij weet, mijn kinderen, dat wij van hem
vluchten, en van al zijn zonde met al onze kracht, omdat hij zijn broer Abel doodde.
"
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12 Na dit gezegd te hebben, zegende Seth Enos, zijn eerstgeboren zoon, en gebood
hem gewoonlijk om in reinheid te dienen voor het lichaam van onze vader Adam,
al de dagen van zijn leven; dan ook om af en toe naar het altaar te gaan dat hij had
gebouwd. En hij gebood hem zijn volk te voeden in gerechtigheid, in oordeel en in
zuiverheid, al de dagen van zijn leven.
13 Toen werden de ledematen van Seth losgemaakt; zijn handen en voeten verloren
alle kracht; zijn mond werd stom en kon niet spreken; en hij gaf de geest op en
stierf de dag na zijn negenhonderdtwaalfde jaar; op de zeven en twintigste dag van
de maand Abib; Henoch is toen twintig jaar oud.
14 Toen sloegen zij het lichaam van Seth op, en balsemden hem met zoete
specerijen, en legden hem in de grottschatten, aan de rechterzijde van het lichaam
van onze vader Adam, en zij rouwden veertig dagen lang voor hem. Ze boden
geschenken voor hem aan, zoals ze gedaan hadden voor onze vader Adam.
15 Na de dood van Seth stond Enos aan het hoofd van zijn volk, die hij voedde met
gerechtigheid en recht, zoals zijn vader hem had bevolen.
16 Maar tegen de tijd dat Enos achthonderdtwintig jaar oud was, had Kaïn een
groot nageslacht; want zij huwden vaak, werden gegeven aan dierlijke lusten; tot
het land onder de berg, was gevuld met hen.
KEREL. XIII.
"Onder de kinderen van Kaïn was er veel roof, moord en zonde."
IN die dagen leefde Lamech de blinde, die van de zonen van Kaïn was. Hij had een
zoon wiens naam Atun was en die twee hadden veel vee.
2 Maar Lamech had de gewoonte om hen te sturen om zich te voeden met een
jonge herder, die hen verzorgde; en die, toen hij 's avonds thuiskwam, weende voor
zijn grootvader, en voor zijn vader Atun en zijn moeder Hazina, en tegen hen zei:
"Wat mij betreft, ik kan dat vee niet alleen voeden, opdat iemand mij van
sommigen van hen berooft, of vermoord me omwille van hen. " Want onder de
kinderen van Kaïn was veel roof, moord en zonde.
3 Toen had Lamech medelijden met hem en hij zei: "Waarachtig, als hij alleen is,
zou hij overweldigd kunnen worden door de mannen van deze plaats."
4 Toen stond Lamech op, nam een boog die hij al sinds zijn jeugd had bewaard, eer
hij blind werd, en hij nam grote pijlen en gladde stenen en een slinger die hij had,
en ging met de jonge herder naar het veld, en plaatste zich achter het vee; terwijl de
jonge herder naar het vee keek. Dat deed Lamech vele dagen.
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5 Intussen kon Kaïn, vanaf het moment dat God hem had afgelegd en hem met
beven en schrik had vervloekt, op geen enkele plaats tot rust komen en zich niet
vestigen; maar zwierf van plaats naar plaats.
6 In zijn omzwervingen kwam hij naar Lamech's vrouwen en vroeg hen over
hem. Ze zeiden tegen hem: "Hij is in het veld met het vee."
7 Toen ging Kaïn hem zoeken; en toen hij het veld in kwam, hoorde de jonge
herder het lawaai dat hij maakte, en het vee dat voor hem aan het hoeden was,
8 Toen zei hij tegen Lamech: "O mijn heer, is dat een wild beest of een rover?"
9 En Lamech zei tegen hem: "Laat me begrijpen hoe hij eruitziet, wanneer hij
opkomt.
10 Toen boog Lamech zijn boog, plaatste er een pijl op en plaatste een steen in de
slinger, en toen Kaïn uit het open veld kwam, zei de herder tegen Lamech: "Schiet
op, zie, hij komt eraan."
11 Toen schoot Lamech met zijn pijl naar Kaïn en sloeg hem in zijn zij. En Lamech
sloeg hem met een steen van zijn slinger, die op zijn aangezicht viel en zijn beide
ogen sloeg; toen viel Kaïn terstond en stierf.
12 Toen kwamen Lamech en de jonge herder naar hem toe en vonden hem op de
grond. En de jonge herder zei tegen hem: "Het is Kaïn, onze grootvader, die gij
hebt gedood, mijn heer!"
18 Toen jammerde Lamech, en vanwege de bitterheid van zijn spijt, klapte hij in
zijn handen en sloeg met zijn vlakke palm het hoofd van de jongeling, die viel alsof
hij dood was; maar Lamech vond het een schijnbeweging; dus nam hij een steen en
sloeg hem, en sloeg zijn hoofd in elkaar tot hij stierf.
KEREL. XIV.
De tijd, als een immer rollende stroom, draagt een nieuwe generatie mannen weg.
TOEN Enos negenhonderd jaar oud was, verzamelden zich alle kinderen van Seth,
en van Cainan, en zijn eerstgeborene, met hun vrouwen en kinderen, rondom hem
en vroegen hem om een zegen.
2 Vervolgens bad hij over hen en zegende hen, en bezwoer hen bij het bloed van
Abel de rechtvaardige die tegen hen zei: "Laat geen van uw kinderen naar beneden
gaan van deze heilige berg, en laat hen geen gemeenschap met de kinderen van
Kaïn maken, de moordenaar."
