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Nederlandse vertaling van het (Ethiopische) Boek van Henoch 

Het Bijbelse Boek van Henoch is vertaald door Michael A. Knibb in 
het Engels (1978) en in 2009 herzien om recente ontdekkingen over 
de Dode Zee rollen en andere Griekse fragmenten te verwerken.
Een moderne Engelse Vertaling met introductie en noten werd 
verzorgd door Andy McCracken.

[ Editor: Het boek mag vrij van rechten worden gedownload. 
McCracken heeft hier gebruik van gemaakt voor een eigen 
uitvoering. De vertaling van de tekst is van Willem Jongman en is 
zo letterlijk mogelijk in het Nederlands overgezet.
McCracken doet in het commentaar soms nogal verregaande 
veronderstellingen vanuit zijn eigen gedachten. Soms is daar een 
aantekening bij gemaakt.] 

Een speciaal woord van dank aan Bredren Jason Naphtali die de 
vertaling van de Ethiopische tekst door M. Knibb vond in de 
S.O.A.S. Bibliotheek van de Universiteit van Londen.

Bron van boek Henoch: Book of Enoch (Knibb) (pdf)...

Henoch: Het eerste boek ooit geschreven

Voorwoord van J.R. Church over het boek Henoch.

Heeft Henoch dit boek geschreven? Of was dit het werk van een 
latere schrijver? Volgens sommige theologen is Henoch het oudste 

https://www.scribd.com/word/removal/2086963


boek dat ooit is geschreven. Tientallen fragmenten werden ontdekt 
in de Dode Zeerollen. Gedurende de eerste 700 jaar na de dood, 
begrafenis en opstanding van onze Heiland, werd dit mysterieuze 
boek geëerd en gelezen door voorgangers van 
kerkgemeenschappen. Toen in de Donkere Middeleeuwen de 
Bijbels aan de kansels werden geketend, zijn vele andere boeken, 
waaronder Henoch, gewoon verdwenen. In die dagen, werden de 
boeken met de hand geschreven. Maar vele commentaren gingen 
verloren in de geschiedenis. Sommigen vreesden dat Henoch nooit 
zou worden teruggevonden.

Hoewel de kerk geen rekening heeft gehouden met het Boek 
Henoch onder de collectie van goddelijk geïnspireerde geschriften, 
geloofden de vroeg-christelijke geleerden dat Henoch het boek 
schreef, en dat het bewaard was gebleven aan boord van de ark van 
Noach. Het was een van de oudste geschriften van de mensheid - de 
eerste apocalyptische literatuur ooit geschreven. In feite hebben 
sommigen gesuggereerd dat Henoch het oude Hebreeuwse alfabet 
leerde - de eerste letters waaruit woorden en zinnen worden 
gevormd.

Dit Boek Henoch werd oorspronkelijk geschreven in het oude 
Hebreeuws, en fragmenten daarvan werden ontdekt in de Dode 
Zeerollen. We moeten er rekening mee houden dat het Hebreeuws 
de taal van God is, die het universum met behulp van deze 22 letters 
geschapen heeft. Seth en Henoch waren niet de uitvinders van het 
alfabet, maar eerder de ontvangers van Gods taal - een 
communicatie-instrument uit de hemel, gegeven aan de mensheid.

Er waren honderden Joodse geschriften bewaard in de Tempel van 
Jeruzalems bibliotheek, die niet in aanmerking kwamen voor 
opname in de bijbelse boeken, maar dat doet niets af aan de waarde 



ervan. Henoch was een van die boeken. Echter, veel van de vroege 
geschriften gingen verloren tijdens de Joodse oorlogen tegen de 
Romeinse overheersing. Nadien waren er heel weinig groepen bezig 
met het kopiëren, publiceren en het behouden van de Joodse 
literatuur .

Uiteindelijk zijn veel van de boeken, waaronder Henoch, van het 
toneel verdwenen. Eeuwenlang bleef het Boek Henoch verloren - 
om te worden herontdekt in achttiende-eeuwse gemeenschappen 
van Joden en christenen in Abessinië, een regio in Ethiopië. In 1773 
verkreeg de beroemde Engelse reiziger James Bruce drie 
exemplaren van het boek en bracht ze naar Europa. Zodra deze 
Ethiopische manuscripten waren aangekomen, begon vertalers met 
kopieën te produceren in verschillende Europese talen, waaronder 
het Engels. Een oud Grieks manuscript is opgedoken en bevestigde 
de juistheid en de echtheid van de Koptische taaledities.

Dit boek zal u helpen de wereld die voorafging aan de zondvloed te 
begrijpen.

Henoch ziet een mens in gesprek met God en geeft toe dat hij Hem 
niet kende. Henoch, de zevende van Adam, kende ieder mens op de 
planeet - maar niet deze man. Hij vroeg zijn gids: "Wie is deze 
man?" waarbij Henoch aangaf dat hij Hem niet herkende. Zijn 
engel-gids weigerde om de naam van deze man te openbaren, en zei 
dat hij en zijn naam geheim moeten worden gehouden.

U zult ook zien hoe Henoch 7000 jaar van de wereldgeschiedenis 
beschrijft en wat er zou gebeuren in elk van de tien afdelingen van 
700 jaar. Volgens Henoch zal die mysterieuze man in de buurt van 
de troon van God spoedig komen en het hemelse koninkrijk 



vestigen. Dit zijn slechts een paar schatten die u kunt opgraven uit 
de pagina's van dit boek.

U zult genieten van de verhalen in dit boek.
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a) Introductie door Andy McCracken
Dit Engelse boek is gebaseerd op Michael A. Knibb's 
wetenschappelijke vertaling van de Ethiopische manuscripten (Het 
Ethiopische boek Henoch, Oxford University Press), waarvan ik 
geloof dat dit de beste vertaling is die momenteel beschikbaar is. 
Ik hoorde voor het eerst over het Boek van Henoch toen ik een paar 
jaar geleden, onderzoek deed in de 'Eindtijd' profetieën. Toen ik er 
eindelijk in slaagde om een kopie te bemachtigen, ontdekte ik dat 
het een heel vreemd en ongewoon boek was. De eerste keer dat ik 
het las was ik sceptisch en enigszins verbaasd. Ik vroeg me af wie 
zou er nu zo’n vreemd boek als dit geschreven hebben. 
Ik wist dat Henoch (Hanokh in het Hebreeuws) als zeer gunstig 
werd beschreven in Genesis, en ontdekte dat Henochs boek de 
Exodus en Mozes als zeer positief beschrijft (hoewel niet expliciet 
bij naam). 
Dus mijn eerste theorie was dat het misschien zou zijn geschreven 
rond dezelfde tijd als de Torah, misschien rond 1400 voor Christus. 
Echter, na een aantal lezingen kon ik er geen plausibele theorieën 
over vinden. 
De profetie van de dieren is extreem precies beschreven en verwijst 
naar gebeurtenissen ná Mozes (zie mijn opmerkingen in die sectie). 
Bovendien, wie zou het hebben aangedurfd om een boek te 
produceren met mensen zoals Mozes en die te beschrijven in termen 
van dieren? 
Michael Knibb, wiens vertaling ik heb gebruikt om dit boek te 
produceren, bestudeerde alle beschikbare manuscripten en bronnen, 
en het is duidelijk dat dit boek goed bekend en bestudeerd is in veel 
landen al voor de tijd van Jezus. 
De vroegst bekende en bewaard gebleven fragmenten en citaten in 



verschillende talen laten zien dat dit hetzelfde boek is, en dat de 
Ethiopiërs het goed hebben bewaard. 
Uiteindelijk was ik ervan overtuigd dat het boek echt Henochs 
eerlijke waarnemingen opgetekend heeft van de vergeten 
gebeurtenissen die zich in de vroege tijden afspeelden, 
gebeurtenissen waarover we geen andere overgebleven gegevens 
hebben. 
Henoch liet een boek achter, dat mensen beschrijft uit een 
vergevorderde cultuur: de Wachters, als blonde mensen die door 
Henochs mensen werden beschouwd als engelen van God. 
Het werd geschreven in opdracht van die Wachters. 
De standaard academische opvatting lijkt te zijn, dat een iets 
demente religieuze fanaticus dit boek schreef - niet ver voor de 
eerste bewijsbare fragmenten (200 of 300 vC). Ik denk dat het 
onmogelijk is om deze visie te steunen. 
Een dergelijke auteur zou in staat moeten zijn om het hele boek te 
schrijven vanuit het gezichtspunt van een persoon die niets weet van 
landen met die namen, of religies met die namen. 
Dan beschrijft hij engelen als blonde mannen, die de hemel 
verlieten om promiscue te worden met vrouwen. Ik geloof niet dat 
dit soort van wereldvisie goed zou zijn ontvangen en geaccepteerd 
in 200 voor Christus. 
Dit, samen met de zeer nauwkeurige voorspellingen, zijn 
waarschijnlijk de redenen waarom het 'verloren' is gegaan door de 
religie, die het vroeger als heilig beschouwde. 
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het boek waarschijnlijk is wat 
het lijkt te zijn - oud, echt en goed bewaard gebleven. 
Henoch was de overgrootvader van Noach, en de vader van 
Methusalem, en zijn boek geeft een unieke kijk op de wereld van 
voor de zondvloed - waarschijnlijk rond 9000 voor Christus. De 



naam Sumer betekent 'Land van de Wachters' dus Henoch leefde 
waarschijnlijk in het gebied dat nu Irak is. 

b) Historie van het Boek Henoch 
Het boek waarvan werd gedacht dat het al meer dan 2000 jaar 
verloren was gegaan, heeft veel oude bronnen die verwijzen naar en 
zelfs onderdelen citeert, maar er was geen volledig exemplaar 
bekend. Toen bracht in 1773 James Bruce drie exemplaren terug uit 
Ethiopië, na een verblijf van enkele jaren om het land te verkennen. 
Henoch had twee belangrijke redenen voor het schrijven van zijn 
boek. Het eerste was, dat de Wachters hem de opdracht gaven om 
het te doen, (zie de paragraaf bij 81,5 en 81,6) De tweede reden was 
om zijn familie te redden van de zondvloed. 
Henoch schreef zijn boek, nadat zijn kleinzoon Lamech was 
geboren, maar voordat Noach was geboren. Noah wordt alleen 
genoemd in de sectie die Methusalem schreef (zie de paragraaf bij 
107.3), en natuurlijk in zijn eigen sectie (sectie 11, Het Boek van 
Noach). Dus kan er nog steeds 40 tot 80 jaar ruimte zijn 
overgebleven voor de vloed kwam, vanaf het moment dat Henoch 
zijn boek schreef. 
Er is een lange tijdsspanne tussen de tijd van de zondvloed en het 
tijdstip waarop Mozes Henoch prees in Genesis. Genesis dateert van 
rond 1400 voor Christus en maakt deel uit van de Tora (de eerste 
vijf boeken van de bijbel). 
In Genesis is er een familie van Henoch, zoals door hem genoemd 
in dit boek, en een korte samenvatting van het verhaal over Henoch. 
Het lijkt daarom waarschijnlijk dat exemplaren van het Boek van 
Henoch de Egyptische tijden overleefden, 3500 vC, en bekend 
waren bij Mozes ongeveer 2000 jaar later. 



Mozes nam vermoedelijk een exemplaar van het boek met zich mee 
toen ze Egypte verlieten, en hij was ongetwijfeld blij om te zien dat 
Henochs profetie werd vervuld. 
Het boek was waarschijnlijk en voornamelijk in het Hebreeuws 
geschreven gedurende de duizend jaar na de Exodus. Er bestaan 
geen Hebreeuwse exemplaren meer vandaag de dag, ook al worden 
er een aantal Hebreeuwse passages geciteerd in sommige van de 
Aramese fragmenten die overgebleven zijn, een paar eeuwen voor 
Christus. 
Het uiterlijk van het boek in Ethiopië is waarschijnlijk te wijten aan 
de gebeurtenissen in Jeruzalem tijdens de regering van koning 
Manasse van Juda, (695-642 vC), wat is gedocumenteerd in de 
Bijbel (2 Kronieken 33:1 - 20, en in 2 Koningen 21:1-18). 
Koning Manasse beleed niet het Joodse geloof, hij richtte altaren op 
voor Baäl en Asjera in de Tempel van Salomo. 2 Koningen 21:16 
zegt dat er zoveel onschuldig bloed vergoten werd, dat het geheel 
Jeruzalem vulde. In die tijd heeft het religieuze establishment het 
land verlaten, met medeneming van de Ark van het Verbond en alle 
belangrijke religieuze teksten. 
Na een aantal jaar in Egypte te zijn gebleven, gingen de 
vluchtelingen verder naar het zuiden, dicht bij de bron van de Nijl, 
bij Lake Tana in Ethiopië. De afstammelingen van deze mensen zijn 
de Falashas, die zelfs vandaag de dag de joodse praktijk volgen in 
een vorm welke de praktijk was in Israël, 620 voor Christus. 
De Ethiopiërs vertaalden Het boek van Hanokh in Ge'ez, en hadden 
genoeg respect om het te bewaren. Ondertussen waren alle 
Hebreeuwse versies verdwenen, maar een substantieel deel van het 
boek overleefde het in het Grieks, en sommige delen in het 
Aramees, maar totdat de Schotse reiziger en vrijmetselaar James 
Bruce terug kwam uit Ethiopië in 1773, met drie manuscripten, had 



niemand in het westen ooit het hele boek gezien. De twee meest 
beschikbare vertalingen werden al snel hierna vertaald en het boek 
werd ontvangen met een beschaamd stilzwijgen door het grootste 
deel en werd niet veel gelezen. 
Dit boek is gebaseerd op een nieuwe vertaling, gepubliceerd in 
1978, welke werd geproduceerd als resultaat van onderzoek naar 
een groot aantal Ethiopische manuscripten en een overzicht van alle 
andere overlevende fragmenten. Mijn hoop is dat deze huidige 
editie de beste versie van Henochs boek is, nu beschikbaar in het 
Engels. 

Ik denk dat dit een belangrijk boek is, en ik heb mijn best gedaan 
om het zo duidelijk mogelijk te presenteren en op een manier 
waarvan ik hoop dat Hanokh het zou hebben goedgekeurd. 

c) Conditie van de Tekst
De tekst is over het algemeen in een goede staat. Het lijkt bijna 
compleet, met een begin en een einde, en het is in zichzelf 
consistent. Even belangrijk is de manier waarop Henoch het 
karakteriseert en de stijl van schrijven is nog steeds zichtbaar. De 
enkele delen waarvan ik vermoed dat ze werden geschreven door 
verschillende auteurs heb ik gescheiden, zoals het Boek van 
Methusalem, en het Boek van Noach, (sectie 10 & 11). 
De vertaling van Michael Knibb in het Engels is zeer goed, en ik 
heb heel weinig hoeven te doen om de tekst te veranderen tot een 
goede vertaling in duidelijk Engels. Ik heb heel wat interpuncties en 
verbeteringen toegevoegd in de presentatie, maar ik heb slechts heel 
kleine wijzigingen in de tekst gedaan (zoals het vervangen van 
'before' met 'in front' waar nodig. Op een paar plaatsen heb ik "sky" 



vervangen door heaven, waar het de betekenis duidelijker maakt. 
Waar Henoch zegt "the face of Heaven" als hij de sky bedoelde, heb 
ik daar een verandering achterwege gelaten. Ik veranderde alleen 
heaven naar sky, als ik zeker wist dat dit de betekenis was. Daarbij 
heb ik geprobeerd om aarde te gebruiken met hoofdletter waar ik 
denk dat het de betekenis heeft van de hele planeet, en aarde zonder 
hoofdletter, waar de betekenis alleen de grond aanduidde - waar 
Henoch zich vaak in onderscheidt door te verwijzen naar "het 
droge" in plaats van "de Aarde". 

Gelukkig gebruikte Henoch een stijl met een eenvoudige 
woordenschat en hij ging niet uit van een voorkennis van de lezer. 
Alles legt hij met heel veel herhaling uit. 
Dit heeft bijgedragen dat het boek bewaard is gebleven, ondanks de 
vele vertalingen. Er zijn maar een paar plaatsen, maar toch, er zijn 
problemen. Ik heb deze gemarkeerd met stippen (.....) waar 
sommige woorden verloren lijken te zijn gegaan. Gelukkig zijn er 
niet veel van deze plekken, en niets van belang lijkt te ontbreken. 

Ik vond een paar plaatsen met verandering in de tekst: 

• Methuselah’s boek was naar achteren geplaatst.
• Noah’s boek ‘The Storehouses’ ingebracht in de Derde 
Toespraak.
• Een deel van de profetie van de Tien Weken staat in de 
verkeerde volgorde. 

Ik heb de Ethiopische 'hoodfstuk en vers'-nummers aangehouden, 
zo dat mijn wijzigingen in de volgorde van de presentatie 
gemakkelijk kan worden gezien. 
Ik heb het boek verdeeld in secties - daar waar er een natuurlijke 
pauze lijkt te zijn, en elk voorzien van een titel. 
Ik heb de werken van Noach en Methusalem in het midden 



geplaatst - waar het een natuurlijke plaats lijkt te hebben in het 
boek. Het eerste deel van Henoch is vooral het verhaal van wat er 
gebeurde, terwijl het tweede deel voornamelijk is geschreven van 
wat Henoch opmerkte terwijl hij bij de Wachters was. Daarnaast, is 
het einde van Noah's korte boek handig als een inleiding voor 
Henochs toespraken. 
Andy McCracken (2002) 

[ Editor: Overzicht van de verplaatste tekstgedeelten: ]
[ 59.1-3 naar 71.17 ]
[ 60.11-23 naar 71.17 ]
[ 65.1-68.1 naar Sectie 11 ]
[ 91.7-91.19 naar 93.10 ]
[ 106.1-107.3 naar Sectie 10 ]



Het Boek van Henoch

Opmerkingen bij Sectie 1: Henochs zegen en 
oordeel
Deze sectie is Henochs introductie tot het boek. Vanaf 1.2, legt hij uit 
hoe de engelen (Wachters) hem een visioen toonden van de toekomst. 
Vanaf 1.5 worden de Wachters genoemd, hier spreekt Henoch over de 
weggelopen rebellerende Wachters die gaan leven in het gebied 
(beschreven in paragraaf 3). 
In de Bijbel (Gen. 6:4), worden de afstammelingen van de Wachters 
beschreven als de reuzen of de Nephilim, ze zullen wel groter zijn 
geweest dan de lokale bevolking, Henoch beschrijft ze als reuzen, 7.2, 
Andrew Collins' onderzoek suggereert dat er eens een ras van ongewoon 
grote mensen heeft bestaan (zie zijn boek From the Ashes of Angels).
Het belangrijkste thema is dat van de vernietiging: God gaat de zondaars 
opruimen, zodat de goede mensen vrede kunnen hebben. Dit is de 
zondvloed van Noach, die op de een of andere manier werd weg gelaten 
toen Henoch het boek schreef, maar er zijn wel details van een 'tweede 
einde' later in het boek (zie de 10 weken).

Sectie 1: Henochs zegen tegen de goddelozen 
1.1 Dit zijn de woorden van zegen van Henoch, als hij de 
uitverkorenen en rechtvaardigen zegent die leven in de dagen van 
de verdrukking, die zijn bereid voor het verwijderen van alle 
goddelozen en het goddeloze. 
1.2 Henoch begon zijn toespraak en zei: Er was een rechtvaardig 
man, wiens ogen werden geopend door de Heer, en hij zag een 
heilig visioen in de hemelen, wat de engelen aan mij toonden. En 
hoorde ik alles van hen, en ik begreep wat ik zag, maar het was niet 



voor deze generatie, maar een toekomstige generatie die zal komen. 
1.3 Met betrekking tot de uitverkorenen sprak ik, en ik hield een 
toespraak over hen: De Heilige en Grote-Enige zal komen vanuit 
zijn woning. 
1.4 En de Eeuwige God zal vanaf daar treden op de berg Sinaï, en 
hij zal verschijnen met zijn leger, en zal verschijnen in de sterkte 
van zijn macht uit de hemel. 
1.5 Ieder schepsel zal bang zijn, zelfs de Wachters zullen beven, en 
angst en grote beving grijpt hen aan, tot aan de uiteinden van de 
aarde. 
1.6 De hoge bergen zullen worden geschud, en de hoge heuvels 
wegzinken, smelten als was boven een vlam. 
1.7 De aarde zal verzinken, en alles wat er op de aarde is, zal 
worden vernietigd, en er zal vonnis worden geveld over alle 
mensen, en over alle rechtvaardigen. 
1.8 Maar voor de rechtvaardigen zal Hij vrede geven, en Hij stelt 
zijn uitverkorenen veilig, en genade zal worden toegekend aan hen. 
Zij allen behoren bij God, om te bloeien en gezegend te worden, en 
het licht van God zal op hen schijnen. 
1.9 Hij zal komen met tienduizend heiligen, om een oordeel uit te 
voeren over de goddelozen, om die te vernietigen, en te strijden met 
alle vlees en met alles wat zondaar is, en tegen de goddelozen 
vanwege wat ze gezegd en gedaan hebben tegen Hem! 

 

Sectie 2: GODS WET
2.1 Overweeg alle gebeurtenissen in de hemel, hoe de lichten aan de 
hemel nooit van baan veranderen, hoe elk van hen stijgt en 
ondergaat, allen op de juiste tijd, en ze nooit buiten hun recht 
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traden. 
2.2 Beschouw de aarde en begrijp het werk dat daarvoor wordt 
gedaan, van het eerste tot het laatste, er is geen werk van God dat 
onregelmatig is in verschijning. 
2.3 Denk aan de zomer en de winter, hoe de ganse aarde vol is van 
water en wolken, dauw en regen die erop rusten. 
3.1 Bedenk en zie hoe alle bomen lijken te zijn verdord en al hun 
bladeren afvallen, met uitzondering van de veertien bomen die geen 
bladeren verliezen, maar bedekt blijven met de oude bladeren, totdat 
de nieuwe zijn gekomen na twee of drie jaar. 
4.1 En nogmaals, aanschouw de dag van de zomer, die begint als de 
zon heet boven je wordt en men de beschutting en schaduw moet 
zoeken als gevolg van de hitte van de zon, en de aarde brandt onder 
zo'n verzengende hitte, dat je niet kunt lopen op de aarde of op een 
rots vanwege de hitte.
5.1 Bedenk hoe de bomen bedekt zijn met groene bladeren en 
vrucht dragen. En begrijp ten aanzien van alles, en zie hoe Hij die 
voor altijd leeft al deze dingen voor u gemaakt heeft. 
5.2 En hoe Zijn werken voor Hem staan, ieder volgend jaar, en al 
Zijn werken Hem dienen en nooit veranderen, maar zoals God het 
heeft bepaald, en zo is alles gedaan. 
5,3 En bedenk hoe de zeeën en rivieren samen hun taken uitvoeren. 
5.4 Maar u bent daar niet mee doorgegaan, noch hebt u 
waargenomen de wet van de Heer. Maar u hebt die overtreden en 
gesproken met trotse en harde woorden met uw vuile mond tegen 
zijn magnifieke werk. Gij, verharde harten! U zult geen vrede 
hebben! 
5.5 En daarom zullen uw dagen vervloekt worden, en de jaren van 
uw leven verwoest. En deze eeuwige vloek zal toenemen en er zal 
geen genade worden gegeven. 