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3 Toen riep Enos zijn zoon Kainan en zei hem: "Zie, mijn zoon, en stel uw hart op
uw volk, en vestig hen in gerechtigheid en onschuld, en blijf dienen voor het
lichaam van onze vader Adam, alle dagen van je leven. "
4 Daarna ging Enos rusten, negenhonderdvijfentachtig jaar oud; en Cainan
verwondde hem en legde hem in de Grot der Schatten links van zijn vader
Adam; en bracht offers voor hem, naar de gewoonte van zijn vaderen.
KEREL. XV.
De nakomelingen van Adam blijven de Grot der Schatten behouden als een
heiligdom voor het gezin.
Na de dood van Enos stond Cainan aan het hoofd van zijn volk in gerechtigheid en
onschuld, zoals zijn vader hem had bevolen; hij bleef ook dienen voor het lichaam
van Adam, in de Grot der Schatten.
2 Toen hij negenhonderd en tien jaar had geleefd, kwam er lijden en ellende over
hem. En toen hij op het punt stond in rust te komen, kwamen al de vaderen met hun
vrouwen en kinderen naar hem toe, en hij zegende hen en bezwoer hen bij het bloed
van Abel, de rechtvaardige, en zei tegen hen: "Laat niemand van u gaan van deze
heilige berg af en maak geen gemeenschap met de kinderen van Kaïn, de
moordenaar. '
3 Mahalaleel, zijn eerstgeboren zoon, ontving dit gebod van zijn vader, die hem
zegende en stierf.
4 Toen gebalsemde Mahalaleel hem met zoete specerijen en legde hem in de Grot
der Schatten, bij zijn vaderen; en zij brachten offers voor hem, naar de gewoonte
van hun vaderen.
KEREL. XVI.
De goede tak van het gezin is nog steeds bang voor de kinderen van Kaïn.
Toen stond Mahalaleel voor zijn volk en voedde hen in rechtschapenheid en
onschuld, en keek hen na om te zien dat zij geen gemeenschap hadden met de
kinderen van Kaïn.
2 Hij ging ook door in de Grot der Schatten, biddend en dienend voor het lichaam
van onze vader Adam, God om genade vragen over zichzelf en zijn volk; totdat hij
achthonderdzeventig jaar oud was, toen hij ziek werd.
3 Toen verzamelden zich al zijn kinderen tot hem, om hem te zien en om zijn zegen
voor hen allen te vragen, voordat hij deze wereld verliet.
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4 Toen stond Mahalaleel op en ging op zijn bed zitten, zijn tranen stroomden over
zijn gezicht en hij riep zijn oudste zoon Jared, die naar hem toe kwam.
5 Toen kuste hij zijn gezicht, en zei hem: "Jared, mijn zoon, ik bezweer u bij Hem
die hemel en aarde gemaakt heeft, om over uw volk te waken en hen te voeden in
gerechtigheid en in onschuld, en niet te laten een van hen gaat van deze heilige berg
naar de kinderen van Kaïn, opdat hij niet met hen vergaat.
6 "Hoor, mijn zoon, hierna zal er een grote vernietiging op deze aarde komen
vanwege hen; God zal boos zijn op de wereld en zal hen met water vernietigen.
7 Maar ik weet ook, dat uw kinderen niet naar u zullen horen, en dat zij van deze
berg zullen nederdalen om gemeenschap te hebben met de kinderen van Kaïn, en
dat zij met hen zullen omkomen.
8 "0 mijn zoon, leer ze, en waak over hen, dat geen schuld aan u gebonden is voor
hun rekening."
9 Mahalaleel zei bovendien tegen zijn zoon Jared: "Als ik sterf, balsem mijn
lichaam en leg het in de Grot der Schatten, door de lichamen van mijn vaderen, sta
dan bij mijn lichaam en bid tot God en zorg voor en vervul uw bediening voor hen,
totdat u komt om uzelf te rusten. '
10 Mahalaleel zegende toen al zijn kinderen; en ging toen liggen op zijn bed en
ging rusten zoals zijn vaders.
11 Maar toen Jared zag dat zijn vader Mahalaleel dood was, weende hij, en treurde
hij, omhelsde en kuste hij zijn handen en voeten; en al zijn kinderen ook.
12 En zijn kinderen balsemden hem, en leidden hem bij de lichamen zijner
vaderen. Toen stonden zij op, en rouwden over hem veertig dagen lang.
KEREL. XVII.
Jared wordt martinet. Hij wordt weggelokt naar het land Kaïn waar hij vele wulpse
bezienswaardigheden ziet.
Jared ontsnapt nauwelijks met een schoon hart.
Vervolgens hield Jared het gebod van zijn vader en stond hij op als een leeuw over
zijn volk. Hij voedde hen in gerechtigheid en onschuld en beval hen om niets te
doen zonder zijn raad. Want hij was bang voor hen, opdat zij niet naar de kinderen
van Kaïn zouden gaan.
2 Daarom gaf hij hun herhaaldelijk bevelen; en bleef dit doen tot het einde van het
vierhonderdvijfentachtigste jaar van zijn leven.
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3 Aan het einde van deze jaren kwam hem dit teken. Toen Jared als een leeuw voor
de lichamen van zijn vaderen stond, biddend en zijn volk waarschuwend, benijdde
de jaloersheid hem en deed een mooie verschijning, omdat Jared zijn kinderen niets
zou laten doen zonder zijn raad.