5.6 In die dagen zal uw naam tot een eeuwige vloek zijn voor alle 
rechtvaardigen. En zij zullen u, zondaars, voor eeuwig vervloeken. 
5.7 Maar voor de uitverkorenen zal er licht zijn, vreugde en vrede, 
en zij zullen de aarde bezitten. Maar voor u, de goddelozen, zal er 
een vloek zijn. 
5.8 Als wijsheid is gegeven aan de uitverkorenen zullen ze allen 
leven, en nooit meer het verkeerde doen, hetzij door 
vergeetachtigheid, of door trots. Maar degenen die beschikken over 
deze wijsheid zullen nederig zijn. 
5.9 Zij zullen nooit meer iets verkeerd doen, en zij zullen niet 
worden geoordeeld in al de dagen van hun leven, en ze zullen niet 
sterven vanwege toorn of boosheid. Maar ze zullen het aantal dagen 
van hun leven vol maken. En hun leven zal groeien in alle sereniteit, 
en de jaren van hun vreugde zullen toenemen in blijdschap en 
eeuwige vrede, al de dagen van hun leven.

Opmerkingen bij Sectie 3: Opstand onder de 
Wachters
Dit is het verhaal van de gevallen engelen. Het begin, 6.1-2, is vrijwel 
identiek aan Genesis 6:1-2. In Henochs boek krijgen we hun namen en 
vele andere details. 
In 6.6 verklaart Henoch de naamgeving van de berg Hermon - in het 
Hebreeuws betekent het ‘vloek’. De berg waar hij eigenlijk op doelde is 
waarschijnlijk ergens in de buurt van het Vanmeer in Turkije. Het is 
gebruikelijk dat vertalers namen updaten in plaats van ze fonetiek bij te 
werken, dus de weinige namen die verschijnen, voornamelijk van bergen 
en rivieren, kunnen niet worden beschouwd als een accurate 
identificatie. We weten niet of er nóg een berg was met de naam 'vloek', 
of zelfs in welke taal het boek oorspronkelijk was geschreven. 
(Opmerking: dit is een aanname van de schrijver)



Bij 7.2 zegt hij dat ze enorme zonen hadden. Ik geloof dat dit betekent 
dat ze fysiek groot waren, en niet alleen maar krachtig en rijk, of met 
een privé-legers. Hoe dan ook, de Wachters waren misschien wel groter 
dan de lokale bevolking was. Vele jaren van geavanceerde 
gezondheidszorg en voeding kan leiden tot een toenemende gemiddelde 
grootte. 
Ze waren waarschijnlijk vrij jong, deze weggelopen engelen, maar ze 
hadden wapens en kennis (8.1), wat betekende dat ze in staat waren om 
gemakkelijk de Henoch-mensen te domineren. Omdat ze kinderen 
konden krijgen bij vrouwen, denk ik dat het veilig is om te 
veronderstellen dat ze mannen zijn, en geen engelen (of een andere niet-
menselijke entiteit), omdat fokken per definitie soortgelijk is. 
Ze werden beschouwd als engelen door Henoch en zijn volk, (zie wat 
Lamech zegt in 106.5-6 in sectie 10), maar Henoch zegt dat zij ook 
konden verschijnen als mannen wanneer ze dat wilden (zie 17.1), maar 
toch lijkt hij nooit te twijfelen aan hun goddelijkheid. 
(Opmerking editor: dit haalt de veronderstelling dat ze zich niet konden 
voortplanten als mannen, als ze engelen zijn, weer onderuit. Er zijn wel 
degelijk bewijzen van heel grote mensen zie hier, niet door voeding, 
maar sterk afwijkend van de gewone mens.)
In 8.4 schakelt de scène over naar de engelen in de hemel - de Wachters 
op hun thuisbasis. De activiteiten van de weglopers zorgen ervoor dat ze 
worden opgemerkt. Dit gedeelte eindigt met een aantal van de Wachters 
die aan hun Hoofd vragen wat ze moeten doen met de weglopers. 
Alternatief: het kan gezien worden als dat God geïnformeerd wordt dat 
er geen ziel wenst geïncarneerd te worden op de Aarde omdat de 
omstandigheden zo slecht zijn geworden.

Sectie 3: OPSTAND ONDER DE WACHTERS
6.1 En het geschiedde toen de zonen van de mensen waren 
toegenomen, dat er in die dagen mooie en aantrekkelijk dochters 
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geboren werden. 
6.2 En de Wachters, de zonen van de hemel, zagen ze en verlangden 
naar hen. En zij zeiden tot elkaar: “Kom, laat ons vrouwen kiezen 
voor onszelf van de kinderen der mensen, en laat ons vader zijn 
voor de kinderen van onszelf.”
6.3 Maar Semyaza, die hun leider was, zei tot hen: “Ik vrees dat 
jullie niet volgzaam in deze daad en ik alleen zal de straf betalen 
voor deze grote zonde.” 
6.4 En zij allen antwoordden hem, en zeiden: “Laat ons allen een 
eed zweren, en ons verbinden aan-elkaar met een onderlinge vloek, 
dat een ieder van ons zich niet zal afwenden van dit plan, maar om 
het effectief uit te voeren.” 
6.5 Toen zwoeren zij allen met elkaar en allen verbonden zij zich 
met elkaar met een onderlinge vloek. 
6.6 Ze waren in totaal tweehonderd, en zij daalden af in de dagen 
van Jared op de top van de berg Hermon. En zij noemden deze berg 
Hermon, omdat zij daar zwoeren en zich aan elkaar verbonden met 
vloeken. 
6.7 En dit zijn de namen van hun leiders: Semyaza, welke hun 
leider was, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, 
Ezeqiel, Baraqiel, Azazel, Armaros, Batriel, Ananel, Zaqiel, 
Samsiel, Satael, Turiel, Yomiel , Araziel. 
6.8 Dit zijn de leiders van de groepen van tien van de tweehonderd 
engelen, hun luitenants, en alle anderen met hen. 
7.1 Ze namen elk een vrouw van hun keuze en ze begonnen met hen 
samen te wonen en werden promiscue met hen. Ze leerde hen 
toverij en banspreuken, en ze leerden hen het insnijden van wortels 
en bomen. 
7.2 De vrouwen werd zwanger en baarden drie rassen, in de eerste 
plaats de grote reuzen, waarvan de lengte van elk dertig cubits werd. 



De grote reuzen werden de vaders van de Nephilim, en de Nephilim 
brachten de Elioud voort. En ze bestonden, groeiend in macht op 
basis van hun grootheid. 
7.3 Deze allen verslonden wat de arbeid van de werkende mannen 
voortbrachten, totdat deze mannen niet meer in staat waren om ze te 
onderhouden. 
7.4 Toen keerden de reuzen zich tegen de mensheid om ze te 
verslinden. 
7.5 Ze begonnen te zondigen tegen de vogels, en tegen de dieren en 
tegen de reptielen, en tegen de vissen, en ze verslonden elkaars 
vlees en dronken hun bloed. 
7.6 Toen klaagde de Aarde over deze wettelozen. 
8.1 Azazel leerde de mensen zwaarden, dolken, schilden en 
borstplaten maken, en hoe ze gouden munten konden maken. En hij 
liet hen de fabricage zien van spiegels, de kunst van het maken van 
armbanden en ornamenten, en de kunst van het opmaken van de 
ogen en de verfraaiing van hun oogleden, en de meest waardevolle 
stenen, en alle soorten van kleurstoffen. En de wereld was 
veranderd. 
8.2 Er was een grote goddeloosheid en nog veel meer hoererij, 
vrouwen begonnen grof te worden en velen dwaalden, en al hun 
wegen werden verdorven. 
8.3 Semyaza leerde al diegenen de banspreuken en het versnijden 
van wortels, Armaros leerde het opheffen van banspreuken, 
Baraqiel leerde de astrologie, Kokabiel leerde de voortekenen, 
Tamiel leerde de tekenen van de zon, en Asradel onderwees over de 
baan van de maan. 
8.4 En hoe meer mannen er werden vernietigd, hoe meer riepen zij, 
en hun stemmen bereikten de hemel. 
9.1 Vervolgens keken Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël naar 



beneden uit de hemel en zagen de massa van het bloed dat werd 
vergoten op de aarde en al het kwaad, dat werd gedaan op de aarde. 
9,2 En zij zeiden tot elkaar: “Laat de verwoeste aarde roepen met 
het geluid van hun geroep, tot aan de poorten van de hemel.” 
9.3 En nu tot u, O Heilige Enige in de hemel, de zielen van de 
mensen klagen, zeggende: “Breng gerechtigheid aan ons van de 
Allerhoogste.” 
9,4 En zij zeiden tot hun Heer, de Koning: “Heer der heren, God der 
Goden, Koning der koningen! Uw glorieuze troon duurt voor alle 
generaties van de wereld, gezegend en geprezen zij Uw naam! 
9.5 U hebt alles gemaakt, en hebt macht over alles wat van U is. 
Alles is geopenbaard en ligt open voor U, en U ziet alles, er is niets 
dat kan worden verborgen voor U. 
9.6 Zie wat Azazel gedaan heeft, hoe hij alle ongerechtigheid heeft 
geleerd op aarde en de eeuwige geheimen heeft onthuld die gemaakt 
zijn in de hemel. 
9.7 En Semyaza heeft hen bekend gemaakt met de banspreuken, hij, 
aan wie U de autoriteit hebt gegeven om te heersen over degenen 
die met hem zijn. 
9.8 Zij hebben gepaard met de dochters van de mensen, rustten bij 
die vrouwen, die onrein werden, en hebben deze zonden aan hen 
geopenbaard. 
9.9 Deze vrouwen hebben reuzen gebaard, en vanwege dat, is de 
hele aarde gevuld met bloed en ongerechtigheid. 
9.10 Nu, de zielen die zijn gestorven schreeuwen en klagen tot aan 
de poorten van de Hemel, en hun klaagzang is opgestegen, en zij 
zullen niet ophouden vanwege de ongerechtigheid, die wordt 
gepleegd op de aarde. 
9.11 U weet alles voordat het gebeurt, en U weet dit, en wat elk van 



hen verwacht. Maar u zegt niets tegen ons. Wat moeten we nu doen 
met hen over dit alles?”



Opmerkingen bij Sectie 4: De Hoogste van de 
Wachters spreekt zich uit 
Henoch laat ons de veroordeling zien van de weglopers door de 
Allerhoogste van het Wachters. Deze sectie laat zien hoe de weglopers 
thuis in de hemel worden beschouwd. Sommige achtergronddetails 
duiken later in het boek op. 
In 106.13 (paragraaf 10) leren we dat de weglopers naar het gebied van 
Henoch kwamen in de dagen van zijn vader. Henoch is de schrijver, in 
12,4 zegt hij dat de engelen het schrijven introduceerden. Henoch is het 
schrijven waarschijnlijk geleerd. 
In 10.1-3 instrueerde de Allerhoogste een engel om de zoon van Lamech 
(dit wordt Noach) te redden van de vloed. Dit is interessant, want naast 
het profeteren over de details van de vloed, en die tijd, blijkt dat dit al 
werd geschreven in een tijd waarin Henoch grootvader is, (van Lamech), 
maar hij weet nog niet hoe Lamech's zoon zal worden genoemd. 
Als de weglopers jonger waren in de dagen van Henochs vader, dan zijn 
ze waarschijnlijk minstens 10 jaar ouder dan Henoch en misschien meer. 
Dus is het waarschijnlijk dat de gebeurtenissen in dit boek gebeuren op 
een moment dat de weglopers al vrij oud zijn. Ik heb mezelf afgevraagd 
of zij (de engelen) langer leefden dan we zouden denken wat normaal 
was, maar er zijn niet genoeg details om een conclusie daaruit te 
trekken. 
Het merendeel van deze secties bestaat uit een voorspelling van het 
noodlot voor de weglopers: Zij zullen zien dat hun families verwoest 
worden door het vechten onder elkaar tijdens hun leven. Ze zullen lijden 
in het hiernamaals, en de samenlevingen die ze opgericht hadden, zullen 
worden weggevaagd door een overstroming. 
Hij zegt, in 10.22, dat er nooit meer een andere vloed zoals deze zal 
komen. 



Sectie 4: DE HOOGSTE VAN DE WACHTERS 
SPREEKT ZICH UIT
10.1 Toen sprak de Allerhoogste, de Grote en Heilige en zond Uriël 
naar de zoon van Lamech, en zeide tot hem: 
10.2 “Zeg tegen hem in Mijn Naam, verberg jezelf! En openbaar 
hem het einde, dat komt, omdat de hele aarde binnenkort zal 
worden vernietigd. Een grote overstroming staat op het punt om 
over de gehele aarde te komen en al wat daarin is, zal worden 
vernietigd. 
10.3 Nu leer hem, zodat hij kan ontsnappen met zijn nakomelingen 
om te kunnen overleven voor de hele aarde.” 
10.4 En verder zei de Heer tegen Rafaël: 'Bind Azazel's handen en 
voeten en gooi hem in de duisternis. Splijt de woestijn open in 
Dudael, en gooi hem daar in. 
10.5 Bedek hem met puntige scherpe stenen en met duisternis. En 
laat hem daar altijd blijven. Bedek zijn gezicht, zodat hij niet het 
licht kan zien. 
10.6 Zodat hij op de Grote Dag des Oordeels kan worden geworpen 
in het vuur. 
10.7 En herstel de aarde van wat die engelen hebben verwoest. En 
kondig het herstel aan van de Aarde. Want Ik zal de Aarde 
herstellen, zodat niet alle kinderen der mensen zullen worden 
vernietigd door de kennis die de Wachters bekend hebben gemaakt 
en geleerd aan hun zonen. 
10.8 De hele aarde is vernield door het werk en de leer van Azazel, 
daarom zal alle zonde aan hem worden toegeschreven. 
10.9 En de Heer zei tot Gabriël: “Trek op tegen deze bastaards en 
deze verworpenen, tegen de zonen van de hoereerders. Vernietig de 
zonen van de hoereerders en de zonen van de Wachters van onder 
de mensen. Stuur ze weg en zet ze tegen elkaar op, en laat ze 



zichzelf vernietigen in de strijd, want hun dag zal niet lang meer 
duren. 
10.10 Ze zullen echter een verzoek doen, maar de indieners zal niets 
worden toegestaan ten aanzien van hen, want zij hopen op het 
eeuwige leven, en dat elk van hen nog vijfhonderd jaar zal leven.” 
10.11 En de Heer zei tot Michaël: "“Ga, vertel het Semyaza, en de 
anderen met hem, die zich hebben verbonden met de vrouwen, en 
zichzelf hebben verdorven samen met hen in al hun onreinheid. 
10.12 Als al hun zonen elkaar vermoorden, en wanneer ze de 
vernietiging van hun geliefden zien, bind hem voor zeventig 
generaties onder de heuvels van de aarde, tot de dag van hun 
oordeel en hun einde, tot het oordeel dat voor alle eeuwigheid is, 
volbracht is. 
10.13 In die dagen zullen zij worden geleid naar de afgrond met 
vuur, in kwelling, en ze zullen worden opgesloten in de gevangenis 
voor alle eeuwigheid. 
10.14 Dan zal Semyaza verbrand worden, en de anderen met hem 
vernietigd, samen zullen zij gebonden worden tot het einde van alle 
generaties. 
10.15 Vernietig alle zielen van lust, en de zonen van de Wachters, 
want zij hebben onrecht gedaan aan de mensheid. 
10.16 Vernietig alle slechtheid van de bodem der Aarde, zodat 
allerlei kwade praktijk zal ophouden. 
10.17 Dan zullen de rechtvaardigen nederig zijn, en zullen leven 
totdat ze vader van duizenden zijn. En alle dagen van hun jeugd en 
hun ouderdom zullen zij gaan in vrede. 
10.18 In die dagen zal de hele aarde bebouwd worden in 
gerechtigheid en alles zal worden beplant met bomen, en het zal 
worden gevuld met zegen. 
10.19 Zij zullen al de aangename bomen erop planten en zij zullen 



wijnstokken planten. En de wijnstok die is aangeplant zal fruit 
produceren in overvloed, en elk zaad dat daarop gezaaid; elke maat 
zal duizendvoudig zijn, en elke maat van olijven zal tien kuipen aan 
olie produceren. 
10.20 En u zult de aarde reinigen van alle kwaad, en van alle 
ongerechtigheid, en van alle zonde, en van alle goddeloosheid, en 
van alle onreinheid, die is gebracht over de aarde. 
10.21 Alle kinderen der mensen zullen rechtvaardig worden, en alle 
volken zullen Mij dienen en Mij zegenen en allen zullen Mij 
aanbidden. 
10.22 En de aarde zal gereinigd worden van alle corruptie, en van 
alle zonde, en van alle toorn, en van alle kwelling, en Ik zal niet 
opnieuw een overstroming sturen voor alle generaties, voor altijd. 
11.1 In die dagen zal ik de voorraadkamers van zegen openen, die in 
de hemel zijn, opdat ik ze neerzend op de Aarde, op de werken, en 
op het werk van de kinderen der mensen. 
11.2 Vrede en waarheid zullen worden verenigd, voor alle dagen 
van eeuwigheid, en voor alle generaties van eeuwigheid.” 

Opmerkingen bij Sectie 5: Henoch ontmoet de 
heilige Wachters 
Deze paragraaf beschrijft hoe Henoch bij de Wachters betrokken raakt. 
Henoch beschrijft hoe de vertegenwoordigers van de Wachters hem 
benaderden, terwijl hij aan het bidden was (12.3). Ze geven hem een 
boodschap door voor de weggelopen engelen. Het bericht staat tussen 
12.4 en 13.2. Henoch beschrijft de vrees van de weglopers als ze 
ontdekken dat ze zijn gevonden. 

Henoch legt uit hoe de weglopers besloten om een brief (13.4-6) te 
sturen, en te bedelen om vergeving, Henoch krijgt de taak voor het 
schrijven en het voorlezen van deze brief. Henoch geeft geen informatie 



over de daadwerkelijke inhoud van hun brief, ook niet veel over hoe die 
was afgeleverd. Hij zegt dat hij naar de wateren van Dan ging 
(Vanmeer?)
(Opmerking editor: Het gebied dat de stam Dan later bewoonde was bij 
de berg Hermon.)
Hij las de brief voor en een antwoord kwam tot hem in een droom (13.7-
8), maar hij zegt ook in 12.1-2 dat hij verdwenen was, omdat hij met de 

Wachters meeging. 

Sectie 5: Henoch ontmoet de heilige Wachters
12.1 Vervolgens verdween Henoch en geen van de kinderen der 
mensen wist waar hij verborgen was, waar hij was, of wat er was 
gebeurd met hem. 
12.2 Al zijn handelingen waren met de Heilige Enige en met de 
Wachters in zijn dagen. 
12.3 En ik Henoch, zegende de Grote Heer en de Koning van 
Eeuwigheid. En de Wachters riepen mij, Henoch de schrijver, en 
zeiden tot mij: 
12.4 "Henoch, schrijver van de gerechtigheid. Ga en stel de 
Wachters van de hemel op de hoogte, zij die zijn vertrokken vanuit 
de Hoge Hemel en de Heilige eeuwige plaats, en die zich hebben 
verdorven met vrouwen, en hebben gedaan als de mensenzonen, en 
vrouwen genomen voor zichzelf, en de aarde volledig verdorven 
hebben gemaakt. 
12.5 Zij zullen noch vrede noch vergeving krijgen van de zonde op 
aarde gedaan, noch zullen zij zich verheugen in hun zonen. 
12.6 Ze zullen zien de slachting van hun geliefden, en ze zullen 
jammeren en weeklagen voor altijd over de vernietiging van hun 
zonen. Maar zij zullen geen genade noch vrede kennen.” 
13.1 Toen ging Henoch naar Azazel en zei: “U zult geen vrede 



kennen. Een zware straf is gekomen tegen u en u moet worden 
gebonden. 
13.2 U zult geen rust, noch genade krijgen, noch een toekenning 
van enig verzoek, vanwege het onrecht dat u hebt geleerd, en 
vanwege alle werken van godslastering, kwaad en de zonde die u 
hebt getoond aan de mensenkinderen.” 
13.3 Toen ging ik en sprak tot hen allemaal samen, en ze waren 
allemaal bang en bevreesd, en beven maakt zich meester van hen. 
13.4 Ze vroegen mij om een verzoekschrift te schrijven voor hen, 
opdat zij vergeving zouden ontvangen, en om het verzoekschrift 
voor te lezen aan de Heer in de Hemel.
13.5 Want zij waren niet in staat, vanaf dat moment, om te spreken, 
en ze konden hun ogen niet naar de hemel opslaan uit schaamte 
voor hun zonden, waarvoor zij waren veroordeeld. 
13.6 Toen schreef ik het verzoekschrift, en hun bede met betrekking 
tot hun geest en de daden van elk van hen, en met betrekking tot 
wat ze vroegen, zodat zij vergeving en tolerantie zouden krijgen. 
13.7 Dus ik ging zitten bij de wateren van Dan, in het land van Dan, 
dat ten zuidwesten van Hermon ligt, en ik las het verzoekschrift 
voor, totdat ik in slaap viel. 
13.8 Toen kwam er een droom voor mij, een visioen dat op mij viel, 
en ik zag een visioen van toorn, en dat ik sprak met de zonen van de 
hemel en hen bestrafte. 
13,9 En ik werd wakker en ging naar hen toe, en zij zaten allemaal 
bijeen terwijl ze rouwden, in Ubelseyael, dat tussen Libanon en 
Senir ligt, met hun gezichten bedekt. 
13.10 En ik sprak, staande voor hen allen, over de visioenen die ik 
had gezien in mijn slaap, en ik begon deze woorden te spreken aan 
de Wachters van de hemel om ze terecht te wijzen. 