4 Toen verscheen Satan aan hem met dertig mannen van zijn legerscharen, in de
vorm van knappe mannen; Satan zelf is de oudste en oudste onder hen, met een
fijne baard.
5 Ze stonden aan de ingang van de grot en riepen Jared uit de grot.
6 Hij kwam naar hen toe en zag dat ze eruitzien als fijne mannen, vol van licht en
van grote schoonheid. Hij vroeg zich af hoe mooi ze waren en hoe ze eruit
zagen; en bij zichzelf dachten of zij misschien niet van de kinderen van Kaïn
waren.
7 Hij zei ook in zijn hart: "Zoals de kinderen van Kaïn niet naar het toppunt van
deze berg kunnen komen, en geen van hen is zo knap als deze lijken te zijn, en
onder deze mannen is er niet één van mijn verwanten - zij moeten vreemden zijn. "
8 Toen wisselden Jared en zij een groet uit en hij zei tegen de oudste onder hen: "O
mijn vader, leg mij het wonder uit dat in u is en vertel mij wie deze zijn, met u,
want zij zien er naar mij uit als vreemde mannen ."
9 Toen begon de oudste te wenen, en de anderen weenden met hem; en hij zei tegen
Jared: "Ik ben Adam die God als eerste heeft gemaakt, en dit is Abel, mijn zoon,
die werd gedood door zijn broer Kaïn, in wiens hart satan hem had gezet om hem te
vermoorden.
10 "Dan is dit mijn zoon Seth, die ik vroeg aan de Heer, die hem aan mij gaf, om
mij te troosten in plaats van Abel.
11 En deze is mijn zoon Enos, de zoon van Seth, en die andere is Cainan, de zoon
van Enos, en die ander is Mahalaleel, de zoon van Cainan, uw vader.
12 Maar Jared bleef zich afvragen hoe ze eruit zagen en hoe de ouderling tot hem
sprak.
13 Toen zei de oudste tegen hem: 'Wondert niet, mijn zoon, we leven in het land
ten noorden van de tuin, die God voor de wereld heeft geschapen, Hij wilde ons
daar niet laten wonen, maar plaatste ons in de tuin, waaronder gij woont nu.
14 Maar daarna heb ik overtreden, Hij deed mij eruit komen en ik bleef in deze grot
wonen, grote en pijnlijke problemen kwamen over mij, en toen mijn dood naderde,
beval ik mijn zoon Seth zijn volk te verzorgen wel, en dit is mijn gebod dat van de
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een aan de ander moet worden overgedragen, tot het einde van de volgende
generaties.
15 "Maar, Jared, mijn zoon, wij leven in prachtige streken, terwijl u hier in ellende
leeft, zoals uw vader, Mahalaleel, mij op de hoogte bracht en me vertelde dat er een
grote vloed zal komen en de hele aarde zal overweldigen.
16 Daarom, o mijn zoon, vrezende om uwentwil, stond ik op en nam mijn kinderen
met mij mee, en kwam herwaarts voor ons om u en uw kinderen te bezoeken, maar
ik vond dat u in deze grot weende en uw kinderen hierom verspreidden berg, in de
hitte en in de ellende.
17 "Maar, mijn zoon, toen wij onze weg misten, en zover kwamen als dit, vonden
wij andere mannen onder deze berg, die in een prachtig land wonen, vol met bomen
en vruchten en van alle soorten groen; is als een tuin, dus toen we ze vonden,
dachten we dat jij het was, tot je vader Mahalaleel me vertelde dat ze niet zoiets
waren.
18 Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn raad en ga tot hen neer, gij en uw kinderen,
u zult rusten van al het lijden waarin u zijt, maar als u niet naar hen toe wilt gaan,
dan sta op, neem uw kinderen en ga met ons mee naar onze tuin, u zult leven in ons
prachtige land, en u zult rusten van al deze benauwdheid, die gij en uw kinderen nu
dragen. "
19 Maar Jared, toen hij dit vertoog van de oudste hoorde, vroeg zich af; en ging
heen en weer, maar op dat moment vond hij geen van zijn kinderen.
20 Toen antwoordde hij en zei tot de oudste: "Waarom hebt u uzelf verborgen tot
op deze dag?"
21 En de oudste antwoordde: 'Als uw vader het ons niet had verteld, hadden we het
niet moeten weten.'
22 Toen geloofde Jared dat zijn woorden waar waren.
23 Dus die oudste zei tegen Jared: "Waarom hebt u zich omgedraaid, die en
die?" En hij zei: "Ik was op zoek naar een van mijn kinderen, om hem te vertellen
over mijn gaan met jou, en over hun komen naar degenen over wie je me hebt
gesproken."
24 Toen de oudste Jared's bedoeling hoorde, zei hij tegen hem: "Laat alleen dat
doel nu, en ga met ons mee, u zult ons land zien, als het land waarin wij wonen u
behaagt, zullen wij en gij hierheen terugkeren en nemen uw familie bij ons, maar
als ons land u niet behaagt, zult u terugkeren naar uw eigen plaats. '
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25 En de oudste verzocht Jared om te gaan voordat een van zijn kinderen kwam om
hem anders te adviseren.
26 Jared kwam toen uit de grot en ging met hen mee, en onder hen. En zij troostten
hem, totdat zij op de top van de berg kwamen van de zonen van Kaïn.
27 Toen zei de oudste tegen een van zijn metgezellen: 'We zijn iets vergeten bij de
ingang van de grot, en dat is het uitverkoren kleed dat we hadden meegenomen om
Jared te bekleden.'