Opmerkingen bij Sectie 6: Het boek van 
berisping
Dit is het antwoord op de brief van de weglopers. Het oordeel wordt 
geschetst in 14.4-7. Ze zijn gebonden om te blijven op de aarde (14.5), 
dit zou een eindeloze reïncarnatie kunnen betekenen; vermoedelijk 
wisten ze precies wat het betekende.
In 14.6 wordt de dood van hun zonen weer voorspeld, en in 14.7 worden 
ze verder bekritiseerd over de vorm van hun verzoekschrift. 
Sectie 14.8 is interessant; hier gaat Henoch meer in detail over hoe hij 
dit visioen zag. Het klinkt voor mij alsof Henoch werd opgenomen in 
een voertuig dat kan vliegen! (Zie ook sectie 15 in 81.5, hier nemen drie 
van de Wachters Henoch mee naar een huis, en zetten hem buiten voor 
de voordeur). 
Van 14.9 tot 15.1 beschrijft Henoch zijn reis en de plaats waar hij heen 
was gebracht. Hij was heel duidelijk onder de indruk en nogal angstig. 
De “muur van hagelstenen” zou glas kunnen zijn, en de “tongen van 
vuur” zou kunstmatig licht kunnen zijn. 
In 15.1 spreekt de Allerhoogste met Henoch, en Hij bespot de weglopers 
voor het zenden van Henoch om hun petitie (15.2) over te dragen.
Hij gaat in op de redenen voor de hardheid van het oordeel. 
In 16.3 bekritiseert Hij hen voor het weggaan voordat ze klaar waren 
met hun onderwijs. Hij zegt dat wat ze wisten dat dit waardeloos was, en 
dat hun gebrek aan wijsheid slechte gevolgen zal hebben.

[ Opmerking editor: Aan het eind van deze sectie wordt duidelijk 
wie de demonen zijn, welke niet zichtbaar zijn. Dat zijn geesten van 
de reuzen-kinderen, die zijn voortgekomen uit de paring van de 
engelen en de vrouwen. Zij worden lichamelijk vernietigd tijdens de 
zondvloed, maar mogen niet in de hemelse gewesten komen en zijn 
aan de aarde gebonden. Ze vallen speciaal de vrouwen aan zo staat  
er, daarmee wordt duidelijk wat Paulus bedoelt als hij zegt dat de 
vrouwen een macht boven zich moeten hebben.] 



Sectie 6: HET BOEK VAN BERISPING
14.1 Dit boek met het woord der gerechtigheid, en van 
wederlegging tot de Wachters, die zijn van eeuwigheid, zoals de 
Heilige en Verhevene mij beval in het visioen. 
14.2 Ik zag in mijn slaap wat ik nu zal uitleggen met de tong van 
vlees, en met mijn adem, die de Grote Enige aan de mensen in hun 
mond heeft gegeven, zodat ze kunnen spreken, en het begrijpen met 
hun hart. 
14.3 Zoals Hij het heeft geschapen, en mannen benoemd heeft om 
het woord van kennis te begrijpen, zo heeft Hij mij geschapen en 
benoemd om de Wachters terecht te wijzen, de zonen van de hemel.
14.4 Ik schreef uw verzoekschrift, maar in mijn visie bleek dat uw 
verzoek niet zal worden toegekend aan u, niet voor alle dagen in de 
eeuwigheid, en een volledige oordeel is afgekondigd tegen u, en u 
zult geen vrede hebben. 
14.5 Van nu af aan, zult u niet meer kunnen opstijgen naar de hemel 
tot in alle eeuwigheid, en het is verordend dat u zult worden 
gebonden aan de aarde voor alle dagen van de eeuwigheid.
14.6 Maar daarvoor zult u de vernietiging hebben gezien van uw 
geliefde zonen, en u zult nooit meer in staat zijn om van hen te 
genieten, maar zij zullen voor uw aangezicht vallen door het 
zwaard. 
14.7 Uw verzoek zal niet worden ingewilligd, niet ten aanzien van 
hen of ten aanzien van u zelf. En terwijl jullie huilen en smeken, 
spreken jullie geen enkel woord uit de Geschriften die ik heb 
geschreven. 
14.8 En in het visioen verscheen aan mij het volgende: Wolken 
riepen mij in het visioen, en de mist riep mij ook. Het pad van de 
sterren en de bliksemschichten dreven mij voort en droegen mij. In 
het visioen lieten de winden mij vliegen, en dreven mij voort, en 



tilden mij omhoog in de lucht. 
14.9 Ik ging door tot ik bij een muur kwam, die was gemaakt van 
hagelstenen, en omgeven door een rivier van vuur, en het begon mij 
angstig te maken. 
14.10 Ik ging door de rivier van vuur en kwam bij een groot huis, 
dat was gebouwd van hagelstenen, en de muur van dat huis was als 
een mozaïek van kristallen en de vloer was als van sneeuw. 
14.11 Het dak was als het pad van de sterren en bliksemschichten, 
en onder hen waren vurige cherubs, en de lucht was als van water. 
14.12 Er was een vuur rond de muren, en de deuren stonden in vuur 
en vlam. 
14.13 Ik ging naar dat huis toe, en het was er zo heet als een vuur en 
ook zo koud als sneeuw, er binnenin was geen plezier noch leven. 
Vrees overviel mij en een beven nam bezit van mij. 
14.14 Terwijl ik beefde en trilde, viel ik op mijn gezicht. 
14.15 Ik keek in het visioen, en ik zag een ander huis, dat groter 
was dan het eerste, en al haar deuren stonden open voor mij, het 
was gebouwd als rivieren van vuur. 
14.16 En in alles was het zo uitblinkend in glorie en pracht en 
grootte, dat ik niet in staat ben om haar glorie en omvang voor u te 
beschrijven. 
14.17 De vloer was van vuur, en erboven was bliksem en een pad 
van sterren, en het dak was ook als een brandend vuur. 
14.18 Ik keek en ik zag een hoge troon erin, en zijn verschijning 
was als van ijs, en omringd door iets als de stralende zon en het 
geluid van cherubs. 
14.19 Van onder de hoge troon uit vloeiden rivieren van vuur, zodat 
het onmogelijk was om ernaar te kijken. 
14.20 Hij die Groot in Glorie is zat daarop, en zijn kleding was 
helderder dan de zon, en witter dan sneeuw. 



14.21 En geen engel zou kunnen binnengaan, en verschijnen voor 
het aangezicht van Hem die geëerd en geprezen is, geen schepsel 
van vlees zou kunnen bestaan. 
14.22 Een zee van vuur brandde om hem heen en een groot vuur 
stond voor Hem, en geen van hen rondom hem kwam dicht bij 
Hem. Tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem, maar Hij 
had geen Heilige Raad nodig. 
14.23 De heiligen die dicht bij Hem waren, gingen niet weg, nog bij 
nacht of dag en scheidden nooit van hem. 
14.24 En tot die tijd lag ik op mijn gezicht, bevend. En de Heer riep 
mij met zijn eigen stem, en zei tot mij: “Kom hier, Henoch, naar 
mijn Heilig Woord.” 
14.25 En Hij tilde mij op en bracht mij bij de deur. En ik keek, met 
mijn gezicht naar beneden. 
15.1 Hij antwoordde mij en zeide tot mij met Zijn stem: "“Luister! 
Wees niet bang, Henoch, gij rechtvaardig mens en schrijver van 
rechtvaardigheid. Kom hier en hoor mijn stem. 
15.2 Ga nu naar de Wachters van de hemel, die u gezonden hebben 
voor een bemiddeling namens hen en zeg: U bent het die moesten 
bemiddelen namens de mensen, niet de mensen in opdracht van u. 
15.3 Waarom hebt u de hoge, heilige en eeuwige hemel verlaten, en 
gelegen met de vrouwen, en de dochters van de mensen 
verontreinigd door het nemen van vrouwen voor uzelf, en te doen 
als de zonen van de aarde, met een vaderschap van reuzenzonen? 
15.4 U was spiritueel, heilig, wonend in een eeuwig leven, maar 
werd onrein door bij de vrouwen kinderen te verwekken door bloed 
en vlees, en begeerte naar het bloed van de mensheid, met het 
produceren van vlees en bloed, zoals zij doen, die sterven en 
vernietigd worden. 
15.5 Om die reden geef ik mannen vrouwen, zodat ze zaad zaaiden 



in hen, en zo dat kinderen worden geboren bij hen, zodat werken 
zullen worden gedaan op Aarde. 
15.6 Maar u was vroeger spiritueel, eeuwig levend, met een 
onsterfelijk leven, voor alle generaties van de wereld. 
15.7 Om deze reden heb ik u geen vrouwen gegeven, omdat de 
woning van de geestelijke in de hemel is. 
15.8 En nu, de reuzen die werden geboren uit lichaam en vlees, 
zullen boze geesten worden genoemd op Aarde, en de Aarde zal hun 
verblijfplaats zijn. 
15.9 Deze boze geesten kwamen vanuit hun vlees, omdat ze 
gemaakt zijn vanuit de hoge, vanuit de Heilige Wachters die hun 
begin en eerste oorsprong was. Boze geesten zullen zij zijn op de 
aarde en 'Geesten van het Kwade' genoemd worden. 
15.10 De woning van de hemelse geesten is de hemel, maar de 
woning van de geesten van de aarde, die geboren werden op de 
aarde, is de Aarde. 
15.11 De geesten van de reuzen die teisteren, onderdrukken, 
vernietigen, aanvallen en strijden, bewerken daarmee de 
verwoesting op de aarde, en veroorzaken problemen. Zij eten geen 
voedsel, hebben geen dorst en zijn niet waarneembaar voor de ogen. 

15.12 En deze geesten zullen opstaan tegen de kinderen van de 
mensen, en tegen de vrouwen, want ze kwamen uit hen voort, 
tijdens de dagen van slachting en vernietiging. 
16.1 Met de dood van de reuzen, waar ook de geesten uit hun 
lichamen zijn gegaan, zal hun vlees worden vernietigd door het 
oordeel. Op deze manier zullen zij vernietigd blijven tot de Dag van 
het Grote Oordeel is bereikt, tot op de Grote Eeuw, voor de 
Wachters en de goddelozen.” 
16.2 Nu voor de Wachters die u gezonden hebben namens hen met 



een verzoekschrift, die voorheen in de hemel waren, zeg hen: 
16.3 “U was in de hemel, maar de goede geheimen waren u nog niet 
geopenbaard, want u wist maar een paar waardeloze mysteries. Die 
hebt u bekend gemaakt aan de vrouwen, in de hardheid van uw 
harten. En deze mysteries veroorzaakten dat de vrouwen en de 
mannen het kwaad verhoogden op de Aarde." 
16.4 Daarom zeg tot hen: "Gij zult geen vrede hebben.” 

Opmerkingen bij Sectie 7: Henoch verblijft 
voor een tijd bij de Wachters 
Deze sectie beschrijft Henochs impressie van zijn rondleiding door de 
Wachters. 
In 17.1 zegt hij dat hij op een plaats was waar de Wachters als brandend 
vuur leken (ik weet niet wat dit betekent, maar het doet me denken aan 
Mozes en het brandende braambos), maar hij zegt ook dat ze eruit zien 
alsof ze mannen zijn. 
De beschrijving in 17.5 doet me denken aan de vulkanische lavastromen, 
zoals in IJsland, waar nieuw land wordt gemaakt. 
De bergen vermeld in 18.6 verwijzen opnieuw naar een later deel in het 
boek. Ik heb me vaak afgevraagd of het mogelijk zou zijn om deze 
plaats te identificeren door deze beschrijvingen. De beste match die ik 
tot nu toe heb gevonden zijn de Zuidelijke Sandwich-eilandengroep. Het 
belangrijkste eiland ligt inmiddels onder water, maar de bergtoppen 
vormen nu een keten van eilanden. Voor meer informatie hierover, lees 
'Thoth Architect of the Universe' door Ralph Ellis. 
Dit deel eindigt met meer details over de straf voor de weglopers. 



Sectie 7: HENOCH VERBLIJFT VOOR EEN 
TIJD BIJ DE WACHTERS
17.1 Toen namen ze mij mee naar een plek die eruit zag als een 
brandend vuur, en als ze wilden, dan maakten ze zichzelf zo, dat ze 
eruit zagen als mannen. 
17.2 En ze leidden mij naar een plaats van storm, op een berg, het 
topje van de bergtop die reikte tot de Hemel. 
17.3 Ik zag lichtende plaatsen en donder in de buitenste plaatsen, en 
de diepten daarvan met een boog van vuur, pijlen in de pijlkokers, 
een zwaard van vuur, en al het flitsen van de bliksem. 
17.4 Toen namen ze mij mee naar het Water van het Leven zoals het 
is genoemd en naar het Vuur van het Westen, die elke instelling van 
de zon ontvangt. 
17.5 Toen kwam ik bij een rivier van vuur, waar het vuur als water 
stroomt, en zich uitstort in de Grote Zee, naar het westen. 
17.6 Ik zag al de grote rivieren, en ik bereikte de Grote Duisternis, 
en ging daar waar alle vlees gaat. 
17.7 Ik zag de bergen van de winterse duisternis en de plaats waar 
het water van alle diepten heen vloeit. 
17.8 Ik zag de mondingen van alle rivieren van de Aarde, en de 
monding van de afgrond. 
18.1 Ik zag de opslagruimte van alle winden, en ik zag hoe Hij met 
deze de hele schepping heeft bekleed, en ik zag de fundamenten van 
de Aarde. 
18.2 Toen zag ik de hoeksteen van de Aarde. En zag ik de vier 
winden die de aarde en de hemel dragen. 
18.3 Ik zag hoe de winden zich uitstrekten naar de hoogte van de 
Hemel, en hoe ze zichzelf positioneerden tussen hemel en aarde, dat 
zijn de pijlers van de Hemel. 
18.4 Ik zag de winden die door de ruimte draaien en de oorzaak zijn 



van de kringloop van de zon en alle sterren. 
18.5 Ik zag de winden op de aarde waarop de wolken steunen en ik 
zag de paden van de Engelen. Aan het einde van de aarde kon ik het 
firmament van de hemel erboven zien. 
18.6 Toen ging ik naar het zuiden, waar het brandde dag en nacht, 
waar zeven bergen van edelstenen zijn, drie gericht naar het oosten 
en drie naar het zuiden. 
18.7 Deze, naar het oosten gericht, waren van gekleurd steen, een 
was van parel, een van helende steen, en die naar het zuiden waren 
gericht, van rode steen. 
18.8 En de middelste reikte naar de hemel, als de troon van de Heer, 
van stibium, en de bovenkant van de troon was van saffier. 
18.9 Ik zag een brandend vuur, en wat binnen in de bergen is. 
18.10 En ik zag daar een plaats, buiten de grote aarde, waar de 
wateren bij elkaar komen. 
18.11 Ik zag een diepe kloof in de aarde, met pilaren van hemels 
vuur, en ik zag onder hen vurige hemelse zuilen, welke neervielen, 
zowel wat betreft de hoogte als de diepte en ze waren onmetelijk. 
18.12 Afgezien van deze kloof zag ik een plek en er was geen hemel 
boven, noch de fundering van de aarde eronder, er was geen water 
en geen vogels, maar het was een woeste plaats. 
18.13 En ik zag daar iets verschrikkelijks, zeven sterren, als grote 
brandende bergen. 
18.14 Als een geest mij vroeg, zei de engel: “Dit is de plaats van het 
einde van de Hemel en Aarde, dit is de gevangenis voor de Sterren 
van de Hemel en het Heir van de Hemel. 
18.15 En de sterren die over het vuur heen rollen, dit zijn degenen 
die het gebod van de Heer hebben overtreden, vanaf het begin van 
hun opstijgen, omdat ze niet uittraden op de juiste tijden. 
18.16 En hij was toornig op hen, en bond hen tot de tijd van de 



voltooiing van hun zonde, in het Jaar van het Mysterie.” 
19.1 Toen zei Uriel tot mij: “De geesten van de Engelen die 
promiscue seks met vrouwen hadden zullen hier verblijven, en zij 
nemen vele vormen aan, zullen de mens onrein maken en ertoe 
leiden dat de mensen dwalen, zodat zij offeren aan boze geesten als 
goden. En ze zullen daar zijn tot de grote dag des oordeels, waarop 
zij zullen worden geoordeeld, zodat een einde aan hen wordt 
gemaakt. 
19.2 Maar hun vrouwen, die de Engelen uit de Hemel op een 
dwaalspoor hebben geleid, zullen vrede kennen. ” 
19.3 En ik alleen, Henoch, zag het gezicht, de uiteinden van alles, 
en niemand heeft gezien wat ik heb gezien. 

Opmerkingen bij Sectie 8: De engelen die de 
wacht houden 
Hier maken we kennis met enkele Wachters, en Henoch heeft dan een 
gesprek met hen. Als eerste bespreken ze de bestraffing van de 
weglopers, dan het leven na de dood in het algemeen. 
De Wachters geven hem een soort van visuele weergave, zodat Henoch 
beschrijft wat hij ziet. De beschrijving in 22.2 is vreemd, maar 
dwingend. 
Het verhaal van Kaïn en Abel wordt vermeld in 22.7, en het volgende 
gedeelte met het verhaal van Adam en Eva wordt vermeld in 32.6. Dus 
moeten deze verhalen hebben bestaan in een bepaalde vorm, zelfs in de 
tijd van Henoch.

Sectie 8: DE ENGELEN DIE DE WACHT 
HOUDEN
20.1 Dit zijn de namen van de heilige engelen die waken. 
20.2 Uriël, is een van de heilige engelen, die waakt over de hele 



wereld en over Tartarus. 
20.3 Raphaël is een van de heilige engelen, die waakt over de 
geesten van de mensen. 
20.4 Raguël is een van de heilige engelen, die de wreker is op de 
wereld, en op de lichten. 
20.5 Michaël een van de heilige engelen, verantwoordelijk voor de 
leiding aan het beste deel van de mensheid, verantwoordelijk voor 
de volken. 
20.6 Sariël is een van de heilige engelen, die belast is met de geest 
van de mannen die ervoor zorgen dat de geesten zondigen. 
20.7 Gabriël is een van de heilige engelen, die belast is met het 
paradijs, en de Cherubijnen en de Serafijnen. 
20.8 Rumiël is een van de heilige engelen, die God gesteld heeft 
over degenen die zullen opstijgen. 
21.1 Toen ging ik naar een plek waar helemaal niets was gemaakt. 
21.2 En ik zag een vreselijk iets, noch een Hoge Hemel, noch een 
vaste grond, maar een woeste plaats, voorbereid en verschrikkelijk. 
21.3 En daar zag ik zeven sterren van de hemel, samengebonden, 
als grote bergen en brandend als van vuur. 
21.4 Toen zei ik: “Voor wat voor zonde zijn zij gebonden, en 
waarom zijn ze hierin gegooid?” 
21.5 Toen sprak Uriël, een van de heilige engelen die met mij was 
en mij leidde, tot mij en zei: “Henoch, over wie stel je vragen? Over 
wie heb je vragen en zorgen? 
21.6 Dit zijn enkele van de sterren die het gebod van de Heer, de 
Allerhoogste overtraden, en ze zijn hier gebonden tot de duizend 
tijden zijn voltooid, het aantal dagen van hun zonden” 
21.7 Van daar ging ik naar een andere plaats, nog verschrikkelijker 
dan deze en ik zag iets vreselijks: er was een groot vuur daar, dat 
brandde met oplaaiende vlammen. En de plaats was gespleten tot in 



de afgrond, vol met grote pilaren van vuur, die afdaalden, waarvan 
ik niet de omvang kon zien, noch de afmeting of de bron. 
21.8 Toen zei ik: “Deze plaats is verschrikkelijk, en zeer pijnlijk om 
naar te kijken!” 
21.9 Vervolgens zei Uriël, een van de heilige engelen die met mij 
was, en antwoordde mij. Hij antwoordde en zei tegen mij: “Henoch, 
waarom hebt u die angst en vrees als gevolg van deze 
verschrikkelijke plaats, met het zien van deze pijn.” 
21.10 Hij zei tegen mij: "Deze plaats is de gevangenis van de 
engelen, en daar zullen ze voor altijd vastgehouden worden." 
22.1 Vandaar uit, ging ik naar een andere plaats, en hij liet me in het 
Westen een grote en hoge berg zien, en een harde rots, en vier 
mooie plekken. 
22.2 Binnenin was het diep, breed en zeer glad. Hoe glad was het 
wat draaide, en diep en donker om naar te kijken! 
22.3 Toen antwoordde Raphaël, een van de heilige engelen die bij 
mij was, en zei tot mij: “Deze prachtige plaatsen zijn er, zodat de 
geesten, de zielen van de doden, daarin kunnen worden verzameld. 
Die werden gemaakt voor hen, zodat ze hier kunnen verzamelen de 
zielen van de mensenkinderen. 
22.4 En zij maakten deze plaatsen, waar deze zullen blijven tot de 
Dag des Oordeels, en tot de hun vastgestelde tijd, en de vastgestelde 
tijd zal lang duren, totdat het grote oordeel over hen komt.” 
22.5 Ik zag de geesten van de zonen van de mensen die dood waren 
en hun stemmen bereikten de hemel en klaagden. 
22.6 Toen vroeg ik Raphaël, de engel die bij me was, en zei tot hem: 
“Wiens geest is dit, wiens stem reikt tot aan de hemel en klaagt als 
deze?” 
22.7 Hij antwoordde mij, en zei tot mij: “Deze geest is degene die 
kwam vanuit Abel, die door Kaïn, zijn broer, werd vermoord. En hij 



zal klagen over hem tot zijn nakomelingen zijn vernietigd van het 
gezicht van de aarde, en zijn nageslacht vergaan is van onder de 
nakomelingen der mensen.” 
22.8 Toen vroeg ik over hem, en over het oordeel over hen allen, en 
ik zei: “Waarom is de een gescheiden van de ander.” 
22.9 En hij antwoordde mij, en zei tot mij: “Deze drie plaatsen 
werden zo gemaakt, opdat zij de geesten in de dood zouden 
scheiden. En de zielen van de rechtvaardigen zijn op deze manier 
gescheiden, dit is de bron van water, en daarboven het licht. 
22.10 Ook is er een plek gecreëerd voor zondaren, wanneer zij 
sterven, en begraven zijn in de aarde, en het oordeel nog niet over 
hen is gekomen tijdens hun leven. 
22.11 Maar hier worden hun zielen gescheiden voor deze grote 
kwelling, tot aan de Grote Dag des Oordeels met bestraffing en 
kwelling voor hen die voor eeuwig vervloekt zijn, en een wraak op 
hun zielen. En daar zal Hij hen voor altijd binden. Waarlijk, Hij is 
van het begin van de wereld. 
22.12 En er is een plaats afgescheiden voor de zielen van hen die 
klagen, en informatie geven over hun vernietiging, over wanneer ze 
werden gedood, in de dagen van de zondaars. 
22.13 Daarom is er een plek gemaakt, voor de zielen van mensen 
die niet rechtvaardig zijn, maar zondaars, die hun wangedrag vol 
maakten en met de onrechtvaardigen zullen zij hun lot delen. Maar 
hun zielen zullen niet worden gedood op de dag des oordeels, noch 
zullen zij opstijgen van hier.” 
22.14 En ik zegende de Heer der heerlijkheid en zei: “Gezegend zij 
mijn Heer, de Heer van Glorie en Gerechtigheid, die over alles 
regeert voor eeuwig.” 
23.1 En van daar ging ik naar een andere plaats, naar het westen, 
aan het uiteinde van de aarde. 



23.2 En ik zag een vuur dat brandde en bewoog, zonder te rusten of 
op te houden met bewegen, bij dag of bij nacht, maar voortging op 
precies dezelfde manier. 
23.3 En ik vroeg zeggende: “Wat is dit, wat geen rust heeft?” 
23.4 En Raguël, een van de heilige engelen die met mij was, 
antwoordde mij, en zei tot mij: “Dit brandende vuur, waarvan je zag 
dat het zich naar het westen bewoog, is het vuur van alle lichten aan 
de hemel.” 

Opmerkingen bij Sectie 9: De geurige bomen 
In dit gedeelte Henoch wordt meegenomen op een andere reis. In het 
begin, in 24.1, is het misschien een vulkaan. Dan weer de zeven bergen, 
24.2-3, dit keer met meer details. 
Van 24.3 tot 25.6 zijn er geurige bomen. Het klinkt als cannabis voor 
mij. De beschrijving in 25.6 van het “overbrengen van de geur in de 
botten”, is een nogal passende beschrijving van het roken daarvan. Het 
deel waar wordt gezegd, in 25.4, dat “niemand gezag heeft om die aan te 
raken”, zou ook het huidige verbod vertegenwoordigen. 
In 31.1 vermeldt Henoch galbanum, dit is een van de ingrediënten van 
de wierook die zou worden verbrand op het wierookaltaar in de tent van 
de samenkomst, Exodus 30:34. 
Ook bij 32.3-6 met de boom van wijsheid klinkt het als cannabis. Hier 
krijgen we een nieuw inzicht in het verhaal van Adam en Eva. 
In 33.3-4 vermeldt Henoch hoe Uriël hem begrip gaf over astronomie. 
Deze notities staan in dit boek als de secties 13, 14 en 16. 
Van de engel Zotiël wordt vermeld in 32.2: staande ten oosten van de 
Rode Zee. Er zijn suggesties op basis van verwering dat de Sfinx veel 
ouder is (10.000 vC) dan de piramiden, dus dit is een mogelijke 
kandidaat voor Zotiël. Het is ook mogelijk dat dit een vertaalfout is van 
het Hebreeuwse woord 'duisternis' en ten onrechte wordt weergegeven 

als Zotiel. 



Sectie 9: DE GEURIGE BOMEN
24.1 Van daaruit ging ik naar een andere plaats op de Aarde en hij 
toonde mij een berg van vuur welke dag en nacht brandde. 
24.2 Ik ging er naar toe en zag zeven schitterende bergen. Alle 
waren verschillend van elkaar, waardevolle en prachtige stenen, en 
alle waren kostbaar, en hun uiterlijk glorieus, en hun vorm was 
prachtig. Drie naar het oosten, de een stevig verbonden met een 
ander, en drie naar het zuiden, de een aan de ander, met diepe en 
ruige valleien, geen van hen dichtbij de ander. 
24.3 En er was een zevende berg, in het midden van deze, en op het 
hoogtepunt van deze was het allemaal als de zetel van een troon met 
geurige bomen er omheen. 
24.4 Onder hen was een boom, zoals ik nooit heb geroken, en geen 
van hen, of van de anderen, was zoals deze. Hij was heerlijk 
geurend, ja meer dan een geur, zijn de bladeren, en zijn bloemen, en 
zijn hout verwelkt nooit. Het fruit is uitstekend, en zijn vrucht is als 
clusters van dadels aan een palm. 
24.5 Toen zei ik: “Kijk eens naar deze prachtige boom! Zo mooi om 
naar te kijken, en hoe aangenaam zijn de bladeren, en zijn vrucht is 
een zeer mooie verschijning.”
24.6 Toen gaf Michaël, een van de heilige en eervolle engelen, die 
met mij was, die verantwoordelijk voor hen was, 
25.1 antwoord en zei tot mij: “Henoch, waarom vraagt je mij naar 
de geur van deze boom, en waarom vraag je het om dit te weten?”
25.2 En ik, Henoch, antwoordde hem, zeggende: “Ik wil alles weten 
daarover, maar vooral over deze boom.” 
25.3 En hij antwoordde mij, en zei: “Deze hoge berg, die je zag, 
wiens top is als de troon van de Heer, is de troon waar de Heilige en 
Verhevene, de Heer der heerlijkheid, waar de eeuwige Koning zal 
zitten, wanneer Hij neer komt op de Aarde om die te bezoeken voor 



altijd. 
25.4 En deze mooie en geurige boom, waarvoor geen schepsel van 
vlees de bevoegdheid heeft om deze aan te raken tot aan het grote 
oordeel, wanneer hij wraak zal nemen op alles en voor altijd, om 
aan alles een einde te maken, die zal worden gegeven aan de 
rechtvaardigen en de nederigen. 
25.5 Van zijn vrucht zal het leven worden geschonken aan de 
uitverkorenen, naar het noorden toe zal het worden aangeplant, op 
een heilige plaats, bij het huis van de Heer, de Eeuwige Koning. 
25.6 Dan zullen zij zich verheugen met vreugde en blij zijn in de 
heilige plaats. Zij zullen de geur van deze hun botten laten 
doortrekken, en zij zullen een lang leven op aarde leven, zoals uw 
vaders leefden. En in hun dagen zal verdriet, pijn, arbeid en straf, 
hen niet raken.”
25.7 En ik zegende de Heer der heerlijkheid, de eeuwige koning, 
want hij heeft dingen bereid voor rechtvaardige mensen, en heeft 
zulke dingen gemaakt, en zei dat deze aan hen moeten worden 
gegeven. 
26.1 En van daaruit ging ik naar het midden van de aarde en zag een 
gezegende, goed besproeide plaats, met takken, die in leven bleven, 
en ontsproten uit een boom, die was omgekapt. 
26.2 Daar zag ik een heilige berg, en onder de berg, in het oosten 
daarvan, was water, en het stroomde in de richting van het zuiden.
26.3 En naar het oosten zag ik een andere berg, die van dezelfde 
hoogte was, en tussen hen was er een diep en smal dal, en daarin 
liep een stroom tussen de bergen door. 
26.4 Ten westen van deze, was er een andere berg, die lager was en 
niet hoog, en daaronder was er een dal tussen hen in. En er waren 
andere diepe en droge valleien aan het einde van de drie bergen. 
26.5 En al de valleien waren diep en smal, van harde rots, en bomen 



werden op hen geplant. 
26.6 En ik was verbaasd over de rots, en ik was verbaasd over het 
dal, ik was heel erg verbaasd. 
27.1 Toen zei ik: “Wat is het doel van dit gezegende land, dat 
helemaal vol staat met bomen, en deze vervloekte vallei in het 
midden van hen?” 
27.2 Toen antwoordde Raphaël, een van de heilige engelen die bij 
mij was, mij en zei tot mij: “Dit vervloekte dal is voor degenen die 
voor eeuwig vervloekt zijn. Hier worden zij allemaal bij elkaar 
verzameld, die spreken met hun mond tegen de Heere, woorden die 
niet passen, en harde dingen zeggen over Zijn heerlijkheid. Hier 
zullen zij hen allen verzamelen, en hier zal de plaats van oordeel 
zijn. 
27.3 En in de laatste dagen zal de gebeurtenis komen van een 
rechtvaardig oordeel over hen, in het aangezicht van de 
rechtvaardigen, voor altijd. Want hier zullen de barmhartigen de 
Heer van de Glorie en de Eeuwige Koning prijzen. 
27.4 In de dagen van het oordeel over hen zullen ze Hem zegenen, 
vanwege zijn barmhartigheid, gelijk als Hij hen hun bestemming 
heeft toegewezen.”
27.5 Toen heb ik zelf de Heer van de Heerlijkheid gezegend, ik 
sprak hem toe, en ik herinnerde mij Zijn majesteit, die er was. 
28.1 En van daar ging ik naar het oosten, tussen de woestijnbergen 
door, en ik zag een uitgestrekte vlakte, en het was er eenzaam. 
28.2 Maar het was vol met bomen en planten uit dit zaad, en het 
water van boven stroomde er over. 
28.3 Het wilde water, dat stroomde naar het noordwesten, leek 
overvloedig, en aan alle kanten, was er nevel en mist. 
29.1 Toen ging ik naar een andere plaats, weg van de woestijn; ik 
kwam in de buurt ten oosten van deze berg 



29.2 Daar zag ik Bomen des Oordeels, bijzondere structuren met de 
geur van wierook en mirre, en de bomen waren niet gelijk. 
30.1 En daarboven, boven deze, boven de bergen in het oosten, en 
niet ver weg, zag ik een andere plaats, met valleien van water, als 
iets wat niet faalde. 
30.2 En ik zag daar een mooie boom, de geur was als die van 
mastiek. 
30.3 En op de oevers van deze valleien zag ik geurige kaneel. En 
door die dalen heen kwam ik naar het oosten. 
31.1 Toen zag ik nog een berg, waar bomen stonden en er stroomde 
water uit, en er stroomde uit deze als was het een nectar, waarvan de 
naam is styrax en galbanum. 
31.2 Naast deze berg zag ik een andere berg, en daarop waren aloë 
bomen en die bomen zaten vol met vruchten die is als een amandel, 
maar hard. 
31.3 En als zij deze vrucht nemen, is het beter dan de geur. 
32.1 En na deze geuren in het noord-oosten, keek ik toen over de 
bergen, en zag ik zeven bergen vol met fijne nardus en geurige 
bomen van kaneel en peper. 
32.2 En van daar ging ik over de toppen van de bergen, ver weg 
naar het oosten, en ik ging verder tot de Rode Zee, en ik was verre 
daarvan, en ik ging over de duisternis heen. 
32.3 Ik kwam naar het Paradijs, de Tuin der gerechtigheid, en ik zag 
achter die bomen veel grote bomen die daar groeiden, geurend, 
groot, zeer mooi en heerlijk, als de bomen van Wijsheid, waar ze 
van eten en grote wijsheid van kennen. 
32.4 Het is als de Johannesbroodboom, en zijn vrucht is als clusters 
van druiven op een wijnstok, erg mooi, en de geur van deze boom 
verspreidt zich en dringt ver door. 
32.5 En ik zei: “Deze boom is mooi! Hoe mooi en aangenaam is 



zijn uiterlijk!”
32.6 Toen antwoordde de heilige engel Raphael, die bij mij was, mij 
en zei tegen mij: “Dit is de boom van wijsheid, waarvan je oude 
vader en oude moeder, die voor u waren, hebben gegeten en 
wijsheid leerden, en hun ogen waren geopend, en zij wisten dat zij 
naakt waren. En zij werden verdreven uit de tuin.”
33.1 En van daar ging ik naar de uiteinden der aarde, en ik zag de 
grote dieren die er zijn, elk verschillend van de ander, en ook de 
vogels, die verschilden in vorm, schoonheid en roep, elk 
verschillend van de ander. 
33.2 En ten oosten van deze dieren, zag ik de uiteinden van de 
aarde, waarop de hemel rust, en de open poorten van de hemel. 
33.3 Ik zag hoe de sterren van de hemel opkomen, en telde de 
Poorten, waaruit ze komen, en schreef al hun uitgangspunten op, 
voor een ieder individueel, op basis van hun aantal. En hun namen, 
naar hun sterrenbeelden, hun positie, hun tijden en hun maanden, 
zoals de Engel Uriël die met mij was, mij liet zien. 
33.4 Hij liet me alles zien, en schreef het op, en ook hun namen 
schreef hij voor me op, op basis van de betrekking tot hun vaste 
tijden. 
34.1 Van daaruit ging ik naar het noorden, tot aan de uiteinden van 
de aarde, en daar zag ik een groot en glorieus wonder aan de 
uiteinden van de hele aarde. 
34.2 Daar zag ik de drie poorten van de hemel, door elk van hen 
gingen de noordenwinden uit, wanneer zij blazen is er kou, hagel, 
vorst, sneeuw, mist en regen 
. 34.3 En van een poort waaide het goede, maar wanneer zij bliezen 
door de andere twee poorten, is het met kracht, en brengt het 
kwelling over de aarde, en ze blazen met kracht. 
35.1 Van daaruit ging ik naar het westen, tot aan de uiteinden van de 



aarde, en ik zag daar, zoals ik zag in het oosten, drie open poorten, 
als veel poorten en net zoveel uitgangspunten. 
36.1 Van daaruit ging ik naar het zuiden, tot aan de uiteinden van de 
aarde, en daar zag ik drie poorten van de hemel open, en de zuiden 
wind, de mist en de regen en wind, komen daar vandaan. 
36.2 En van daar ging ik naar het oosten van de einden van de 
hemel, en daar zag ik de drie oostelijke poorten van de hemel open, 
en boven hen, waren er kleinere poorten. 
36.3 Door elk van deze kleinere poorten, passeerden de sterren van 
de hemel en gingen naar het westen, op het pad dat ze is getoond. 
36.4 En toen ik dit zag, zegende ik, en ik zal altijd zegenen de Heer 
der Heerlijkheid, die grote en heerlijke wonderen heeft gedaan, en 
Hij die de grootheid van zijn werk toont aan Zijn engelen, en aan de 
zielen van de mensen, zodat ze zouden prijzen het werk van Zijn 
Macht. Zo dat al zijn schepselen het werk zien, en loven het grote 
werk van Zijn handen, en voor altijd Hem zegenen! 

Opmerkingen bij Sectie 10: Het boek van 
Methusalem
Deze korte sectie heeft veel interessante kenmerken. Het verhaal speelt 
zich enkele jaren later af. Methusalem is nu het hoofd van het gezin 
(sinds Henoch weg ging om te leven met de engelen (zie 81.6), een jaar 
nadat hij het boek schreef). 
Methusalemh's zoon Lamech is nu volwassen, en zijn eerste zoon is 
geboren. In 106.2, krijgen we een beschrijving van het kind, die de naam 
Noach krijgt. 
Het lijkt erop dat hij wit of blond haar had, een rode moedervlek heeft, 
en misschien wel blauwe ogen. Nog meer verrassend is in 106.5, dat we 
vernemen dat dit het uiterlijk is van hoe de Wachters eruit zien. Als een 
aantal vrouwen van de familie Henoch afstammelingen zijn van de 



weglopers, dan kan Lamech helaas een onverwacht blond kind hebben 
gehad. 
(Opmerking editor: Ik acht dit een onjuiste veronderstelling, omdat die 
nakomelingen van de weglopers verontreinigd DNA hadden. En juist de 
lijn tot Noach was daar vrij van. Henoch zegt duidelijk dat God nieuwe 
dingen ging doen. Deze zoon verklaart eerder het blanke ras, terwijl de 
anderen een kleur hebben. Henoch zegt dan ook dat het werkelijk de 
zoon van Lamech is. Tevens moeten we in gedachten houden dat Noach 
werd geboren 69 jaar nadat Henoch werd weggenomen.)
Lamech is echter verstoord over het ongewone uiterlijk van de baby, en 
gaat naar Methusalem. Deze sectie lijkt te zijn geschreven door 
Methusalem, om zijn zoon gerust te stellen over de geboorte, en 
geschreven alsof het een antwoord van Henoch zelf is. 
Methusalem beweert dat hij heenging en sprak met Henoch, maar 
vermoedt dat dit slechts iets is, om voldoende gezag te geven aan de 
boodschap, zodat Lamech zou worden gerustgesteld. 
De naamgeving van Noach op 107.3 is interessant, omdat de naam de 
betekenis heeft van het woord 'troost'. Noach klinkt nog steeds door in 
het Hebreeuwse woord voor troost, en een vergelijkbaar verhaal wordt 
verteld in Genesis 5:29. 

Sectie 10: HET BOEK VAN METHUSALEM
106.1 Na die dag koos mijn zoon Methusalem een vrouw voor zijn 
zoon Lamech en zij werd zwanger van hem en schonk het leven aan 
een zoon. 
106.2 En zijn lichaam was wit als sneeuw, en rood als de bloem van 
een roos, en het haar van zijn hoofd was zo wit als wol. Zijn ogen 
waren mooi en toen hij zijn ogen opende was of het hele huis 
glanzend was, net als de zon, zodat het hele huis uitzonderlijk 
helder was. 
106.3 En toen hij uit de hand van de vroedvrouw werd genomen, 



opende hij zijn mond en zegende de Heer van Gerechtigheid. 
106.4 Maar zijn vader Lamech was bang voor hem en vluchtte en 
ging naar zijn vader Methusalem. 
106.5 Hij zeide tot hem: “Ik heb een vreemde zoon verwekt, hij is 
niet als een mens, maar lijkt op de kinderen van de Engelen van de 
hemel, een ander type, en niet als een van ons. Zijn ogen zijn als de 
stralen van de zon en zijn gezicht is glorieus. 
106.6 En het lijkt mij dat hij niet is voortgekomen uit mij, maar van 
de engelen, en ik ben bang dat er iets bijzonders gaande is op de 
aarde in zijn dagen. 
106.7 Nu, mijn vader, ik vraag u om een verzoek naar onze vader 
Henoch, om de waarheid van hem te kennen, want hij woont met de 
engelen.” 
106.8 Als Methusalem de woorden van zijn zoon hoorde kwam hij 
naar me toe, aan de uiteinden van de aarde, want hij had gehoord 
dat ik daar was. Hij riep me, en ik hoorde zijn stem en ging naar 
hem toe. Ik zei tegen hem: “Hier ben ik mijn zoon, want je bent bij 
mij gekomen.” 
106.9 En hij antwoordde mij en zei: “Ik ben gekomen naar u als 
gevolg van een grote zaak, en vanwege een verontrustende visie ben 
ik hier gekomen. 
106.10 Nu hoor naar mij, mijn vader, want een kind is geboren bij 
mijn zoon Lamech, waarvan de vorm en het type niet is zoals het 
type van een mens. Zijn kleur is witter dan sneeuw, en roder dan de 
bloem van de roos, en de haren van zijn hoofd zijn witter dan witte 
wol. Zijn ogen stralen als de zon, en hij opende zijn ogen en maakte 
het hele huis licht. 
106.11 Toen hij uit de hand van de vroedvrouw werd genomen, 
opende hij zijn mond, en zegende de Heer van de hemel. 
106.12 Zijn vader Lamech was bang en vluchtte naar mij. Hij kan 



niet geloven dat deze is voortgekomen uit hem, maar denkt dat hij 
afkomstig is van de engelen uit de hemel. Ik ben naar u gekomen, 
zodat u mij de waarheid bekend kunt maken.” 
106.13 En ik, Henoch, antwoordde en zeide tot hem: “De Heer zal 
nieuwe dingen doen op aarde, en dit heb ik al gezien in een visioen, 
en maak het bekend aan u. In de generatie van mijn vader, Jared, 
sommigen uit de hoge hemel overtraden het woord van de Heer. 
106.14 Zij plegen zonde en overtraden de wet, en zij hebben 
gemeenschap gehad met vrouwen, en plegen zonde met hen, en zijn 
getrouwd met een aantal van hen, en hebben kinderen verwekt bij 
hen. 
106.15 Daarom zal er een grote vernietiging over de hele aarde 
komen, en er zal een grote overstroming zijn, er zal een grote 
vernietiging zijn voor een jaar tijd. 
106.16 Maar dit kind, dat geboren is bij u, zal op de aarde blijven, 
en zijn drie zonen worden gered met hem. Wanneer alle mensen op 
de aarde sterven, zal hij en zijn zonen worden gespaard. 
106.17 Ze hebben reuzen verwekt op de aarde, niet van geest, maar 
van vlees, en er is grote boosheid op aarde, maar de aarde zal 
worden gereinigd van alle corruptie. 
106.18 Nu maak aan uw zoon Lamech bekend dat degene die is 
geboren werkelijk zijn zoon is. Geef hem de naam Noach, want hij 
zal een overblijfsel zijn van u en hij en zijn zonen zullen gered 
worden van de vernietiging, die komt over de aarde vanwege al de 
zonde en al de ongerechtigheid, die op de aarde worden gepleegd in 
zijn dagen. 
106.19 Maar na deze zal er nog groter onrecht komen dan wat is 
gepleegd op de aarde daarvoor. Omdat ik de geheimen ken van de 
heiligen, want de Heer toonde ze mij en maakte ze mij bekend, en ik 
lees ze op de tafelen in de hemel. 



107.1 En ik zag geschreven over hen, dat generatie na generatie 
verkeerd zal doen, tot er een generatie van gerechtigheid ontstaat, 
en het onrecht zal worden vernietigd, en de zonde zal wijken van de 
aarde, en alles daarop goed zal komen. 
107.2 Nu, mijn zoon, ga, maak het bekend aan uw zoon Lamech, 
dat dit kind, dat geboren is, echt zijn zoon is, en geen leugen. 
107.3 Als Methusalem de woorden van zijn vader Henoch hoorde, 
die hem deze geheimen liet zien, keerde hij terug, na hem te hebben 
gezien, en gaf de naam Noach aan dat kind, want hij zal de aarde 
troosten na de vernietiging. 

Opmerkingen bij Sectie 11: Het Boek van 
Noach 
Noach's boek werd waarschijnlijk geschreven toen hij het hoofd was van 
het gezin, en net als Methusalem beweert hij te spreken met Henoch. Het 
lijkt te zijn geschreven vóór de zondvloed, en opnieuw zijn er enkele 
interessante details. 
De belangrijkste passage staat in 67.2. Dat geeft aan dat de boot wordt 
gebouwd op het moment van schrijven. Noach heeft dit stuk geschreven 
om zijn zonen te overtuigen om naar hem toe te komen en met hem te 
leven in “deze houten structuur.” Noach kan niet eerder een boot als 
deze hebben gezien, en misschien wist hij niet goed hoe het te noemen. 
Er lijkt een achtergrond te zijn van ongewone geologische 
gebeurtenissen. Aan het begin van 65.1 zegt Noach dat de aarde later 
kantelde, in 67.11 zegt hij dat de Hete Fonteinen koud werden. Dit past 
bij de theorieën van Charles Hapgood in zijn boek 'The Path of the Pole', 
waar hij suggereert dat de enorme ijsbergen smelten (dat is 
waarschijnlijk ook de oorzaak van de overstroming) die zich voordeed 
toen de polen verschoven - misschien te wijten aan een effect vanuit de 
ruimte. De noordpool verschoof van de Hudson Bay naar de huidige 
positie. In 65.3 zegt Noach dat de aarde is 'getroffen en geschokt' en hij 



lijkt daardoor behoorlijk geschrokken. 
Er is ook sprake van gesmolten metaal en een geur van zwavel, 67,6, 
maar dit kan een vervuiling zijn door de metaalbewerking beschreven op 
65.7, de productie van metalen en wapens, die op behoorlijk grote schaal 
in de tijd van Noach vervaardigd worden. 