28 Toen zei hij tot een van hen: "Ga terug, u, iemand, en wij zullen hier op u
wachten, totdat u terugkomt, dan zullen wij Jared kleden en hij zal zijn zoals wij,
goed, knap en geschikt om kom met ons naar ons land. "
29 Toen ging die terug.
30 Maar toen hij nog kort was, riep de oudste tot hem en zei hem: "Blijf tot ik kom
en spreek tot u."
31 Toen stond hij stil en de ouderling ging naar hem toe en zei tegen hem: "Eén
ding dat we vergaten in de grot, dit is het - om de lamp uit te zetten die erin brandt,
boven de lichamen die daarin zijn. terug naar ons, snel. "
32 Die ging en de oudste kwam terug naar zijn medemensen en naar Jared. En zij
kwamen af van de berg, en Jared met hen; en zij bleven bij een waterfontein nabij
de huizen van de kinderen van Kaïn en wachtten op hun metgezel tot hij het kleed
voor Jared bracht.
33 Hij dan, die terugging naar de grot, deed de lamp uit, en kwam naar hen toe en
bracht een spook met zich mee en toonde het hen. En toen Jared het zag,
verwonderde hij zich over de schoonheid en genade daarvan en verblijdde zich in
zijn hart, gelovend dat het allemaal waar was.
34 Maar terwijl zij daar bleven, gingen drie van hen naar de huizen van de zonen
van Kaïn en zeiden tegen hen: "Breng ons vandaag wat te eten bij de fontein van
water, voor ons en onze metgezellen om te eten."
35 Maar toen de zonen van Kaïn hen zagen, vroegen ze zich af en dachten: "Deze
zijn prachtig om naar te kijken, en zoals we nooit eerder hebben gezien." Dus
stonden zij op en gingen met hen naar de fontein van water om hun metgezellen te
zien.
36 Ze vonden ze zo knap dat ze hardop huilden over hun plaatsen voor anderen om
samen te komen en naar deze prachtige wezens te komen kijken. Toen verzamelden
ze zich om hen heen, zowel mannen als vrouwen.
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37 Toen zei de ouderling tot hen: "Wij zijn vreemdelingen in uw land, breng ons
wat goed eten en drinken, u en uw vrouwen, om onszelf met u op te frissen."
38 Toen die mannen deze woorden van de oudste hoorden, bracht een ieder van
Kaïns zonen zijn vrouw, en een andere bracht zijn dochter, en zo kwamen veel
vrouwen naar hen toe; iedereen die Jared aanspreekt, hetzij voor zichzelf of voor
zijn vrouw; allemaal hetzelfde.
39 Maar toen Jared zag wat zij deden, rukte zijn eigen ziel zich van hen af; Hij zou
ook niet proeven van hun eten of van hun drank.
40 De oudste zag hem toen hij zich van hen verwijderde en tegen hem zei: 'Wees
niet bedroefd, ik ben de grote ouderling, zoals u mij zult zien doen, doe uzelf op
dezelfde manier.'
41 Toen spreidde hij zijn handen uit en nam een van de vrouwen, en vijf van zijn
metgezellen deden hetzelfde voor Jared, dat hij moest doen wat zij deden.
42 Maar toen Jared zag dat ze schandelijk werkten, weende hij en zei in gedachten:
Mijn vaderen hebben nooit hetzelfde gedaan.
43 Vervolgens spreidde hij zijn handen uit en bad met een vurig hart en met veel
geween, en smeekte God hem uit hun handen te verlossen.
44 Nauwelijks begon Jared te bidden of de oudste vluchtte met zijn
metgezellen; want zij konden niet blijven in een plaats van gebed.
45 Toen keerde Jared zich om, maar kon ze niet zien, maar bevond zich midden in
de kinderen van Kaïn.
46 Hij weende toen en zei: "O God, vernietig mij niet met dit geslacht, waarvan
mijn vaderen mij hebben gewaarschuwd, want nu, o mijn Here God, ik dacht dat
degenen die aan mij verschenen mijn vader waren, maar ik heb vond ze duivels, die
me verleid hebben door deze prachtige verschijning, totdat ik ze geloofde.
47 Maar nu vraag ik U, o God, mij te verlossen van dit ras, waaronder ik nu blijf,
zoals Gij mij hebt bevrijd van die duivels. Zend uw engel om mij uit het midden
van hen te halen, want ik heb ikzelf niet de macht om onder hen te ontsnappen. "
48 Toen Jared zijn gebed had beëindigd, zond God zijn engel in hun midden, die
Jared nam en hem op de berg zette, hem de weg wees, hem raad gaf en vervolgens
van hem wegging.
KEREL. XVIII.
Verwarring in de Grot der Schatten. Wonderbaarlijke spraak van de dode Adam.
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De kinderen van Jared hadden de gewoonte om hem uur na uur te bezoeken, zijn
zegen te ontvangen en zijn raad te vragen voor alles wat ze deden; en toen hij nog
werk te doen had, deden zij het voor hem.
2 Maar deze keer, toen zij de grot binnengingen, vonden zij niet Jared, maar zij
vonden de lamp uitgestoken, en de lichamen van de vaderen geworpen, en stemmen
kwamen van hen door de macht van God, die zei: "Satan in een de verschijning
heeft onze zoon bedrogen en wilde hem vernietigen, terwijl hij onze zoon Kaïn
vernietigde. '
3 Ze zeiden ook: "Heer God van hemel en aarde, verlos onze zoon uit de hand van
satan, die een grote en valse verschijning voor hem heeft verricht." Ze spraken ook
over andere zaken, door de kracht van God.