Ook hier worden weer eigen gedachten toegevoegd. Er zijn ook 
theorieën dat door invloed vanuit de ruimte het water rond de aarde 
naar beneden komt en juist de oorzaak is van een hele snelle bevriezing 
van de poolkappen. Wel is het vrijwel zeker dat de aarde is gekanteld. 
Dat hebben veel theorieën over de zondvloed gemeen.

Sectie 11: HET BOEK VAN NOACH
65.1 In de dagen voor de zondvloed zag Noach dat de aarde 
kantelde en dat haar verwoesting nabij was. 
65.2 En hij ging op weg van daar naar de uiteinden van de aarde en 
riep uit tot zijn overgrootvader Henoch, en Noach riep drie keer met 
een bittere stem: “Hoor mij, hoor mij, hoor mij!” 
65.3 En hij zeide tot hem: “Vertel me, wat is het dat wordt gedaan 
op de aarde, dat de aarde zo is getroffen en geschokt, want ik vrees 
dat ik zal worden vernietigd met deze!” 
65.4 En meteen was er een grote verstoring van de aarde en een 
stem werd gehoord uit de hemel en ik viel op mijn aangezicht. 
65.5 Toen mijn overgrootvader Henoch kwam, stond hij bij mij, en 
zeide tot mij: “Waarom roept je naar mij met zulk een bitter huilen 
en wenen? 
65.6 Een opdracht is uitgegaan van de Heer tegen hen die wonen op 
het droge dat dit hun einde is. Omdat ze alle geheimen van de 
engelen en alle wangedrag van Satan hebben geleerd, en al hun 
geheime krachten, en de kracht van mensen die magische kunsten 
praktiseren, de krachten van bezweringen, en de macht van 



diegenen die gegoten beelden maken voor de hele aarde. 
65.7 Verder, hoe ze zilver geproduceerd hebben uit het stof der 
aarde, en hoe ze zacht metaal maken op de aarde. 
65.8 Omdat lood en tin niet uit de aarde zijn, als iets van de 
formeerder, is er een bron die het produceert, en een engel, die daar 
staat, die engel verdeelt het.” 
65.9 Hierna nam mijn overgrootvader Henoch mij bij zijn hand, en 
liet mij opstaan, en zei tegen mij: “Ga, want ik heb de Heer der 
heerscharen om deze verstoring op aarde gevraagd.” 
65.10 En hij zeide tot mij: “Vanwege hun ongerechtigheid is hun 
oordeel afgerond, en zij zullen niet meer worden geteld voor mij, 
omdat zij de toverijen hebben uitgezocht en leerden, de aarde en 
degenen die erop wonen zullen worden vernietigd. 
65.11 Voor dezen zal er voor altijd geen toevluchtsoord meer zijn, 
want zij toonden hen wat geheim is, en ze zijn veroordeeld, maar dit 
is niet voor jou zo, mijn zoon, de Heer der heerscharen weet dat je 
zuiver bent en onschuldig aan dit verwijt met betrekking tot de 
geheimen. 
65.12 Hij heeft uw naam vastgesteld onder de heiligen, en zal u 
bewaren uit degenen die wonen op het droge, en hij heeft uw 
nageslacht voorbestemd in gerechtigheid, tot koningen, en voor 
grote eer. Van uw nakomelingen zal een scheut voortkomen van 
rechtvaardigheid en heiligheid, zonder tal voor altijd.” 
66.1 En na deze toonde hij mij de engelen van bestraffing, die klaar 
waren om te komen met alle krachten van het water dat is onder de 
aarde, om die vrij te geven en het oordeel en vernietiging te brengen 
over iedereen die woont en zwerft op de droge grond. 
66.2 En de Heer der heirscharen beval de engelen, die naar voren 
kwamen, om niet hun handen op te heffen, maar om te wachten, 
want de engelen waren belast met de krachten van het water. 



66.3 En ik stond voor Henoch. 
67.1 In die dagen kwam het woord van de Heer naar mij, en hij zei 
tegen mij: “Noach, veel van jou is opgekomen voor mij, een 
veelheid zonder discipline, een veelheid met veel liefde en 
oprechtheid. 
67.2 En nu maken de engelen een houten structuur en wanneer de 
engelen klaar zijn met die taak, zal Ik mijn hand erop plaatsen, en 
het veilig houden. En een verandering zal plaatsvinden, zodat de 
droge grond niet voor altijd leeg blijft. 
67.3 En Ik zal uw nakomelingen voor mij stellen, voor eeuwig en 
altijd, en ik zal verstrooien degenen die bij u wonen over het gehele 
oppervlak van de droge grond. Ik zal hen niet opnieuw beproeven 
op het aangezicht van de aarde, maar ze zullen worden gezegend en 
zich vermeerderen op de droge grond in de naam van de Heer.” 
67.4 Deze engelen die de ongerechtigheid toonden zullen worden 
opgesloten in de brandende vallei, die mijn overgrootvader Henoch 
eerder aan mij had getoond, in het westen, in de buurt van de bergen 
van goud, zilver, ijzer, zachte metalen en tin. 
67.5 Ik zag dat dal, waarin een grote verstoring was, en deining van 
de wateren. 
67.6 En toen dit allemaal gebeurde, uit het vurige gesmolten metaal, 
en deze stoornis, die de wateren verstoorde in die plaats, een geur 
van zwavel werd geproduceerd, en deze geur kwam uit de wateren. 
En dat dal van de engelen, die leiding gaven aan de dwaling van de 
mensheid, brandt onder de grond. 
67.7 En door de valleien in hetzelfde gebied, vloeien rivieren van 
vuur waar die engelen zullen worden gestraft, die hen misleidden 
die op de droge grond waren. 
67.8 In die dagen zullen de wateren de koningen en de machtigen 
dienen, en ook de verhevenen, en degenen die wonen op de droge 



grond, voor de genezing van ziel en lichaam, maar ook voor de 
bestraffing van de geest. Hun geesten zijn zo vol van lust dat zij 
gestraft zullen worden in hun lichaam, want zij ontkenden de Heer 
der Heerscharen. Zij zien hun straf elke dag, en nog geloven ze niet 
in Zijn Naam. 
67.9 Hoe meer hun lichamen zijn verbrand, hoe meer er een 
verandering zal komen over hun geesten, voor eeuwig en altijd, 
want niemand kan een ijdel woord spreken, in het aangezicht van de 
Heer der heerscharen. 
67.10 Een oordeel zal komen over hen, want zij geloven in de lust 
van hun lichaam, maar ontkennen de geest van de Heer. 
67.11 En diezelfde wateren zullen een wijziging ondergaan in die 
dagen, want wanneer die engelen zijn bestraft in die dagen, zal de 
temperatuur van de bronnen van het water veranderen, en als de 
engelen komen, zal dat water van de bronnen veranderen en koud 
worden. 
67.12 Toen hoorde ik de heilige Michaël antwoorden en zeggen: 
“Dit oordeel, waarmee de engelen worden geoordeeld, is een 
getuigenis voor de koningen en de machtigen die over de droge 
grond heersen. 
67.13 Voor deze wateren van oordeel die dienen voor de genezing 
van de lichamen van de koningen, en voor de lust van hun 
lichamen, maar ze zien het niet, en geloven niet, dat deze wateren 
zullen veranderen, en een vuur worden dat eeuwig brandt.” 
68.1 Hierna gaf mijn overgrootvader Henoch de uitleg van alle 
geheimen in een boekrol, en de toespraken die aan hem waren 
gegeven, en hij zette ze bij elkaar voor mij, in de woorden van het 
Boek van Toespraken. 



Opmerkingen bij Sectie 12: Het Boek van de 
Toespraken 
Dit deel van het boek van Henoch wordt ingeleid door een citaat van de 
“Heilige”, in 37.3, deze is het hoofd van de Wachters, en wat hij zegt is 
bijna een verontschuldiging. Henochs toespraken zijn in feite drie 
essays, die het toekomstige pad van spirituele verlichting schetsen, zoals 
hem wordt uitgelegd door de Heilige. 
De inhoud van de twee toespraken is gelijk, het hoofdthema is de 
Messias, die leiding zal brengen op de juiste tijd. Wat uiteindelijk leidt 
tot een tijdperk van verlichting, waar de zielen van de rechtvaardigen in 

vrede kunnen leven. 

Sectie 12: HET BOEK VAN DE 
TOESPRAKEN
Inleiding

37.1 Het tweede visioen dat hij zag, was een visioen van wijsheid, 
dat Henoch, de zoon van Jared, de zoon van Mahalaleel, de zoon 
van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van 
Adam, zag. 
37.2 Dit is het begin van de woorden van wijsheid, ik verhief mijn 
stem om te spreken, zeggende: “Zij die gezeten zijn op de droge 
grond: Luister, u mannen van ouderdom, en zie, ook degenen die 
daarna komen, naar de woorden van de Heilige, die ik zal spreken 
voor de Heer der heerscharen.” 
37.3 “Het zou beter zijn geweest om deze dingen al eerder te 
zeggen, maar van degenen die hierna komen, zullen we niet 
onthouden het begin van de wijsheid.” 
37.4 Tot nu toe is er niet door de Heer van de heerscharen zulk een 
wijsheid gegeven zoals ik die ontving. Volgens mijn inzicht, in 



overeenstemming met de wens van de Heer der heerscharen: door 
wie de bestemming van het eeuwige leven is gegeven aan mij. 
37.5 En de drie toespraken werden doorgegeven aan mij en ik 
verhief mijn stem, en zei tot hen die op de droge grond wonen: - 

Opmerkingen bij Sectie 12-1: De eerste 
toespraak 
Het eerste deel van deze toespraak is mogelijk een beschrijving van een 
heilige plaats in de toekomst. Henoch lijkt het te beschouwen als een 
beschrijving van een thuis voor de Wachters, omdat hij in 39.8 onthult 
dat het hem wordt toegestaan om daar te wonen, met hen. 
“Degenen die niet slapen” (zie 39.12 en 71.7) worden vaak vermeld. Dat 
zijn de Serafijnen, Cherubijnen en Ofannim, de niet-menselijke engelen, 
die geen behoefte hebben om te slapen. Henoch beschrijft ze nooit, dus 
het is moeilijk om te weten wat hij in gedachten had. 
Het grootste deel van deze toepsraak is een beschrijving van hoe vier 

van de Wachters Henoch alles toonden. 

Sectie 12-1: DE EERSTE TOESPRAAK
38.1 De eerste toespraak. Wanneer de gemeenschap van de 
rechtvaardigen verschijnt en de zondaars veroordeeld zijn voor hun 
zonden en worden verdreven van het aangezicht van de droge 
grond. 
38.2 Wanneer de Rechtvaardige verschijnt voor het aangezicht van 
de uitverkoren rechtvaardigen, wiens werken worden gewogen door 
de Heer van de heerscharen. Wanneer het licht verschijnt voor de 
rechtvaardigen en uitverkorenen, die wonen op de droge grond. 
Waar is de woning van de zondaars? Waar zal de rustplaats zijn van 
hen die de Heer der heerscharen ontkenden? Het zou beter voor hen 
zijn geweest, als ze niet waren geboren. 



38.3 Indien de geheimen aan de rechtvaardigen worden 
geopenbaard, zullen de zondaars worden beoordeeld, en de 
goddelozen zullen worden verdreven uit de aanwezigheid van de 
rechtvaardigen en de uitverkorenen. 
38.4 Vanaf dat moment zullen degenen die de aarde bezitten niet 
machtig en verheven zijn. Noch zullen zij in staat zijn om te kijken 
naar het gezicht van de heiligen, want het licht van de Heer van de 
Geesten zal verschijnen op het gezicht van de heiligen, de 
rechtvaardigen, en de uitverkorenen. 
38.5 De machtige koningen zullen op dat moment worden 
vernietigd en gegeven worden in de handen van de rechtvaardigen 
en de heiligen. 
38.6 En vanaf dat moment zal niemand in staat zijn om de Heer der 
heerscharen te zoeken, hun leven zal dan ten einde zijn. 
39.1 En het zal geschieden in die dagen dat de uitverkorenen en de 
heilige kinderen naar beneden zullen komen van de hoge hemel en 
hun nakomelingen zullen een worden met de mensenkinderen. 
39.2 In die dagen ontving Henoch boekrollen van verontwaardiging 
en woede en rollen van tumult en verwarring. Maar er zal geen 
genade voor hen zijn, zegt de Heer der heerscharen. 
39.3 Op dat moment voerden wolken en een stormwind mij weg 
van het aangezicht van de aarde en zette me neer aan het eind van 
de hemel. 
39.4 En daar zag ik een ander visioen, de woning van de 
rechtvaardigen en de rustplaats van de heiligen. 
39.5 Daar zagen mijn ogen hun woning samen met de engelen, en 
hun rustplaatsen bij de Heilige Enige, en zij deden verzoeken en 
vragen en gebeden, namens de kinderen der mensen, en 
gerechtigheid stroomde als water voor hen, en genade als dauw op 
de grond. Dit zal bij hen blijven voor eeuwig en altijd. 



39.6 In die dagen zagen mijn ogen de plaats van de uitverkorenen 
van gerechtigheid en geloof, en er zal gerechtigheid zijn in hun dag, 
en de rechtvaardigen en uitverkorenen zullen ontelbaar zijn voor het 
aangezicht van Hem, voor eeuwig en altijd. 
39.7 En ik zag hun woning, onder de vleugels van de Heer der 
heerscharen, en al de rechtvaardigen en uitverkorenen schenen voor 
Hem, als het licht van het vuur. Hun mond is vol van zegen, en met 
hun lippen prijzen ze de Naam van de Heer der heerscharen. 
Gerechtigheid zal niet ontbreken voor Hem, en de waarheid zal niet 
ontbreken voor Hem. 
39.8 Daar wenste ik te wonen, en mijn ziel verlangde naar die 
bewoning; daar was mijn bestemming eerder aan toegewezen, want 
dit was besloten over mij, in het aangezicht van de Heer der 
heerscharen. 
39.9 In die dagen prees en loofde ik de naam van de Heer der 
heerscharen, met zegen en lof, want hij heeft mij bestemd voor lof 
en prijs, in overeenstemming met de Heer der heerscharen. 
39.10 Voor een lange tijd hebben mijn ogen gekeken naar die plaats, 
en ik zegende Hem en prees Hem, zeggende: "Gezegend is Hij, en 
moge Hij gezegend worden vanaf het begin en voor altijd." 
39.11 In zijn aanwezigheid is geen einde. Hij wist voordat de 
wereld werd geschapen wat de wereld zou zijn, zelfs nog voor alle 
generaties die komen gaan. 
39.12 Zij die niet slapen zegenen U, en zij staan voor Uw glorie, 
met zegen en lof en verheffing, zeggende: “Heilig, heilig, heilig, 
Heer der heerscharen, hij vult de aarde met geesten.” 
39.13 En daar zagen mijn ogen al diegenen die niet slapen, staande 
voor Hem, met zegen, en zeggende: “Zalig zijt Gij, en gezegend is 
de naam van de Heer, voor eeuwig en altijd!” 
39.14 En mijn gezicht was veranderd tot ik niet meer in staat was 



om te zien. 
40.1 En na dezen zag ik een duizend maal duizenden en tienduizend 
maal tienduizend! Een menigte ontelbaar of te berekenen, die stond 
voor de heerlijkheid van de Heer der heerscharen. 
40.2 Ik keek, en aan de vier zijden van de Heer der heerscharen, zag 
ik vier wezens, verschillend van hen die stonden, en ik leerde hun 
namen, want de engel die met mij ging maakte hun namen bekend, 
en toonde mij al de geheime dingen. 
40.3 En ik hoorde de stemmen van deze vier wezens als zij de lof 
voor de Heer der heerlijkheid zongen. 
40.4 De eerste stem zegent de Heer der heerscharen voor eeuwig en 
altijd. 
40.5 En de tweede stem hoorde ik de Messias en de uitverkorenen 
zegenen, die afhankelijk zijn van de Heer der heirscharen. 
40.6 En de derde stem hoorde ik verzoeken en smeken namens hen 
die gezeten zijn op de droge grond en hij bad in de naam van de 
Heer der heerscharen. 
40.7 En de vierde stem hoorde ik de Satan tegenhouden en niet 
toestaan om te komen voor de Heer der heerscharen en degenen te 
beschuldigen die op de hoge grond wonen. 
40.8 En daarna vroeg ik de engel van de vrede, die met mij ging, en 
mij alles liet zien wat geheim is: “Wie zijn die vier wezens, die ik 
heb gezien, en wiens woorden die ik heb gehoord en 
opgeschreven?” 
40.9 En hij zeide tot mij: “Die eerste is de heilige Michaël, de 
barmhartige en tolerante. De tweede is Raphaël, die 
verantwoordelijk is voor alle zieken, en verantwoordelijk voor alle 
wonden van de kinderen der mensen. En de derde, die belast is met 
alle bevoegdheden, is de heilige Gabriël. En de vierde, die de 
leiding heeft van berouw en hoop van degenen die het eeuwige 



leven beërven, is Penuël.” 
40.10 En dit zijn de vier engelen van de Heer, de Allerhoogste, en 
de vier stemmen die ik hoorde in die dagen. 
41.1 En daarna zag ik alle geheimen van de hemel, en de manier 
waarop het koninkrijk is verdeeld, en hoe de daden van mensen 
worden gewogen in de weegschaal. 
41.2 Daar zag ik de woning van de uitverkorenen, en de 
rustplaatsen van de heiligen, en mijn ogen zagen er alle zondaars 
die weigeren de naam van de Heer der heerscharen te erkennen en 
daaruit worden verdreven. Zij werden weggesleept, en ze waren niet 
in staat om te blijven, vanwege de straf die uitging van den Heer der 
heerscharen. 
41.3 En daar zagen mijn ogen de geheimen van het flitsen van de 
bliksem en van de donder. De geheimen van de winden, hoe ze 
worden verspreid om te waaien over de aarde, en de geheimen van 
de wolken, van de dauw, en daar zag ik de plaats van waar ze 
uitgaan. En hoe van daaruit het stof van de aarde is verzadigd. 
41.4 En daar zag ik gesloten opslagruimten van waaruit de winden 
worden verspreid, en de opslagplaats van de hagel, de opslagplaats 
van de mist, de opslagplaats van de wolken, en de wolken zweefden 
over de aarde, vanaf het begin van de wereld. 
41.5 En ik zag de kamers van de zon en de maan, vanwaar ze 
uitgaan, en waar ze naar terugkeren. In hun glorieuze terugkeer, hoe 
de een meer is geëerd dan de andere. En hun prachtige baan, en hoe 
ze niet veranderen van koers, noch iets toevoegen of afnemen van 
hun baan. En hoe ze het vertrouwen houden in elkaar, met het 
observeren van hun eed. 
41.6 En de zon gaat eerst op weg, en volbrengt zijn baan op het 
bevel van de Heer der heerscharen, Zijn naam is tot in eeuwigheid 
en altoos. 



41.7 En na deze wordt het verborgen pad zichtbaar van de maan, en 
hij volbrengt de loop van zijn baan, op die plaats bij dag en nacht. 
De ene staat tegenover de andere, voor de Heer der heerscharen, en 
ze geven dank, en zingen lof, en hebben nooit rust, omdat hun 
dankzegging is als een rust voor hen. 
41.8 Want de stralende zon maakt meerdere omwentelingen, als een 
zegen en als een vloek. Het pad van de maan is voor de 
rechtvaardige een licht, maar voor de zondaars duisternis. In de 
Naam van de Heer, die een scheiding maakte tussen licht en 
duisternis, en de geesten van de mensen heeft verdeeld, de geesten 
van de rechtvaardigen, in de naam van Zijn gerechtigheid. 
41.9 Geen Engel belemmert dit, en geen macht is in staat om het te 
belemmeren, omdat de rechter ze allemaal ziet, en berecht ze 
allemaal door Zichzelf. 
42.1 Wijsheid vond geen plek waar ze zou kunnen wonen, want 
haar woning is in de hemel. 
42.2 Wijsheid ging uit om te wonen onder de zonen der mensen, 
maar kon geen woning vinden, zodat de wijsheid terugkeerde naar 
haar plaats en nam haar plaats in, in het midden van de engelen. 
42.3 Toen kwam de ongerechtigheid uit haar kamers; de mensen die 
deze niet zochten vonden het, en het woonde onder hen, zoals de 
regen in de woestijn, en als de dauw op de uitgedroogde grond. 
43.1 En weer zag ik het flitsen van licht en de sterren van de hemel, 
en ik zag hoe Hij hen allen noemde bij hun namen, en zij 
gehoorzaamden hem. 
43.2 Ik zag de weegschaal van gerechtigheid, hoe ze werden 
gewogen volgens hun licht, volgens de ruimte van hun gebied, en 
de dag van hun verschijning. Hoe hun omwentelingen de bliksem 
produceerde, en ik zag dat hun omwenteling, afhankelijk was van 
het aantal van de engelen, en hoe ze het vertrouwen hielden in 



elkaar. 
43.3 En ik vroeg de engel, die met mij ging en mij liet zien wat het 
geheim is: “Wat zijn deze?” 
43.4 Hij antwoordde mij: “Hun gelijkenis heeft de Heer der 
heerscharen u laten zien, dit zijn de namen van de rechtvaardigen, 
die wonen op het droge grond en geloven in de naam van de Heer 
der heerscharen voor eeuwig en altijd.” 
44.1 En de andere dingen die ik zag over het lichten, hoe sommige 
van de sterren opstijgen en werden als lichtflitsen, maar hun vorm 
niet verliezen. 

Opmerkingen bij Sectie 12-2: De tweede 
toespraak. 
Hier maken we kennis met een aantal nieuwe personages: met de 
Uitverkorene, of de Messias, en het Hoofd der Dagen of de “Oude van 
Dagen” (zie ook 71.10), die verschijnt in Daniël 7:9-10 en God is. Het is 
een beetje verwarrend dat Henoch personages uit de toekomst ziet. Het 
kan zijn dat de Wachters dit aan Henoch voorgelegd hebben als een 
theatraal toneelstuk, zodat hij het kon zien en vragen stellen op hetzelfde 
moment. Het was zonder twijfel een doelbewust beleid om geen 
werkelijke namen te geven, zodat de verschillende lezers in de 
verschillende tijdperken zouden weten wie ze waren. Wanneer ik dit 
lees, denk ik dat het duidelijk verwijst naar Yeshua, maar vele eeuwen 
lang was er een “uitverkorene”. 
(Opmerking: Waarvan ik geloof dat Yeshua al was van voor de 
schepping, alleen later een andere verschijning was.)
Het aantal van de rechtvaardigen (47.4) dat wordt bereikt, kan verwijzen 
naar de twaalf maal twaalfduizend waarvan is voorspeld te overleven in 
het bijbelboek Openbaringen. 
De Sheol wordt genoemd in 51.1, het is de naam voor het dodenrijk in 
vroegere tijden en het is ook vermeld in het boek Genesis en boek Job, 



het betekent “het graf” - maar meer dan alleen maar een gat in de grond. 
De bergen die als rammen springen in 51.4, deze uitdrukking komt ook 
voor in de bijbel (Psalm 114:4,6). 
Er is een zeldzame vermelding van plaatsen in 56.5: Parthia en Medes - 
dat waren oude koninkrijken in het gebied van Iran/Irak. Dat is het 
gebied waar Henoch waarschijnlijk leefde, maar het is moeilijk om te 
weten of hij deze oorspronkelijke namen gebruikt in zijn boek, of dat ze 
later vervangen zijn door vertalers met hun eigen namen voor de 
gebieden, die zij dachten te worden genoemd. 

Sectie 12-2: DE TWEEDE TOESPRAAK
45.1 En dit is de tweede toespraak. 
Over hen die de Naam van de Heer der heerscharen en de woning 
van de heiligen ontkennen. 
45.2 Zij zullen niet opstijgen naar de hemel, noch zullen zij komen 
op de aarde, dat zal het lot zijn van de zondaars die weigeren de 
naam van de Heer der heerscharen te erkennen, die worden 
vastgehouden voor de Dag van Smart en Verdrukking. 
45.3 “Op die dag zal de Messias zitten op de Troon van Glorie en 
over hun werken oordelen. Hun rustplaatsen zullen zijn zonder getal 
en hun geest in hen zal sterk groeien wanneer ze mijn Messias zien 
en degenen die een beroep doen op mijn Heilige en Heerlijke Naam. 

45.4 Op die dag zal Ik mijn Messias onder hen doen wonen en Ik 
zal de hemel transformeren en het tot een eeuwige zegen en licht 
maken. 
45.5 Ik zal de droge grond transformeren en tot een zegen maken, 
en Ik zal mijn uitverkorenen daar laten wonen, maar zij die 
zondigen en het kwaad doen, zullen daarop niet wandelen. 
45.6 Want ik heb gezien, en heb mijn rechtvaardigen met vrede 



verzadigd, en gezet voor mijn aangezicht, maar voor de zondaars 
nadert mijn oordeel, zodat ik hen kan vernietigen van het aangezicht 
der aarde”.
46.1 En daar zag ik Hem die de “Oude van dagen” is, en zijn hoofd 
was zo wit als wol. En met hem was er een ander wiens gezicht het 
uiterlijk had van een man en zijn gezicht was vol van genade als één 
van de heilige engelen. 
46.2 En ik vroeg één van de heilige engelen, die met mij ging en mij 
al de geheimen toonde over die Zoon des mensen, wie hij is, en van 
waar hij was, en waarom hij ging met de Oude van Dagen. 
46.3 En hij antwoordde mij en zei tegen mij: "Dit is de Zoon des 
mensen, die de gerechtigheid heeft en waarin de gerechtigheid 
verblijft. Hij zal onthullen al de schatten en dat wat geheim is, want 
de Heer der heerscharen heeft hem gekozen, en door oprechtheid 
heeft zijn bestemming overtroffen alle anderen voor het aangezicht 
van de Heer der heerscharen voor altijd. 
46.4 En deze Zoon des mensen, die u hebt gezien, zal de koningen 
en de machtigen van hun rustplaatsen laten opstaan, en de sterken 
van hun tronen, en de teugels van de sterke losmaken en de tanden 
breken van de zondaars. 
46.5 Hij zal neerwerpen, de koningen van hun tronen, en hun 
koninkrijken, want zij verheerlijken en loven Hem niet, en erkenden 
niet nederig door wie hun koninkrijken aan hen werd gegeven. 
46.6 Hij zal neerwerpen de gezichten van de sterke, en schaamte zal 
hen vullen, en de duisternis zal hun woning zijn, en met de wormen 
zal hun rustplaats worden. Zij zullen geen hoop hebben op een 
opstaan van deze rustplaatsen, want ze verhoogden niet de naam 
van de Heer der heerscharen. 
46.7 En dezen zijn degenen die oordelen over de sterren van de 
hemel, en hun handen opsteken tegen de Allerhoogste, en 



vertrappen de droge grond waar ze verblijven. En al hun daden 
tonen ongerechtigheid, en hun macht berust op hun rijkdom, en hun 
geloof in hun goden die zij hebben gemaakt met hun handen, en die 
de naam van de Heer der heerscharen ontkennen. 
46.8 Maar zij zullen worden verdreven uit de huizen van zijn 
gemeente, en van de gelovigen die afhankelijk zijn van de naam van 
de Heer der heerscharen. 
47.1 In die dagen zal het gebed van de rechtvaardige, en het bloed 
van de rechtvaardige zijn opgestegen vanaf de aarde voor het 
aangezicht van de Heer der heerscharen. 
47.2 In de dagen zullen de Heiligen die wonen in de hemel zich 
verenigen met één stem, en bidden, loven, danken en zegenen, en 
roepen in de naam van de Heer der heerscharen. Omwille van het 
bloed van de rechtvaardigen dat is vergoten. Vanwege het gebed van 
de rechtvaardige, zodat het niet zal ophouden voor het aangezicht 
van de Heer der heerscharen, zodat recht kan worden gedaan aan 
hen en dat hun geduld niet eeuwig moet duren. " 
47.3 In die dagen zag ik de Oude van dagen zitten op de troon van 
Zijn heerlijkheid en de Boeken van de Levenden werden geopend 
voor Hem en al Zijn heerscharen, die wonen in de hemel boven, en 
zijn Raad stond voor Hem. 
47.4 En de harten van de heiligen waren zo vol van vreugde dat het 
aantal van de gerechtigheid was bereikt, en het gebed van de 
rechtvaardige was gehoord, en het bloed van de rechtvaardigen was 
niet nodig voor het aangezicht van de Heer der heerscharen. 
48.1 In plaats daarvan zag ik een onuitputtelijke bron van 
gerechtigheid en vele bronnen van wijsheid omringden het, en al de 
dorstigen dronken hiervan en werden vervuld met wijsheid, en hun 
woning was bij de rechtvaardigen en de heiligen en de 
uitverkorenen. 



48.2 En op dat uur werd de Zoon des mensen geroepen in de 
aanwezigheid van de Heer der heerscharen, en zijn naam gebracht 
tot de Oude van dagen. 
48.3 Nog voor de zon en de sterrenbeelden werden geschapen, 
voordat de sterren van de hemel werden gemaakt, werd zijn naam 
genoemd voor het aangezicht van de Heer van de heerscharen. 
48.4 Hij zal een staf zijn voor de rechtvaardigen en de heiligen, 
zodat ze kunnen leunen op hem en niet vallen, en hij zal het Licht 
van de naties zijn en hij zal de hoop zijn van degenen die treuren in 
hun hart. 
48.5 Alle mensen die wonen op het droge zullen nedervallen, en 
aanbidden voor zijn aangezicht, en ze zullen zegenen, loven, en 
aanbidden met psalmen, de naam van de Heer der heerscharen. 
48.6 Hiervoor werd hij gekozen, en verborgen bij Hem, voordat de 
wereld werd geschapen, en voor altijd. 
48.7 Maar de wijsheid van de Heer der heerscharen heeft hem 
geopenbaard aan de heiligen en de rechtvaardigen, want hij heeft de 
bestemming van de rechtvaardige veilig gesteld, Voor allen die deze 
wereld hebben gehaat en de ongerechtigheid afgewezen. Al het 
werk en de manieren waarop wat zij hebben gehaat in de naam van 
de Heer der heerscharen. Want in zijn naam zijn zij gered en Hij is 
degene die hun het leven geeft. 
48.8 In die dagen zullen de koningen van de aarde en de sterken, die 
beschikken over de droge grond worden terneergeslagen als gevolg 
van het werk van hun handen, want op de dag van hun kwelling en 
moeite zullen ze zichzelf niet kunnen redden. 
48.9 Ik zal hen in de handen van mijn uitverkorenen geven, als stro 
in het vuur, en als lood in het water, dus zullen ze branden in het 
aangezicht van de rechtvaardigen, en wegzinken in het aangezicht 
van de heiligen, en geen spoor zal meer gevonden worden van 



dezen. 
48.10 Op de dag van hun ellende zal er rust zijn op de aarde en zij 
zullen neervallen voor het aangezicht van Hem en zullen niet meer 
verrijzen. Daar zal niemand zijn die hen bij de hand neemt en zal 
zorgen voor hen, want zij ontkenden de Heer van de heerscharen en 
zijn Messias. Dat de naam van de Heer der heerscharen gezegend 
zal worden! 
49.1 Want de wijsheid is uitgegoten als water en de glorie zal niet 
verdwijnen voor de aangezicht van Hem voor eeuwig en altijd. 
49.2 Want Hij is machtig in alle geheimen van gerechtigheid, en de 
ongerechtigheid zal voorbijgaan als een schaduw en geen bestaan 
meer hebben, want de Messias staat voor het aangezicht van de 
Heer der heerscharen en Zijn glorie is voor altijd en eeuwig, en Zijn 
kracht is voor alle generaties. 
49.3 In Hem woont de geest van wijsheid, de geest die inzicht geeft, 
de geest van kennis en van macht, en de geest van hen die ontslapen 
zijn in gerechtigheid. 
49.4 Hij zal oordelen over de dingen die geheim zijn, en niemand 
zal in staat zijn om een ijdel woord te zeggen voor Hem, want hij is 
gekozen voor het aangezicht van de Heer der heerscharen, in 
overeenstemming met Zijn wil. 
50.1 En in die dagen zal een verandering optreden voor de heiligen 
en uitverkorenen, het Licht der Dagen zal op hen rusten en de 
heerlijkheid en eer keren terug naar de heiligen. 
50.2 Op de dag van de benauwdheid zal onheil worden opgehoopt 
tegen de zondaars, maar de rechtvaardige zal overwinnen in de 
naam des Heren der heerscharen, en Hij zal dit tonen aan anderen, 
zodat zij zich mochten bekeren en verlaten het werk van hun 
handen. 
50.3 Zij zullen geen eer krijgen voor het aangezicht van de Heer der 



heerscharen, maar in Zijn Naam zullen ze gered worden en de Heer 
der heerscharen zal zich over hen ontfermen, want Zijn 
goedertierenheid is groot. 
50.4 Hij is rechtvaardig in zijn oordeel, en voor zijn heerlijkheid zal 
de ongerechtigheid niet in staat zijn om staande te blijven tegen Zijn 
oordeel, hij die geen berouw toont zal worden vernietigd. 
50.5 “Vanaf dat moment zal ik hen niet meer genadig zijn”, zegt de 
Heer der heerscharen. 
51.1 In die dagen zal de aarde terug geven wat het is toevertrouwd, 
en Sheol zal teruggeven, wat het is toevertrouwd, en wat zij heeft 
gekregen. En de vernietiging zal teruggeven wat ze verschuldigd is. 
51.2 Hij zal de rechtvaardigen en de heiligen kiezen uit het midden 
van hen, want de dag is nabij gekomen waarop zij moeten worden 
gered. 
51.3 En in die dagen, zal de Messias zitten op zijn troon, en al de 
geheimen van wijsheid zullen voortvloeien uit de raad van zijn 
mond, want de Heer der heerscharen heeft Hem benoemd en 
verheerlijkt Hem. 
51.4 In die dagen springen de bergen als rammen, en de heuvelen 
zullen huppelen als lammeren, voldaan met melk, en allen zullen 
worden als engelen in de hemel. 
51.5 Hun gezichten zullen stralen van vreugde, want in die dagen 
zal de Messias zijn opgestaan en de aarde zal zich verblijden. En de 
rechtvaardigen zullen zich daarop verblijven en de uitverkorenen 
zullen daarop wandelen. 
52.1 En na die dagen, op die plaats waar ik al de visioenen had 
gezien van dat wat geheim is, was ik opgenomen door 
wervelwinden, en die brachten mij naar het westen. 
52.2 Daar zagen mijn ogen de geheimen van de hemel, alles wat zal 
plaatsvinden op aarde: een berg van ijzer, en een berg van koper, en 



een berg van zilver, en een berg van goud, en een berg van zacht 
metaal, en een berg van lood. 
52.3 Toen vroeg ik de engel die met mij ging, en zei: “Wat zijn deze 
dingen die ik heb gezien en hun geheim?” 
52.4 En hij zeide tot mij: “Al deze dingen die je hebt gezien dienen 
het gezag van Zijn Messias, zodat hij sterk en krachtig is op de 
aarde.” 
52.5 En toen antwoordde de engel van de vrede mij en zei: “Wacht 
even en je zult zien, alles wat geheim is, hetwelk de Heer der 
heerscharen heeft vastgesteld, zal aan u worden geopenbaard. 
52.6 Deze bergen, die u hebt gezien, de berg van ijzer, en de berg 
van koper, en de berg van zilver, en de berg van goud, en de berg 
van zacht metaal, en de berg van lood. Al deze zullen voor het 
aangezicht van de Messias zijn als was voor een vuur, en als het 
water dat neerkomt van boven op deze bergen, ze zullen zacht 
worden onder zijn voeten. 
52.7 Het zal geschieden in die dagen, dat noch door goud, noch 
door zilver, de mensen zichzelf zullen redden, ze zullen niet in staat 
zijn om zichzelf te redden, of om te vluchten. 
52.8 En er zal geen ijzer zijn voor oorlog, noch materiaal voor een 
borstplaat; brons zal niet gebruikt worden, en tin zal van geen enkel 
nut zijn en zal tellen als niets, en lood zal men niet willen. 
52.9 Al deze zullen worden weggevaagd en vernietigd van het 
aangezicht van de aarde wanneer de Messias verschijnt voor het 
aangezicht van de Heer der heerscharen.” 
53.1 En mijn ogen zagen daar een diep dal, en haar mond stond 
open, en al degenen die wonen op de droge grond en de zee en de 
eilanden zullen gaven, geschenken en offers brengen naar Hem, 
maar die diepe vallei zal niet vol raken. 
53.2 En hun handen doen kwaad, en alles wat de rechtvaardigen 



maken wat de zondaars boosaardig verslinden, deze zondaars zullen 
worden vernietigd voor het aangezicht van de Heer der heerscharen, 
en zullen worden verbannen van het gezicht van zijn aarde, 
onophoudelijk voor eeuwig en altijd. 
53.3 Want ik zag de engelen van de straf uitgaan en alle 
instrumenten van Satan voorbereiden. 
53.4 Toen vroeg ik de engel van de vrede, die met mij ging, en ik 
vroeg hem: “Voor wie zijn zij deze instrumenten aan het opstellen?” 

53.5 En hij zeide tot mij: “Zij bereiden deze voor voor de koningen 
en de machtigen van deze aarde, zodat zij door middel van deze 
kunnen worden vernietigd. 
53.6 En daarna zullen de rechtvaardigen en de Messias ervoor 
zorgen dat het huis van zijn gemeente zal verschijnen, vanaf dat 
moment, in de naam van de Heer der heerscharen zullen ze niet 
worden belemmerd. 
53.7 En voor Zijn aangezicht zullen deze bergen niet vast staan, net 
als de grond, en de heuvels zullen zijn als een waterbron, en de 
rechtvaardigen zullen rust hebben van de slechte behandeling door 
de zondaars.” 
54.1 Ik keek, en wendde mij tot een ander deel van de aarde, en ik 
zag daar een diepe vallei met een brandend vuur. 
54.2 Daarheen brachten ze de koningen en de sterken en wierpen ze 
in die vallei. 
54.3 En daar zagen mijn ogen hoe zij instrumenten maakten voor 
hen, ijzeren kettingen met een onschatbaar gewicht. 
54.4 En ik vroeg de engel van de vrede, die met mij ging, en zei: 
“Deze ketenen, voor wie zijn ze bereid?” 
54.5 En hij zeide tot mij: “Deze worden voorbereid voor de legers 
van Azazel, zodat men hen kan nemen, en ze in het laagste deel van 



de hel gooien, en ze zullen hun kaken bedekken met ruwe stenen, 
zoals de Heer der heerscharen geboden heeft. 
54.6 En Michaël, Gabriël, Raphaël en Pnuël, zullen hen grijpen op 
die grote dag. Zij zullen hen op die dag gooien in de oven van 
brandend vuur, zodat de Heer der heerscharen wraak kan nemen op 
hen vanwege hun ongerechtigheid, omdat zij dienaren werden van 
Satan, en op een dwaalspoor brachten hen die wonen op het droge. 
54.7 In die dagen zal de straf van de Heer der heerscharen uitgaan, 
en al de voorraadkamers van de wateren die boven de hemel zijn en 
onder de aarde, zullen worden geopend. 
54.8 Al deze wateren zullen worden samengevoegd met de wateren 
die boven de hemel zijn. Het water van boven de hemel is 
mannelijk en het water dat van onder de aarde is, is vrouwelijk. 
54,9 En al diegenen die wonen op het droge, en degenen die wonen 
onder de uiteinden van de hemel, zullen worden weggevaagd. 
54.10 En hierdoor zullen ze hun ongerechtigheid erkennen, die zij 
hebben gepleegd op de aarde, en door deze zullen worden 
vernietigd.” 
55.1 Na deze had de Oude van Dagen berouw, en zei: “Ik heb 
zonder doel vernietigd al diegenen die woonden op het droge.” 
55.2 En hij zwoer bij zijn Grote Naam: “Van nu af aan zal ik deze 
daad niet uitvoeren ten opzichte van alle mensen die wonen op het 
droge grond. Daarom zal ik een teken aan de hemel zetten, en het 
zal een onderpand zijn van het geloof tussen mij en hen voor altijd, 
zo lang de hemel is boven de aarde. 
55.3 En dit zal in overeenstemming zijn met mijn bevel. Wanneer Ik 
hen wil aangrijpen door de handen van de engelen, op de dag van 
verdrukking en pijn, in het aangezicht van mijn woede en mijn 
toorn, mijn toorn en boosheid blijft op hen,” zegt de Heer, de Heer 
der heerscharen. 



55.4 “Jullie machtige koningen, die wonen op de droge grond zullen 
worden verplicht om mijn Messias te zien zitten op de troon van 
mijn Glorie, en als rechter, in de naam des Heren der heerscharen, 
Azazel, al zijn medegenoten en al zijn legers.” Zij dragen ketenen 
van ijzer en brons. 
56.2 Ik vroeg de engel van de vrede, die met mij ging, zeggende: 
“Naar wie gaan de engelen die deze ketenen dragen?” 
56.3 En hij zeide tot mij: “Ieder naar zijn eigen uitgekozenen en hun 
geliefden, zodat zij kunnen worden geworpen in de kloof, in de 
diepten van de vallei.” 
56.4 En dan zal dit dal gevuld worden met de uitgekozenen en de 
geliefden, en de dagen van hun leven zal ten einde komen, en de 
dagen van hun toonaangevende dwaalspoor niet meer worden 
geteld. 
56.5 In die dagen zullen de engelen bij elkaar worden verzameld, en 
zichzelf werpen naar het oosten, op de Parten en Meden. Zij zullen 
de koningen opjagen, zodat een storende geest over hen zal komen, 
en zij zullen hen verdrijven van hun tronen; en zij zullen komen als 
leeuwen uit hun holen, en als hongerige wolven te midden van hun 
kudde. 
56.6 En ze gaan uit en vertrappen het land van mijn uitverkorenen, 
en het land van mijn uitverkorenen zullen ze vertrappen het land zal 
voor hen worden als een gebaand pad. 
56.7 Maar de stad van mijn rechtvaardigen zal een belemmering 
zijn voor hun paarden en ze zullen een slachting onder elkaar 
aanrichten, en hun eigen rechterhand zal zich sterk tegen hen keren. 
Een man zal de ander niet kennen als zijn naaste, of zijn broer, noch 
een zoon zijn vader of zijn moeder, totdat door hun dood er vele 
lijken zijn, en hun straf zal niet tevergeefs zijn. 
56.8 In die dagen zal de hel haar mond openen en ze zullen 



wegzinken in die plaats en in de vernietiging ervan, het dodenrijk 
zal de zondaars verzwelgen voor het aangezicht van de 
uitverkorenen. 
57.1 En het geschiedde na deze, dat ik een ander leger zag, van 
wagens met hun berijders, en zij kwamen op de wind uit het oosten 
en uit het westen, naar het zuiden. 
57.2 En de klank van het geluid van hun wagens was te horen. Toen 
dit gebeurde zagen de heiligen vanuit de hemel dat de zuilen van de 
aarde werden geschud op hun fundering. Het geluid werd gehoord 
vanaf de uiteinden van de aarde tot aan de uiteinden van de hemel 
gedurende een dag. 
57.3 En allen zullen nedervallen, en aanbidden de Heer van de 
heerscharen. Dit is het einde van de tweede toespraak. 

Opmerkingen bij Sectie 12-3: De derde 
toespraak
De twee monsters vermeld in 60.7 worden ook genoemd in het boek van 
Job, misschien wel het oudste boek in de Bijbel. Zie Job 40.15;41.1. 
Behemoth is "het beest" en de Leviathan is “het monster van de chaos”, 
maar wat ze vertegenwoordigen in Henochs boek, is niet duidelijk. 
In 60.10 zeggen de Wachters dat het een geheim is en dan veranderen ze 
snel van onderwerp. 
Bij 60.1 geeft Henoch zijn leeftijd, het is geschreven als 500 en geen 50 
zoals in de Ethiopische afschriften. Ik heb het gevoel dat dit te wijten 
moet zijn aan een oude transcriptiefout, dus heb ik de 50 vervangen met 
het meest waarschijnlijke alternatief. Ik vermoed dat Henochs exacte 
leeftijd berekend was door de Wachters, gebaseerd op het verhaal van 
zijn geboorte, dat zou een zeldzaamheid zijn om te weten in de dagen 
voordat kalenders in het dagelijkse gebruik voorkwamen.