4 Maar toen de kinderen van Jared deze stemmen hoorden, vreesden zij en stonden
wenend om hun vader; want zij wisten niet wat hem overkomen was.
5 En zij weenden dien dag tot hem, tot de ondergang der zon.
6 Toen kwam Jared met een treurig gezicht, ellendig van geest en lichaam, en
bedroefd omdat hij gescheiden was van de lichamen van zijn vaderen.
7 Maar toen hij dichterbij de grot kwam, zagen zijn kinderen hem en haastten zich
naar de grot en hingen aan zijn nek, roepend en hem zeggend: "Vader, waar bent u
geweest, en waarom hebt u ons verlaten?" , zoals je niet gewoon bent te doen? " En
nogmaals: "0 vader, toen u verdween, ging de lamp over de lichamen van onze
vaderen naar buiten, de lichamen werden omgeworpen en stemmen kwamen van
hen"
8 Toen Jared dit hoorde, kreeg hij spijt en ging hij de grot in; en daar vonden de
lichamen om zich heen geworpen, de lamp gedoofd, en de vaders zelf baden voor
zijn verlossing uit de hand van satan.
9 Toen viel Jared op de lichamen en omhelsde ze en zei: "Mijn vaderen, door uw
tussenkomst, laat God mij verlossen uit de hand van Satan! En ik smeek u, God te
vragen mij te bewaren en mij voor hem te verbergen. de dag van mijn dood. "
10 Toen hielden alle stemmen op, behalve de stem van onze vader Adam, die door
de kracht van God tot Jared sprak, precies zoals iemand tot zijn naaste zou spreken,
zeggende: "Jared, mijn zoon, offer giften aan God omdat hij u heeft verlost. uit de
hand van satan, en wanneer gij die offergaven brengt, zo zijt gij ze op het altaar aan
te bieden, waarop ik u heb aangeboden, en pas dan op voor satan, want hij
misleidde mij menigmaal met zijn verschijningen, die wilden vernietigen mij, maar
God verloste mij uit zijn hand.

23

11 "Gebied uw volk dat zij op zijn hoede zijn en blijf nooit geschenken aan God
aanbieden."
12 Toen werd de stem van Adam ook stil; en Jared en zijn kinderen verwonderden
zich hierover. Toen legden ze de lichamen zoals ze eerst waren; en Jared en zijn
kinderen stonden de hele nacht te bidden tot het aanbreken van de dag.
13 Toen deed Jared een offer en offerde het op het altaar, zoals Adam hem geboden
had. En terwijl hij naar het altaar ging, bad hij tot God om genade en om vergeving
van zijn zonden, betreffende de lamp die uitgaat.
14 Toen verscheen God aan Jared op het altaar en zegende hem en zijn kinderen en
aanvaardde hun offers; en beval Jared om het heilige vuur van het altaar te nemen
en daarmee de lamp aan te steken die licht op het lichaam van Adam wierp.
KEREL. XIX.
De kinderen van Jared worden op een dwaalspoor gebracht.
DAN openbaarde God hem opnieuw de belofte die hij aan Adam had gedaan; Hij
legde hem de 5500 jaar uit en openbaarde hem het mysterie van zijn komst op
aarde.
2 En God zei tot Jared: "Wat betreft dat vuur dat u van het altaar hebt afgenomen
om de lamp te ontsteken, laat het bij u blijven om licht te geven aan de lichamen,
en laat het niet uit de grot komen, totdat het lichaam van Adam komt eruit.
3 Maar, 0 Jared, zorg voor het vuur, dat het helder in de lamp brandt; ga niet
opnieuw uit de grot totdat u een bevel ontvangt door een visioen, en niet door een
verschijning, gezien door u.
4 "Gebied dan opnieuw uw volk om geen gemeenschap te hebben met de kinderen
van Kaïn, en niet om hun wegen te leren, want ik ben God die geen haat koestert en
geen onrecht doet."
5 God gaf ook vele andere geboden aan Jared en zegende hem. En trok toen Zijn
Woord van hem terug.
6 Toen naderde Jared met zijn kinderen, nam wat vuur en daalde af naar de grot, en
stak de lamp aan voor het lichaam van Adam; en hij gaf zijn volk geboden zoals
God hem had opgedragen om te doen.
7 Dit teken overkwam Jared aan het einde van zijn vierhonderdvijftigste jaar; net
als vele andere wonderen, noteren we niet. Maar we noteren alleen deze omwille
van de kortheid en om ons verhaal niet te verlengen.
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8 En Jared bleef zijn kinderen tachtig jaren leren; maar daarna begonnen zij de
geboden die hij hun had gegeven te overtreden en veel dingen te doen zonder zijn
raad. Ze begonnen de een na de ander van de Heilige Berg af te dalen en zich te
vermengen met de kinderen van Kaïn, in slechte fellowships.
9 Nu, de reden waarom de kinderen van Jared de berg afliepen, is deze, die wij u nu
zullen openbaren.
KEREL. XX.
Verrukkelijke muziek; sterke drank ontbond onder de zonen van Kaïn. Ze dragen
kleurrijke kleding.
De kinderen van Seth kijken met verlangende ogen toe. Ze komen in opstand uit
wijze raad; zij dalen de
berg af in de vallei der ongerechtigheid. Ze kunnen de berg niet opnieuw
beklimmen.
NADAT Kaïn naar het land van de donkere aarde was afgedaald en zijn kinderen
daarin waren vermenigvuldigd, was er een van hen, wiens naam Genun was, de
zoon van Lamech de blinde die Kaïn doodde.