Sectie 12-3: DE DERDE TOESPRAAK
58.1 En ik begon de derde toespraak uit te spreken. Over de 
rechtvaardigen en over de uitverkorenen. 
58.2 Zalig zijt gij, de rechtvaardigen en de uitverkorenen, want uw 
bestemming zal glorierijk zijn! 
58.3 De rechtvaardigen zullen komen in het licht van de zon en de 
uitverkorenen in het licht van het eeuwige leven. En er zal geen 
einde zijn aan de dag van hun leven en de dagen die heilig zullen 
zijn zonder getal. 
58.4 Zij zullen zoeken het licht en gerechtigheid en vinden in de 
Heer der heerscharen. Vrede zal zijn voor de rechtvaardigen met de 
Heer van de wereld! 
58.5 En na deze zal tegen de heiligen worden gezegd dat zij zoeken 
in de hemel de geheimen van gerechtigheid, de bestemming van het 
geloof, want het is geworden zo helder als de zon op de droge 
grond, en de duisternis is voorbij gegaan. 
58.6 Er zal een onafgebroken licht zijn, en geen limiet van dagen 
zal er komen, want de duisternis zal vooraf worden vernietigd. En 
het licht zal blijven bestaan voor het aangezicht van de Heer der 
heerscharen, en het licht van oprechtheid zal zijn voor het 
aangezicht van de Heer der heerscharen, voor altijd. 
[ 59.1-3 zie na 71.17 ]

60.1 In het vijftigste jaar, in de zevende maand, op de veertiende 
dag van de maand van het leven van Henoch. In dit visioen zag ik 
hoe de hemel der hemelen heftig werd geschud, en de heerscharen 
van de Allerhoogste en de engelen, een duizend duizenden en 
tienduizend maal tienduizend, extreem verstoord waren. 
60.2 Toen zag ik de Oude van dagen zitten op de troon van zijn 
heerlijkheid en de engelen en rechtvaardigen zaten om Hem heen. 



60.3 En een grote beving greep me aan, en angst nam bezit van mij, 
en mijn lendenen stortten in en gaven het op, mijn hele wezen 
smolt, en ik viel op mijn aangezicht. 
60.4 En de heilige Michaël stuurde nog een heilige engel, een van 
de heilige engelen, en hij hief mij op, en als hij mij oprichtte keerde 
mijn geest terug, want ik was niet in staat geweest om de 
heerscharen te aanschouwen, en de verstoring en het schudden van 
de hemel. 
60.5 En de heilige Michaël zei tegen mij: “Welk gezicht heeft u zo 
verstoord als dit? Tot op heden heeft de dag van zijn genade 
geduurd en Hij is barmhartig en tolerant jegens degenen die wonen 
op het droge. 
60.6 Wanneer de dag, en de macht, en de straf, en het oordeel 
komen dat de Heer der heerscharen heeft bereid voor degenen die 
dienen in het rechtvaardige oordeel, en voor degenen die het 
rechtvaardige oordeel ontkennen, en voor degenen die zijn naam 
ijdel gebruiken, en die dag is voorbereid. Voor de uitverkorenen een 
verbond, maar voor de zondaars een verzoeking.” 
60.7 Op die dag zullen de twee monsters van elkaar worden 
gescheiden, een vrouwelijk monster wiens naam is Leviathan, en 
woont in de diepten van de zee, boven de bronnen van de wateren. 
60.8 En de naam van het mannelijke monster is Behemoth, die met 
zijn borst een immense woestijn bezet genaamd Dendayn in het 
oosten van de tuin waar de uitverkorenen en de rechtvaardigen 
wonen. Waar mijn overgrootvader werd ontvangen, die de zevende 
van Adam was, de eerste mens die de Heer der heerscharen 
geschapen heeft. 
60.9 Toen vroeg ik dat aan andere engel om aan mij de kracht te 
tonen van die monsters, hoe ze werden gescheiden op een dag, en 
gegooid, in de diepten van de zee en de andere op de droge grond 



van de woestijn. 
60.10 En hij zeide tot mij: “Mensenzoon, u wilt weten wat geheim 
is.” 
[ 60.11-23 zie na 71.17 ]

60.24 En de engel van de vrede, die met mij was, zei tot mij: “Deze 
twee monsters, voorbereid in overeenstemming met de grootheid 
van de Heer, zal hen de bestraffing geven van de Heer. De kinderen 
worden gedood met hun moeders en de zonen met hun vaders. 
60.25 Wanneer de straf van de Heer der Heerscharen op hen rust zal 
het op hen blijven rusten, zodat de straf van de Heer der heerscharen 
niet tevergeefs op dezen zal komen. Daarna zal het oordeel komen 
volgens zijn genade en zijn geduld.” 
61.1 En in die dagen zag ik lange koorden, gegeven aan die engelen 
en ze verwierven vleugels voor zichzelf, en vliegen en wenden zich 
naar het noorden. 
61.2 En ik vroeg de engel, zeggende: “Waarom namen deze met 
zich mee de lange snoeren en gingen heen?” En hij zei tot mij: “ Ze 
gingen heen, zodat ze kunnen meten.” 
61.3 En de engel die met mij was, zei tot mij: “Deze zal de 
afmetingen brengen van de rechtvaardigheid, en de koorden van de 
rechtvaardigheid naar de rechtvaardigen, opdat zij zich kunnen 
beroepen op de naam van de Heer der heerscharen voor eeuwig en 
altijd. 
61.4 De uitverkorenen zullen beginnen te wonen met de 
uitverkorenen, en deze metingen zullen worden gegeven door het 
geloof, en zullen de gerechtigheid versterken. 
61.5 Deze metingen zullen alle geheimen onthullen van de diepten 
van de aarde, en degenen die werden vernietigd door de woestijn, 
en degenen die werden verslonden door de vissen van de zee, en 



door dieren, dat zij terug kunnen komen en vertrouwen op de dag 
van de Messias. Want niemand zal worden vernietigd voor het 
aangezicht van de Heer der heerscharen, en niemand kan worden 
vernietigd.” 
61.6 Al dezen boven in de hemel ontvingen een commando, en 
macht, en een stem, en een licht als van vuur, werd aan hen 
gegeven. 
61.7 En Hem, die voor alles was, werd gezegend, verheven, en 
geprezen in wijsheid. En zij toonden zich wijs in woord en in de 
geest van het leven. 
61.8 En de Heer der heerscharen zette de Messias op de troon van 
zijn heerlijkheid, en hij zal oordelen over al het werk van de 
heiligen die boven in de hemel zijn, en in de weegschaal zal Hij hun 
daden wegen. 
61.9 Toen hij zijn gezicht ophief naar hun geheime wegen om te 
beoordelen naar het woord van de naam van de Heer der 
heerscharen, en hun pad naar de weg van het rechtvaardige oordeel 
van de Heer, de Allerhoogste, zullen ze allemaal met één stem 
spreken en zegen en lof, en verheffen en verheerlijken de Naam des 
Heren der heerscharen. 
61.10 En hij zal roepen al de heerscharen van de hemelen en al de 
heiligen hierboven en de heerscharen van de Heer, de Cherubijnen, 
en de Seraphim en de Ofannim, en al de engelen van de Macht, en 
al de engelen van het Prinsdom, en de Messias, en de andere 
heerscharen die op de droge grond zijn, en over het water, op die 
dag. 
61.11 Zij zullen één stem verheffen, en zegenen, prijzen en loven en 
verheerlijken, in de geest van wijsheid, in de geest van geduld en in 
de geest van genade, in de geest van rechtvaardigheid en van de 
vrede, en in de geest van goedheid. Zij zullen allen zeggen met één 



stem: “Gezegend is Hij, en gezegend zij de naam van de Heer der 
heerscharen voor eeuwig en altijd.” 
61.12 Al degenen die niet slapen in de hemel hierboven, zegenen 
Hem. Al Zijn heiligen van degenen die in de hemel zijn zullen Hem 
zegenen, en al de uitverkorenen van degenen die wonen in de tuin 
van het leven, en iedere geest, in staat om te zegenen, te loven en te 
verheffen, zal heiligen uw heilige Naam. En alle vlees, in het 
uiterste van zijn macht, zal loven en zegenen uw naam voor eeuwig 
en altijd. 
61.13 Want groot is de genade van de Heer der heerscharen, hij is 
genadig, en al zijn werken en al zijn krachten, zoveel als hij heeft 
gemaakt, heeft hij geopenbaard aan de rechtvaardigen en de 
uitverkorenen, in de Naam des Heren der heerscharen. 
62.1 En de Heer gebood de koningen, en de machtigen en de 
verhevenen, en degenen die op de aarde wonen, en zei: “ Open uw 
ogen en hef de bazuin als u in staat bent om de Messias te 
aanvaarden.” 
62.2 En de Heer der heerscharen zat op zijn troon van Glorie, en de 
geest van rechtvaardigheid werd uitgestort op hem, en het woord 
van zijn mond doodt alle zondaars en alle wettelozen, en ze worden 
vernietigd voor zijn aangezicht. 
62.3 Op die dag, zullen al de koningen en de machtigen en 
verhevenen, en degenen die de aarde bezitten, opstaan en zij zullen 
zien en erkennen hoe hij zit op de troon van zijn Glorie. En de 
rechtvaardigen worden beoordeeld in gerechtigheid, voor zijn 
aangezicht, en geen ijdel woord is gesproken voor zijn aangezicht. 
62.4 Weeën zullen komen over hen als over een vrouw in 
barensnood, voor wie de bevalling moeilijk is als haar kind in de 
mond van de baarmoeder komt, en ze moeite heeft met de 
bevalling. 



62.5 En de ene helft van hen zal kijken naar de andere, en zij zullen 
doodsbang zijn, en hun gezicht terneergeslagen, en pijn zal hen 
aangrijpen wanneer ze zien de zoon van een vrouw, zittende op de 
troon van zijn heerlijkheid. 
62.6 De machtige koningen, en al degenen die de aarde bezitten 
zullen loven, zegenen en verheerlijken Hem, die alles regelt wat 
verborgen is. 
62.7 Want vanaf het begin was de Zoon des mensen verborgen, en 
de Allerhoogste hield hem in de tegenwoordigheid van zijn macht, 
en openbaarde hem alleen voor de uitverkorenen. 
62.8 En de gemeenschap van de heiligen en uitverkorenen zal 
worden gezaaid en al de uitverkorenen zullen voor hem staan op die 
dag. 
62.9 En al de machtige koningen, en de verhevenen, en degenen die 
regeren over de droge grond, zullen neervallen voor Hem, op hun 
gezichten, in aanbidding, en zij zullen hun hoop vestigen op de 
Zoon des mensen, en zullen aanbidden voor Hem, en vragen om 
genade van Hem. 
62.10 Maar de Heer der heerscharen zal ze dan zo te neerdrukken 
dat ze met haast zullen weggaan van voor Hem, en hun gezichten 
zullen worden gevuld met schaamte, en de duisternis zal zich 
verdiepen op hun gezichten. 
62.11 En de engelen van de straf zullen hen nemen, zodat ze kunnen 
terugbetalen al het verkeerde dat ze deden aan zijn kinderen en zijn 
uitverkorenen. 
62.12 En zij zullen een toneel worden voor de rechtvaardigen en 
zijn uitverkorenen; zij zullen verblijd zijn over hen, voor de toorn 
van de Heer der heerscharen die zal rusten op hen, en het zwaard 
van de Heer der heerscharen zal dronken worden van hen. 
62.13 De rechtvaardigen en de uitverkorenen zullen worden gered 



op die dag en ze zullen nooit de gezichten van de zondaars en de 
wettelozen meer zien vanaf dat moment. 
62.14 En de Heer der heerscharen zal blijven waken over hen en 
met de Zoon des mensen zullen ze wonen, eten, nederliggen en 
oprijzen voor eeuwig en altijd. 
62.15 De rechtvaardigen en uitverkorenen die zijn opgestegen van 
de aarde, zullen zijn opgehouden om terneergeslagen gezichten te 
hebben, en zullen dragen het kleed van leven. 
62.16 En dit zal een kledingstuk van leven zijn van den Heer der 
heerscharen, en uw kleding zal niet slijten, en uw heerlijkheid zal 
niet falen in het aangezicht van de Heer der heerscharen. 
63.1 In die dagen zullen de machtige koningen die over de droge 
grond regeerden smeken aan de engelen van de straf aan wie zij zijn 
overgedragen, dat hen misschien een beetje rust wordt gegeven. 
Zodat ze zouden kunnen neervallen in aanbidding voor het 
aangezicht van de Heer der heerscharen, en hun zonden belijden 
voor Hem. 
63.2 En ze zullen zegenen en loven den Heer der heerscharen, en 
zeggen: “Gezegend zij de Heer der heerscharen, en de Heer der 
koningen, de Heer van de machtigen, en de Heer van de rijken, en 
de Heer der heerlijkheid, en de Heer van wijsheid! 
63.3 En alle geheimen zijn voor u bekend, en uw kracht is voor alle 
generaties, en uw glorie is voor altijd en eeuwig. Diep en zonder tal 
zijn al uw geheimen en uw gerechtigheid is voorbij de verwachting. 
63.4 Nu realiseren we ons dat we lof en zegen moeten geven aan de 
Heer der koningen en degene die de Koning is over alle koningen.” 
63.5 En zij zullen zeggen: “Wie zal ons rust geven, zodat wij Hem 
kunnen loven en danken en zegenen, met onze belijdenis voor zijn 
glorie. 
63.6 Nu verlangen wij naar rust, maar vinden het niet, we zijn 



verdreven en kunnen het niet verkrijgen, en het licht is ons voorbij 
gegaan, en de duisternis zal onze woning zijn voor eeuwig en altijd. 
63.7 Want wij hebben onze belijdenis voor Hem nagelaten, en we 
hebben niet de naam van de Heer der koningen geprezen, en we 
hebben niet de Heer geprezen voor al zijn werken, maar onze hoop 
gezet op de scepter van ons eigen koninkrijk, en van onze eigen 
heerlijkheid. 
63.8 En op de dag van onze ellende en verdrukking, heeft Hij ons 
niet gered, en we vinden geen rust om onze belijdenis uit te spreken 
dat onze Heer getrouw is in al zijn doen en laten, en in al zijn 
oordelen en zijn gerechtigheid, en dat zijn oordelen geen personen 
aanzien. 
63.9 En we gaan weg van voor zijn aangezicht, omdat al onze 
werken en al onze zonden precies zijn geteld.” 
63.10 En zij zullen zeggen tot hen: “Onze zielen waren tevreden 
met de bezittingen verkregen door ongerechtigheid, maar zij kunnen 
niet voorkomen dat wij naar beneden gaan in de vlammen van de 
kwellingen van de hel.” 
63.11 En daarna zullen hun gezichten worden gevuld met duisternis 
en schaamte, voor het aangezicht van de Zoon des mensen, en ze 
zullen verdreven worden van Hem. En het zwaard zal in hun 
midden verblijven, voor Zijn aangezicht. 
63.12 En de Heer der heerscharen zegt: “Dit is de wet en het 
oordeel over de machtigen, de koningen, de verhevene, en voor 
degenen die beschikken over de droge grond in het aangezicht van 
de Heer der heerscharen.” 
64.1 En ik zag andere wezens, verborgen op die plaats. 
64.2 Ik hoorde de stem van de engel die zei: “ Dit zijn de engelen 
die naar beneden kwamen uit de hemel naar de aarde en onthulden 
wat geheim was aan de kinderen der mensen, waardoor de kinderen 



der mensen dwaalden, zodat zij begonnen met zonde.” 
[ 65.1-68.1 zie deel 11 ]

68.2 En op die dag antwoordde de heilige Michaëël Rafaël, en zei: 
“De Kracht van de Geest grijpt me aan en maakt dat ik sidder als 
gevolg van de hardheid van de uitspraak over de engelen. Wie kan 
de hardheid verdragen van dit oordeel, dat is uitgevoerd over hen 
die smelten van angst?” 
68.3 Toen antwoordde de Heilige Michaël Raphaël weer, en zei tot 
hem: “Wie is hij, wiens hart niet verzacht is, en wiens geest niet is 
verstoord door dit woord van oordeel dat is uitgesproken tegen hen, 
over hen die zij geleid hebben als dit.” 
68.4 Maar het geschiedde als hij stond voor het aangezicht des 
Heren der heerscharen, dat de heilige Michaël sprak als volgt tegen 
Rafaël: “Ik zal hier niet deelnemen aan hun deel onder het oog van 
de Heer, want de Heer der heerscharen is boos op hen, omdat ze 
handelden alsof ze goden waren. 
68.5 Vanwege het verborgen oordeel dat zal komen over hen voor 
eeuwig en altijd, zal voor beide geen engel, noch een mens, hun 
bestemming ontvangen, maar zij krijgen alleen hun oordeel voor 
eeuwig en altijd. 
69.1 En na deze uitspraak zal ik hen doen schrikken, en maak dat ze 
beven, want zij hebben aangetoond dat dit voor degenen is die 
wonen op het droge.” 
69.2 En dit zijn de namen van de engelen: De eerste van hen is 
Semyaza, en de tweede Artaqifa, en de derde Armen, en de vierde 
Kokabiël, en de vijfde Turiël, en de zesde Ramiël, en de zevende 
Daniël, en de achtste Nuqaël, en de negende Baraqiël, en de tiende 
Azazel, en de elfde Armaros, de twaalfde Batriël, de dertiende 
Basasaël, de veertiende Ananel, de vijftiende Turiël, de zestiende 



Samsiël, de zeventiende Yetarel, de achttiende Tumiël, de 
negentiende Turiël, de twintigste Rumiël, en de eenentwintigste 
Ezazeël. 
69.3 Dit zijn de hoofden van hun engelen, en de namen van de 
leiders van honderden, en hun leiders van vijftig, en hun leiders van 
tientallen. 
69.4 De naam van de eerste is Jequn, dit is de rebel, die een 
dwaalspoor was voor alle kinderen van de heilige engelen, en hij 
bracht hen naar beneden op de droge grond, en leidde hen op een 
dwaalspoor door de dochters van de mensen. 
69.5 En de naam van de tweede is Asbeël, die dit kwade plan 
suggereerde voor de kinderen van de heilige engelen, en hen leidde 
op een dwaalspoor, zodat zij hun lichaam bedierven met de dochters 
van de mensen. 
69.6 En de naam van de derde is Gadreël, die is degene die alle 
dodelijke inblazingen deed bij de zonen van de mensen. En hij 
misleidde Eva. En hij toonde de wapens van de dood aan de 
kinderen der mensen, de schilden en de borstplaten, en het zwaard 
voor de moordenaar en al de wapens van de dood aan de zonen der 
mensen.
69.7 Van zijn hand zijn ze uitgegaan tegen degenen die op de droge 
grond woonden vanaf die tijd en in alle eeuwigheid. 
69.8 En de naam van de vierde is Penemuël deze liet de kinderen 
der mensen het bittere en de zoete zien, en liet ze alle geheimen van 
hun wijsheid zien. 
69.9 Hij leerde de mensen de kunst van het schrijven met inkt en 
papier, en daardoor zijn velen afgedwaald, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid, tot aan deze dag. 
69.10 Omdat de mensen niet waren gemaakt hiervoor, dat zij hun 
geloof zouden bevestigen met pen en inkt. 



69.11 Omdat de mensen niet anders waren gemaakt dan de engelen, 
zodat ze rechtvaardig en zuiver kunnen blijven, en de dood, die alles 
vernietigt, hen niet zou hebben aangeraakt, maar door deze kennis 
worden ze vernietigd en door deze kracht vinden ze de dood. 
69.12 En de naam van de vijfde is Kasdeyae, deze liet de kinderen 
der mensen al het kwade geluid horen van de geesten en van de 
demonen, en de inblazingen om het embryo aan te vallen in de 
baarmoeder, zodat een miskraam volgt. En de inblazingen die de 
ziel aanvalt: de beet van de slang. En de inblazingen die zich 
voordoen op de middag, en de zoon van de slang, die sterk is. 
69.13 En dit is de taak van Kesbeël, de chef van de eed, die de eed 
liet zien aan de heiligen toen hij nog woonde in de hoge in glorie. 
En zijn naam is Beqa. 
69.14 En deze vertelde de heilige Michaël dat hij hem de geheime 
naam zou laten zien, zodat zij die zullen vermelden in de eed, zodat 
zij alles laten zien aan de kinderen der mensen wat geheim is 
bevende voor die naam en eed. 
69.15 En dit is de kracht van deze eed, want het is krachtig en sterk 
en hij plaatste deze eed, Akae, onder de hoede van de Heilige 
Michaël. 
69.16 Dit zijn de geheimen van deze eed, en ze zijn sterk door deze 
eed, en de hemel werd verdeeld voordat de wereld werd geschapen, 
en voor altijd.
69.17 En daardoor werd de aarde gesticht op het water, en van de 
verborgen plekken van de bergen komen prachtige wateren, vanaf 
de schepping van de wereld en voor altijd. 
69.18 Door middel van die eed werd de zee gemaakt, en als haar 
fundament, voor de tijd van woede, plaatste hij haar voor het zand, 
dat het niet verder zou gaan, vanaf de schepping van de wereld en 
voor altijd. 



69.19 Door middel van die eed werden de diepten stevig, en ze 
staan en bewegen niet van hun plaats, vanaf de schepping van de 
wereld en voor altijd. 
69.20 En door die eed voltooien de zon en de maan hun baan en 
wijken niet af van hun opdracht, vanaf de schepping van de wereld 
en voor altijd. 
69.21 En door die eed voltooien de sterren hun baan, en hij noemt 
hun namen, en zij antwoorden Hem, vanaf de schepping van de 
wereld en voor altijd. 
69.22 En ook de geesten van het water, van de winden, en van alle 
briesjes, en hun wegen, volgens alle groepen van de geesten. 
69.23 En zij bezitten de opslagplaatsen van het geluid van de 
donder, en van het licht van de bliksem, en zij bezitten de 
opslagplaatsen van de hagel, en de vorst, en de opslagplaatsen van 
de mist, en de opslagplaatsen van de regen en dauw.
69.24 En al deze belijden en danken voor de Heer der heerscharen, 
zingen de lof met al hun kracht. En hun voedsel bestaat uit al hun 
dankzegging en geven zij dank, lof, en verheffen de naam van de 
Heer der heerscharen, voor eeuwig en altijd. 
69.25 En deze eed is zo sterk over hen en ze worden erdoor 
bewaard en hun banen worden niet verstoord. 
69.26 En zij hadden grote vreugde en zij zegenden, prezen en 
verheven, de naam van de Mensenzoon die was geopenbaard aan 
hen. 
69.27 En hij zat op de troon van zijn heerlijkheid en het hele 
oordeel is gegeven aan de Zoon des mensen en hij zal ervoor zorgen 
dat de zondaars zullen verdwijnen en vernietigd worden van het 
aangezicht van de aarde. 
69.28 En degenen die de wereld misleiden zullen worden gebonden 
in ketenen en worden afgesloten in de voorbereide-plaats van hun 



vernietiging, en al hun werken zullen verdwijnen van het aangezicht 
van de aarde. 
69.29 En vanaf dan zal er geen corruptie meer zijn. Omdat de Zoon 
des mensen is verschenen, en zal zitten op de troon van zijn glorie, 
en alles wat kwaad was zal voorbijgaan en weggaan voor zijn 
aangezicht, en het woord van de Zoon van de mensen zal sterk zijn 
voor de Heer der heerscharen. 
Dit is de derde toespraak van Henoch.