2 Maar wat deze Genun betreft, Satan kwam in zijn kindertijd bij hem binnen; en
hij maakte verschillende trompetten en hoorns, en snaarinstrumenten, cimbalen en
luiten, en harpen en harpen, en fluiten; en hij speelde op hen te allen tijde en op elk
uur.
3 En toen hij op hen speelde, kwam Satan in hen, zodat er onder hen prachtige en
zoete geluiden werden gehoord, die het hart verrukten.
4 Vervolgens verzamelde hij gezelschappen bij bedrijven om op hen te spelen; en
toen ze speelden, was het goed voor de kinderen van Kaïn, die zich met de zonde
onder elkaar ontstaken en brandden zoals met vuur; terwijl Satan hun harten
ontstak, de een met de ander, en de toegenomen lust onder hen.
5 Satan leerde ook Genun om sterke drank uit maïs te halen; en deze Genun bracht
vroeger bedrijven samen in drankgelegenheden; en bracht allerlei soorten fruit en
bloemen in hun handen; en ze dronken samen.
6 Aldus vermenigvuldigde deze Genun de zonde buitengewoon; hij handelde ook
met trots en leerde de kinderen van Kaïn alle soorten van grofste slechtheden
plegen, waarvan zij niet wisten; en legde ze op tot veelvoudige handelingen die ze
niet eerder wisten.
7 Toen Satan, toen hij zag dat zij zich aan Genun overgaven en naar hem luisterde
in alles wat hij hun vertelde, verheugde zich zeer, versterkte Genuns begrip totdat
hij ijzer nam en daarmee oorlogswapens maakte.
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8 Toen zij dronken waren, namen haat en moord toe onder hen; de ene man
gebruikte het geweld tegen de ander om hem te leren hoe hij zijn kinderen slecht
moest nemen en hen voor zich kon verontreinigen.
9 En toen de mensen zagen dat ze overwonnen waren, en anderen zagen die niet
werden overweldigd, kwamen degenen die geslagen waren naar Genun, vluchtten
met hem en hij maakte hen zijn bondgenoten.
10 En de zonde nam sterk toe onder hen; totdat een man zijn eigen zuster, of
dochter, of moeder, en anderen huwde; of de dochter van de zuster van zijn vader,
zodat er geen onderscheid meer was tussen een relatie, en zij wisten niet meer wat
onrecht is; maar deed goddeloos, en de aarde was verontreinigd met zonde; en zij
woedden God, de Rechter, die hen had geschapen.
11 Maar Genun verzamelde bedrijven bij bedrijven die op horens speelden en op
alle andere instrumenten die we al genoemd hebben, aan de voet van de Heilige
Berg; en zij deden dit opdat de kinderen van Seth die op de Heilige Berg waren het
zouden horen.
12 Maar toen de kinderen van Seth het geluid hoorden, vroegen zij zich af en
kwamen bij bedrijven en stonden op de top van de berg om naar de daaronder
gelegen te kijken; en zij deden dus een heel jaar.
13 Toen aan het eind van dat jaar Genun zag dat ze stukje bij beetje werden
overgenomen, kwam Satan hem binnen en leerde hem om verfstoffen te maken
voor kleding van verschillende patronen, en maakte hem duidelijk hoe hij moest
verven karmozijnrood en purper en wat niet.
14 En de zonen van Kaïn, die dit alles bewerkten, en schenen in schoonheid en
prachtige kleding, verzameld aan de voet van de berg in pracht, met horens en
prachtige jurken en paardenraces, begaan allerlei gruwelen.
15 Intussen baden de kinderen van Seth, die op de Heilige Berg waren, en prezen
God in de plaats van de legers van engelen die gevallen waren; daarom noemde
God hen 'engelen', omdat Hij zich er zeer over verheugde.
16 Maar hierna hielden zij niet langer zijn gebod, en hielden zij niet aan de belofte
die hij hun vaderen had gedaan; maar zij ontspanden zich van hun vasten en
bidden, en van de raad van Jared, hun vader. En zij bleven bijeenkomen op de top
van de berg, om de kinderen van Kaïn te zien, van 's morgens tot' s avonds, en op
wat zij deden, op hun prachtige jurken en sieraden.
17 Toen keken de kinderen van Kaïn op van onder en zagen de kinderen van Seth,
staande in troepen op de top van de berg; en zij riepen naar hen om naar hen toe te
komen.
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18 Maar de kinderen van Seth zeiden tot hen van boven: "Wij weten de weg
niet." Toen hoorde Genun, de zoon van Lamech, hoe zij zeiden dat zij de weg niet
kenden, en hij wist zelf hoe hij hen zou kunnen vernietigen.
19 Toen verscheen Satan aan hem bij nacht, zeggende: "Er is geen weg voor hen
om af te dalen van de berg waarop zij wonen, maar wanneer zij morgen komen, zeg
dan tegen hen:" Komt gij naar de westelijke kant van de berg, daar zult u de weg
vinden van een stroom water, die afdaalt naar de voet van de berg, tussen twee
heuvels, kom op die manier naar ons toe. "
20 Toen het dag was, blies Genun de hoorns en sloeg de drums onder de berg, zoals
hij gewoon was. De kinderen van Seth hoorden het en kwamen zoals ze vroeger
deden.
21 Toen zei Genun tot hen van beneden: "Ga naar de westelijke kant van de berg,
daar zult u de weg vinden om naar beneden te komen."
22 Maar toen de kinderen van Seth deze woorden van hem hoorden, gingen zij
terug naar de grot naar Jared, om hem alles te vertellen wat ze hadden gehoord.
23 Toen Jared het hoorde, was hij bedroefd; want hij wist dat zij zijn raad zouden
overtreden.
24 Daarna kwamen honderd mannen van de kinderen van Seth bij elkaar en zeiden
tegen elkaar: "Kom, laten wij naar de kinderen van Kaïn gaan en zien wat zij doen
en ons met hen vermaken."
25 Maar toen Jared dit van de honderd mannen hoorde, werd zijn ziel bewogen en
zijn hart was bedroefd. Daarna stond hij met grote vurigheid op en ging in hun
midden staan en droeg hen bij het bloed van Abel, de rechtvaardige, voor: "Laat
niemand van u afdalen van deze heilige en zuivere berg, waarin onze vaders ons
hebben opgedragen te wonen ."
26 Maar toen Jared zag dat zij zijn woorden niet ontvingen, zei hij tot hen: "Mijn
goede en onschuldige en heilige kinderen, weet dat wanneer u eens afdaalt van deze
heilige berg, God u niet zal toestaan er weer naar terug te keren ."
27 Hij bezwoer hen opnieuw, zeggende: "Ik bezweer bij de dood van onze vader
Adam, en bij het bloed van Abel, van Seth, van Enos, van Cainan en van
Mahalaleel, om naar mij te luisteren, en niet om naar beneden te gaan deze heilige
berg, want op het moment dat u het verlaat, zult u leven en barmhartigheid missen,
en u zult niet langer 'kinderen van God' worden genoemd, maar 'kinderen van de
duivel'.
28 Maar zij wilden niet naar zijn woorden luisteren.
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29 Henoch was toen al volwassen en in zijn ijver voor God stond hij op en zei:
"Hoor mij, gij zonen van Seth, klein en groot - wanneer gij het gebod van onze
vaderen overtreedt en daaruit afdaalt heilige berg - gij zult nooit meer hierheen
komen. "
30 Maar zij stonden op tegen Henoch, en wilden niet naar zijn woorden horen,
maar kwamen af van de Heilige berg.
31 En toen zij de dochters van Kaïn aankeken, naar hun mooie gestalte, en naar hun
handen en voeten geverfd van kleur, en getatoeëerd met sieraden op hun
aangezichten, ontstak het vuur van de zonde in hen.
32 Toen liet Satan hen er schoon uitzien voor de zonen van Seth, terwijl hij ook de
zonen van Seth liet verschijnen als de schoonste in de ogen van de dochters van
Kaïn, zodat de dochters van Kaïn de zonen van Seth lustten als hongerige dieren en
de zonen van Seth naar de dochters van Kaïn, totdat zij gruwel met hen begingen.
33 Maar nadat zij aldus in deze verontreiniging waren gevallen, keerden zij terug
door de manier waarop zij waren gekomen en probeerden zij de heilige berg te
beklimmen. Maar dat konden ze niet, omdat de stenen van die heilige berg van
vuur waren dat voor hen flitste, waardoor zij niet meer konden optrekken.
34 En God was toornig op hen en bekeerde zich van hen, omdat zij van heerlijkheid
waren afgedaald en daardoor hun eigen zuiverheid of onschuld verloren of in de
steek gelaten hadden en in de verontreiniging van de zonde waren gevallen.
35 Toen zond God zijn woord naar Jared en zei: "Deze uw kinderen, die gij" mijn
kinderen "noemde, - zie, zij hebben Mijn gebod overtreden en zijn afgedaald naar
de verblijfplaats van verdoemenis en van zonde. aan hen die overblijven, dat ze niet
mogen ondergaan en verloren zijn. '
36 Toen weende Jared voor de Here en vroeg van Hem genade en vergeving. Maar
hij wenste dat zijn ziel zou wijken van zijn lichaam, in plaats van deze woorden van
God te horen over de ondergang van zijn kinderen van de Heilige Berg.
37 Maar hij volgde Gods bevel en predikte hun niet van die heilige berg af te dalen
en geen gemeenschap te hebben met de kinderen van Kaïn.
38 Maar zij luisterden niet naar zijn boodschap en wilden zijn raad niet
gehoorzamen.
KEREL. XXI.
Jared sterft in verdriet over zijn zonen die op een dwaalspoor zijn geraakt. Een
voorspelling van de zondvloed.
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Hierna verzamelde zich weer een ander gezelschap en zij gingen hun broeders
verzorgen; maar zij kwamen even goed als zij om. En zo was het, bedrijf na bedrijf,
totdat slechts een paar van hen overbleven.
2 Toen werd Jared ziek van verdriet en zijn ziekte was zodanig dat de dag van zijn
dood naderde.
3 Toen riep hij Henoch, zijn oudste zoon, en de zoon van Methusalach, Henoch, en
Lamech, de zoon van Methuselah, en Noach, de zoon van Lamech.
4 En toen zij tot hem kwamen, bad hij over hen en zegende hen en zei tot hen: "U
bent rechtvaardige, onschuldige zonen, gaat niet weg van deze heilige berg, want
zie, uw kinderen en de kinderen van uw kinderen zijn gedaald van deze heilige
berg, en hebben zichzelf van deze heilige berg vervreemd, door hun afschuwelijke
begeerte en overtreding van Gods gebod.
5 "Maar ik weet door de kracht van God dat Hij u niet op deze heilige berg zal
achterlaten, omdat uw kinderen Zijn gebod en dat van onze vaders hebben
overtreden, dat wij van hen hadden ontvangen.
6 "Maar, mijn zonen, God zal u naar een vreemd land brengen en gij zult nooit
meer terugkeren om uw tuin en deze heilige berg met uw ogen te aanschouwen.
7 Daarom, o mijn zonen, stel uw harten op uzelf en onderhoud het gebod van God
dat met u is. En wanneer u van deze heilige berg gaat, in een vreemd land dat u niet
kent, neem dan het lichaam met u mee van onze vader Adam, en daarmee deze drie
kostbare geschenken en offers, namelijk het goud, de wierook en de mirre, en laat
hen zijn op de plaats waar het lichaam van onze vader Adam zal liggen.
8 "En aan hem van u die zal worden verlaten, 0 mijn zonen, zal het Woord van God
komen, en wanneer hij dit land verlaat, zal hij met hem het lichaam van onze vader
Adam meenemen, en zal het in het midden leggen van de aarde, de plaats waar de
zaligheid zal geschieden. "
9 Toen zeide Noach tot hem: Wie is hij, die zal overblijven?
10 En Jared antwoordde: "Gij zijt degene die overblijft, en neem het lichaam van
onze vader Adam uit de grot en plaats het bij u in de ark wanneer de vloed komt.
11 En uw zoon Sem, die uit uw lendenen zal komen, hij is het, die het lichaam van
onze vader Adam op het midden van de aarde zal leggen, in de plaats waar de
zaligheid zal komen.
12 En Jared keerde zich naar zijn zoon Henoch, en zeide tot hem: Gij, mijn zoon,
blijf in deze spelonk, en dien ijverig voor het aangezicht van onze vader Adam, al
de dagen van uw leven, en weid uw volk in gerechtigheid en onschuld. "
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13 En Jared zei niet meer. Zijn handen werden losgemaakt, zijn ogen gesloten en
hij ging rusten zoals zijn vaders. Zijn dood vond plaats in het driehonderdzestigste
jaar van Noach en in het negenhonderdnegenentachtigste jaar van zijn eigen
leven; op de twaalfde van Takhsas op een vrijdag.
14 Maar terwijl Jared stierf, stroomden de tranen over zijn gezicht vanwege zijn
grote verdriet, voor de kinderen van Seth, die in zijn dagen waren gevallen.
15 En Henoch, Methusalal, Lamech en Noach, deze vier, weenden over
hem; balsemde hem zorgvuldig en legde hem vervolgens in de Grot der
Schatten. Toen stonden zij op en rouwden veertig dagen voor hem.
16 En toen deze dagen van rouw waren geëindigd, bleven Henoch, Methusalem,
Lamech en Noach verdrietig omdat hun vader van hen was weggegaan en zij hem
niet meer zagen.
KEREL. XXII.
Slechts drie rechtvaardige mannen vertrokken in de wereld. De slechte
omstandigheden van mensen voorafgaand aan de zondvloed.
MAAR Henoch hield het gebod van Jared zijn vader en bleef in de grot dienen.
2 Het is deze Henoch aan wie vele wonderen gebeurden, en die ook een gevierd
boek schreef; maar die wonderen worden hier misschien niet verteld.
3 En daarna, de kinderen van Seth, dwaalden af en vielen, zij, hun kinderen en hun
vrouwen. En toen Henoch, Methuselah, Lamech en Noach hen zagen, leed hun hart
onder het mom van hun in twijfel vallen vol ongeloof; en zij weenden en zochten
van God genade, om hen te behouden en hen uit dat slechte geslacht te halen.
4 Henoch ging driehonderdvijfentachtig jaar door in zijn bediening voor de Heer en
aan het einde van die tijd werd hij door de genade van God gewaar, dat God van
plan was hem van de aarde te verwijderen.
5 Hij zei toen tegen zijn zoon: "O mijn zoon, ik weet dat God van plan is de
wateren van de zondvloed op aarde te brengen en onze schepping te vernietigen.
6 En gij zijt de laatste heersers over dit volk op deze berg, want ik weet dat niet één
u zal worden overgelaten om kinderen op deze heilige berg te verwekken, en
niemand van u zal over de kinderen van zijn volk heersen, en ook zal niemand van
u over de kinderen van zijn volk heersen. groot gezelschap is van u overgebleven,
op deze berg. "
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En Henoch zei ook tot hen: "Waak over uw zielen en houd vast aan uw vreze Gods
en door uw dienst aan Hem, en aanbid Hem in oprecht geloof en dien Hem in
gerechtigheid, onschuld en oordeel, in berouw en ook in puurheid."
8 Toen Henoch zijn geboden aan hen had beëindigd, vervoerde God hem van die
berg naar het land van leven, naar de huizen van de rechtvaardigen en van de
uitverkorenen, de verblijfplaats van het paradijs van vreugde, in licht dat reikt tot
aan de hemel; licht dat buiten het licht van deze wereld is; want het is het licht van
God, dat de hele wereld vult, maar dat geen plaats kan bevatten.
9 Omdat Henoch in het licht van God was, bevond hij zich buiten het bereik van de
dood; totdat God hem zou laten sterven.
10 Alles bij elkaar, niet één van onze vaders of hun kinderen, bleef op die heilige
berg, behalve die drie, Methusalem, Lamech en Noach. Want al de anderen daalden
af van de berg en vielen in zonde met de kinderen van Kaïn. Daarom waren zij die
berg verboden en niemand bleef erop, behalve die drie mannen.
Dit voltooit het tweede boek van Adam en Eva
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