Opmerkingen bij Sectie 13: De opslagplaatsen
Henoch noemt vaak opslagplaatsen in het boek. De opslagplaatsen 
werden waarschijnlijk voor het eerst geïntroduceerd aan Henochs 
mensen door de weggelopen engelen. Omdat ze engelen waren, werden 
deze opslagplaatsen waarschijnlijk beschouwd als goddelijk en 
magisch. Veel mensen geloofden waarschijnlijk dat de opslagplaatsen de  
goederen creëerden, die daarin werden opgeslagen.
Henoch wist waarschijnlijk beter, omdat hij misschien wel de houder 
van de gegevens en de inventaris was. Hoe dan ook, hij lijkt de 
opslagplaatsen te beschouwen als de basis van de manier waarop God 
de natuurlijke dingen verdeelt, zoals het weer. 
In het begin beschrijft hij opnieuw zijn reis (70.2-3) - hij werd 
opgeheven in een wagen in de geest en zij gingen noordwestelijk. 
Henoch beschrijft verder het land van de engelen en een ontmoeting met  
de Oude van Dagen. Vier van de Wachters zijn genoemd in 71.9, ze 
kunnen zijn toegewezen om te kijken of ze Henochs taal wel goed 
spreken. 
Henoch lijkt vragen te hebben gesteld en maakt enkele opmerkingen in 
dit deel en in de volgende sectie, en “de Wet van de Sterren” is het 
resultaat. Mijn mening is dat de Wachters de antwoorden op de vragen 
van Henoch wel wisten, maar het moeilijk voor hen was om de 
antwoorden voor Henoch te verklaren in termen die hij kon begrijpen. 



Dit is duidelijk te zien in 60.14 en 60.15, waar Henoch een uitleg krijgt 
van donder en bliksem en waarom je de flits eerder ziet dan je de donder  
hoort. Dit is nu algemeen bekend - maar niet aan Henoch. Ik denk dat 
Henoch in eerste instantie geloofde, dat de donder en het licht 
afzonderlijk optraden in verschillende processen. Hij bericht dat ze niet 
gescheiden zijn, hoewel toch niet hetzelfde, 60.14, want een geest maakt 
ze onafscheidelijk. Omdat Henoch ervan uit gaat dat je de dingen ziet en  
hoort op het moment dat ze gebeuren, vindt hij het moeilijk om te 
begrijpen waarom het geluid moet wachten en dus geeft opslagplaatsen 

de verklaring. 

Sectie 13: DE OPSLAGPLAATSEN
70.1 Het geschiedde na dezen, dat terwijl hij leefde zijn naam werd 
opgeheven van degenen die op de droge grond wonen, in de 
aanwezigheid van de Zoon des mensen, en de aanwezigheid van de 
Heer der heerscharen. 
70.2 En hij werd opgeheven met de wagens van de geest, en zijn 
naam verdween uit hun midden. 
70.3 Vanaf die dag werd ik niet meer onder hen geteld, en hij 
plaatste mij tussen twee winden, tussen het noorden en het westen, 
waar de engelen de koorden namen om voor mij een plaats af te 
meten voor de uitverkorenen en de rechtvaardigen. 
70.4 En daar zag ik de eerste voorvaders, en de rechtvaardigen die 
vanaf het begin van de wereld woonden in die plaats. 
71.1 En het geschiedde na dezen, dat mijn geest werd weggevoerd, 
en opging in de hemelen. Ik zag de zonen, de heilige engelen op de 
vlammen van het vuur lopen en hun kleding was wit en hun 
kleding, het licht van hun gezicht, was als sneeuw. 
71.2 En ik zag twee rivieren van vuur, en het licht van dat vuur 
scheen als een hyacint, en ik viel op mijn gezicht voor het 



aangezicht van de Heer der heerscharen. 
71.3 Toen kwam de engel Michaël, een van de aartsengelen, die mij 
bij mijn rechterhand pakte, en voerde en leidde me naar alle 
geheimen van genade, en de geheimen van gerechtigheid. 
71.4 Hij liet me alle geheimen zien van de uiteinden van de hemel 
en alle opslagplaatsen van de sterren en de lichten van waar ze 
uitkomen van onder de heiligen. 
71.5 En de Geest voerde Henoch weg naar de hoogste hemel, en ik 
zag daar, in het midden van dat licht, iets gebouwd van 
kristalstenen, en in het midden van die stenen, rivieren van levend 
vuur. 
71.6 Mijn geest zag een cirkel van vuur, die dat huis omringde, en 
van de vier zijden kwamen rivieren, vol met levend vuur, en zij 
omringden dat huis. 
71.7 En rondom zijn er de Serafijnen en de Cherubijnen, en de 
Ofannim, deze zijn het die niet slapen, maar waken over de troon 
van zijn heerlijkheid. 
71.8 Ik zag ontelbare engelen, een duizend duizenden en 
tienduizend maal tienduizend liggend om dat huis. And Michaël, en 
Raphaël, en Gabriël, en Pnuël, en de heilige engelen die in de hemel 
daarboven zijn, gingen in en uit dat huis. 
71.9 Toen Michaël en Raphaël, en Gabriël, Pnuël, en de vele heilige 
engelen zonder tal, kwam uit dat huis. 
71.10 En met hen de Oude van dagen, zijn hoofd is wit en zuiver, 
zoals wol en zijn klederen, onbeschrijfelijk. 
71.11 En ik viel op mijn aangezicht, en mijn hele lichaam smolt, en 
mijn geest was veranderd, en ik riep met luide stem in de geest van 
kracht, en ik zegende, prees en verheerlijkte. 
71.12 En deze zegeningen die uit mijn mond kwamen, waren 
aangenaam voor de Oude van dagen. 



71.13 En de Oude van dagen kwam met Michaël, Gabriël, Rafaël en 
Pnuël, en duizenden en tienduizenden engelen, ontelbaar. 
71.14 En die engel kwam naar me toe en begroette mij met zijn 
stem, en zei tegen mij: “U bent de mensenzoon die geboren werd tot 
gerechtigheid, en rechtvaardigheid blijft over u, en de gerechtigheid 
van de Oude van dagen zal u niet verlaten.” 
71.15 En hij zei tot mij: “Hij verkondigt u de vrede in de naam van 
de wereld die gaat komen, want de vrede vanuit de schepping van 
voor de wereld is daar gekomen en dus zult u voor altijd vrede 
hebben, voor eeuwig en altijd. 
71.16 Allen zullen wandelen volgens deze, uw weg, en op dezelfde 
manier, de gerechtigheid zal u nooit verlaten. Met u zullen ze 
wandelen, en met u hun bestemming, en zij zullen niet gescheiden 
worden van u voor altijd en eeuwig en altijd. 
71.17 En dus zal er lengte van dagen zijn met de Zoon des mensen, 
en de rechtvaardigen zullen vrede hebben, en de rechtvaardigen 
zullen een rechte weg hebben in de naam van de Heer der 
heerscharen, voor eeuwig en altijd.” 
59.1 En in die dagen zagen mijn ogen de geheimen van het flitsen 
van de bliksem, en de lichten, en de regels met betrekking tot hen, 
en zij flitsten tot een zegen of een vloek zoals de Heer der 
heerscharen dit wenst. 
59.2 En daar zag ik de geheimen van de donder, en hoe, wanneer 
het donderde in de hemel meer dan het geluid om te horen. Ze lieten 
me de verblijfplaatsen van de droge grond zien, en het geluid van de 
donder voor de vrede, en voor de zegen, of voor een vloek, naar het 
woord van de Heer der heerscharen. 
59.3 En na dit alles de geheimen van de lichten, en van de flitsen 
van de bliksem werden getoond aan mij. Zij flitsten om zegen te 
brengen en voldoening. 



60.11 En de andere engel sprak tot mij, degene die met mij ging en 
me liet zien wat het geheim is, wat het eerste en het laatste is in de 
hemel, in de heuvels, en onder de droge grond, in de diepte, en aan 
de uiteinden van de hemel, en bij de stichting van de hemel, en in de 
opslagplaats van de wind. 
60.12 En hoe de geesten worden verdeeld, en hoe ze worden 
gewogen. En hoe de lentes, en de winden worden geteld op basis 
van de kracht van hun geest. En de kracht van het licht van de 
maan. En de groepen van sterren volgens hun namen. En hoe alle 
groepen worden gemaakt. 
60.13 En de donder, volgens de plaatsen waar het valt. En alle 
scheidingen die zijn gemaakt met de bliksem, zodat het kan flitsen. 
En haar heerscharen, hoe snel ze gehoorzamen. 
60.14 Voor de donder die heeft vaste tijden heeft, die aan het geluid 
zijn gegeven om te wachten. De donder en de bliksem zijn niet 
afzonderlijk, hoewel ze ook niet hetzelfde zijn. Door een geest, 
verplaatsen die twee zich onafscheidelijk. 
60.15 Want als de bliksem flits en de donder verheft haar stem, en 
de geest, op het juiste moment, de oorzaken ervan is een rust, en is 
gelijkelijk verdeeld tussen hen, omdat de opslagplaats van de tijd 
voor hun optreden is als die van een zandglas. En elk van deze heeft 
op het juiste moment vastgehouden aan een teugel, en keerde terug 
door de kracht van de geest, en is naar voren gereden, volgens het 
getal van de regio's van de aarde. 
60.16 De geest van de zee is mannelijk en sterk, en volgens de 
kracht van zijn sterkte, keert de geest terug met een teugel, ook als 
het naar voren is gereden, en verspreid over alle bergen van de 
aarde. 
60.17 De geest van de vorst heeft zijn eigen engel, en de geest van 
de hagel is een goede engel. 



60.18 De geest van de sneeuw is terughoudend vanwege zijn kracht, 
en het heeft een bijzondere geest, en wat oprijst uit iets wat is als 
rook en zijn naam is vorst. 
60.19 De geest van de mist is niet aangesloten met hen in hun 
opslagplaats, maar heeft een speciale opslagplaats, omdat zijn 
komst heerlijk is, zowel in licht en duisternis, als in de winter en in 
de zomer, en zijn opslagplaats is een engel. 
60.20 De geest van de dauw heeft zijn woning aan de uiteinden van 
de hemel en is verbonden met de schatten van de regen. Deze komt 
in de winter en in de zomer, en met de wolken. En de wolken van de 
nevel zijn verbonden met lekaar en de een geeft aan de ander. 
60.21 Wanneer de geest van de regen zich beweegt vanuit zijn 
opslagplaats komen de engelen en openen het magazijn en brengen 
het naar buiten. En als het zich verspreidt over al het droge komt hij 
samenkomt met al het water dat op de grond is. En wanneer het zich 
aansluit bij het water dat op de grond is, vult het de zee en meren. 
60.22 De wateren zijn voor degenen die wonen op het droge, want 
zij zijn de voeding voor de droge grond van de Allerhoogste, die is 
in de hemel. Daarom is er een vaste maat voor de regen, en de 
engelen begrijpen dit. 
60.23 Al deze dingen zag ik in relatie met de Tuin der 
Gerechtigheid. 

Opmerkingen bij Sectie 14: De omloop van de 
lichten
Deze sectie beschrijft het pad van de Zon aan de hemel, en hoe de lengte 
van de dag varieert, en de verschillende seizoenen. De verdeling van het 
jaar in maanden en de fasen van de maan worden hier uitgelegd. Het is 
interessant dat de variatie van dag-lengte is beschreven met de dag 
verdeeld in 18 delen. De Wachters verdelen de dag in 18 ‘uur’ in plaats 



van ons 24-uurs-systeem. 
(Opmerking editor: De Chaldeeën bezaten ook een 9 getallen stelsel, 
keer twee is 18.)
De seizoensgebonden variatie in beschreven daglengten, zie 72.14; 
72.26, is meer typisch voor de noordelijke breedtegraden. De situatie 
hier in Londen, eind december (dicht bij het midden van de winter 
zonnewende) is zeer vergelijkbaar met de beschrijving van 72.26 met 
een dag van 8 uur en een nacht van 16 uur. 
De sectie over de Maan bevat enige nauwkeurige informatie, zoals die 
worden weergegeven in de lucht, als even groot te zijn als de zon, 72.37. 

In 75.8-9 legt Henoch uit hoe de rotatie-as door het midden van de 
Aarde loopt - hoewel ik denk dat Henoch niet zeker wist was wat Uriël 
daarmee bedoelde. Het feit dat de aarde bolvormig is, en draaide, is 
alleen een paar honderd jaar geleden op grote schaal geaccepteerd - voor 
die tijd geloofde iedereen dat de zon rond de Aarde ging. Er is een boek 
met de titel 'Uriel's Machine' van C. Knight en Robert Lomas, dat een 
goede casus maakt voor deze sectie met de informatie die nodig is om 
een 'stonehenge' te construeren - een observatorium gemaakt van palen 
of staande stenen. Ze suggereren ook dat Henoch kan zijn meegenomen 
naar Ierland - waar er een aantal van die ongewone en oude plekkken 
nog steeds overleven. 
(Opmerking editor: Ook hier ontbreekt het besef dat de wereld van voor 
de zondvloed totaal afweek van onze wereld. Er vond degeneratie plaats  
in plaats van een evolutie. Waarom zou Henoch niet hebben geweten dat  
de aarde draaide?)
Wanneer Henoch het noorden uitlegt, in 77.3, noemt hij dit als de locatie 
van de Tuin van Gerechtigheid - het vaderland van de Wachters. 
Op 78.4, wordt het feit onthuld dat de Maan zijn licht van de zon krijgt. 
Op 78.17 zegt hij dat de Maan een gezicht heeft (“ziet eruit als een 
man”) gedurende 20 dagen in de maand, we noemen hem “de Man in de 
Maan”. Dit is het bewijs tegenover de theorie over de Zuidelijke 



Sandwich-eilanden als het huis van de Wachters, omdat het gezicht van 
de maan niet herkenbaar is in het zuidelijk halfrond (want daar het staat 
op de kop). Ik vermoed dat dit onderdeel over de Maan elders in de tekst 
moet staan, waarschijnlijk dicht bij de vorige paragraaf over de Maan 
een paar pagina's daarvoor. 
(Opmerking editor: Door het water dat in die tijd de aarde omhulde, 
waren de zon en de maan niet duidelijk zichtbaar en een regenboog kon 
zich niet manifesteren.) Er is een beschrijving van een boek geschreven 
door de Wachters, waaruit Henoch de notities nam (zie 81.1-2), Henoch 
noemt het: De tabletten van de Hemel. Henochs profetieën komen uit dit 
boek.

Sectie 14: DE OMLOOP VAN DE LICHTEN
72.1 Het Boek van de Omloop van de lichten van de hemel, elk 
zoals het is: volgens hun rangorde, volgens de periode van hun 
heerschappij en hun tijd, volgens hun namen en plaatsen van 
oorsprong en volgens hun maanden. Dit heeft Uriël, de heilige engel 
die met mij was, en die hun leider is, me laten zien. Hij toonde mij 
al hun reguleringen, precies zoals ze zijn, voor elk jaar van de 
wereld en voor altijd, totdat de nieuwe schepping gemaakt is die 
voor altijd zal duren.
72.2 Dit is de eerste wet van de lichten. Het licht dat zon heet; hij 
rijst in de poorten van de hemel, die naar het oosten gericht zijn, en 
gaat onder in de westerlijke poorten van de hemel. 
72.3 En ik zag zes poorten waaruit de zon opkomt, en zes poorten 
waarin hij ondergaat. En de maan komt ook op en gaat onder in die 
poorten, en de leiders van de sterren samen met degenen die ze 
leiden. Er zijn er zes in het oosten en zes in het westen, allemaal 
exact op hun plaats, de een naast de ander; en die poorten hebben 
vele ramen naar het zuiden en het noorden.



72.4 Eerst kom het grotere licht op, genaamd de zon, gevormd als 
de cirkel van de hemel, en helemaal vol van een vuur dat licht en 
warmte geeft.
72.5 De wind blaast de strijdwagens voort waarop zij stijgt, en de 
zon gaat onder in de lucht en komt terug via het noorden om het 
oosten te bereiken, en wordt naar de juiste poort geleid om te 
schijnen in de lucht.
72.6 Op deze manier rijst de zon in de eerste maand, in de grote 
poort, namelijk: hij stijgt via de vierde van die zes poorten die op 
het oosten gericht staan.
72.7 En in die vierde poort bevinden zich twaalf raamopeningen 
waar vlammen uitkomen als ze geopend zijn.
72.8 Als de zon aan de hemel opkomt, gaat hij dertig dagen lang via 
die vierde poort, en precies in de vierde poort in het westen van de 
hemel gaat hij onder.
72.9 In die tijd worden de dagen elke dag langer en de nachten 
korten, tot de dertigste ochtend. 
72.10 Op die dag wordt de dag twee delen langer dan de nacht, en 
de dag bestaat uit precies tien delen, en de nacht uit acht delen.
72.11 En de zon komt op vanuit die vierde poort, en gaat onder in 
de vierde poort en komt terug naar de vijfde poort in het oosten 
gedurende dertig ochtenden; en hij rijst en daalt in de vijfde poort.
72.12 En dan wordt de dag twee delen langer en bestaat uit elf 
delen, en de nacht wordt korter en bestaat uit zeven delen.
72.13 Dan gaat de zon terug naar het oosten en komt bij de zesde 
poort, en rijst en daalt in de zesde poort gedurende eenendertig 
ochtenden, vanwege zijn teken.
72.14 Dan wordt de dag langer dan de nacht, de dag wordt twee 
keer zo lang als de nacht, en de dag bestaat uit twaalf delen en de 
nacht uit zes delen..



72.15 En de zon gaat op, zodat de dag korter kan worden en de 
nacht langer; en de zon gaat terug naar het oosten, en komt bij de 
zesde poort, en komt vandaaruit op en gaat onder, dertig ochtenden 
lang.
72.16 Na dertig ochtenden wordt de dag met precies één deel korter; 
en de dag heeft elf delen, en de nacht zeven.
72.17 En de zon gaat vanuit het westen, via die zesde poort, naar het 
oosten, en gaat op in de vijfde poort gedurende dertig ochtenden en 
gaat weer onder in het westen, in de vijfde poort in het westen.
72.18 Op die dag wordt de dag twee delen korter, en de dag bestaat 
uit tien delen en de nacht uit acht delen.
72.19 Dan komt de zon op vanuit die vijfde poort en gaat onder in 
de vijfde poort in het westen, en komt op in de vierde poort 
gedurende eenendertig ochtenden vanwege zijn teken, en gaat onder 
in het westen.
72.20 Op die dag zijn dag en nacht even lang; de nacht heeft negen 
delen en de dag ook.
72.21 Dan komt de Zon op vanuit die poort en gaat onder in het 
westen, en gaat terug naar het oosten, en komt dertig ochtenden 
lang op in de derde poort, en gaat onder in het westen in de derde 
poort.
72.22 Dan komt de zon op vanuit die derde poort, en gaat onder in 
de derde poort in het westen, en gaat terug naar het oosten; en de 
Zon komt op in de tweede poort in het oosten gedurende dertig 
ochtenden, en op dezelfde manier gaat hij onder in de tweede poort, 
in het westen van de hemel.
72.24 En op die dag heeft de nacht elf delen en de dag zeven delen.
72.25 Dan komt de zon op die dag op vanuit de tweede Poort, en 
gaat onder in het westen in de tweede poort, en gaat terug naar het 
oosten naar de eerste poort gedurende eenendertig ochtenden, en 



gaat dan onder in het westen in de eerste poort.
72.26 Op die dag wordt de nacht langer, en wordt twee keer zo lang 
als de dag; de nacht heeft precies twaalf delen en de dag zes.
72.27 En hiermee heeft de zon de delen van zijn reis voltooid, en hij 
gaat weer terug, volgens deze onderdelen; en hij komt door die 
eerste Poort gedurende dertig ochtenden, en gaat onder in het 
westen daartegenover.
72.28 Op die dag wordt de nacht een deel korter, en bestaat uit elf 
delen, en de dag uit zeven delen.
72.29 Dan komt de zon terug, en komt naar de tweede poort in het 
oosten, en hij gaat terug langs die onderdelen van zijn reis 
gedurende dertig ochtenden, en komt op en gaat onder.
72.30 Op die dag wordt de nacht een deel korter, en bestaat uit tien 
delen, en de dag uit acht delen.
72.31 En op die dag komt de zon op vanuit de tweede poort, en gaat 
onder in het westen, en gaat terug naar het oosten, en komt op in de 
derde poort gedurende eenendertig ochtenden, en gaat onder in het 
westen.
72.32 En op die dag wordt de nacht korter en bestaat uit negen 
delen, en de dag uit negen delen, en de nacht is even lang als de 
dag. En het jaar bestaat uit precies 364 dagen.
72.33 En de lengte van de dag en de nacht, en de kortheid van dag 
en de nacht zijn verschillend vanwege de reis van de zon.
72.34 Hierdoor wordt zijn reis dagelijks langer, en nachtelijk korter.
72.35 En dit is de wet en de reis van de zon en zijn terugkeer, zo 
vaak als hij terugkeert; zestig keer komt hij terug en komt hij op, dat 
is het grote eeuwige licht, dat voor altijd de zon genaamd is. 
72.36 En dit wat opkomt is het grote licht, dat is genoemd naar zijn 
uiterlijke verschijning, zoals de Heer heeft bevolen.
72.37 Hij komt op en gaat onder als volgt: hij neemt niet af, noch 



neemt rust, maar rijdt dag en nacht in zijn strijdwagen. En zijn licht 
is zeven keer helderder dan dat van de maan, maar qua omvang 
lijken ze gelijk.
73.1 En na deze wet zag ik een andere wet, voor het mindere licht, 
genaamd de maan.
73.2 Zijn vorm is als de bol van de zon, en de wind blaast zijn 
strijdwagen waarop hij rijdt, en hij krijgt licht in vastgestelde mate.
73.3 Iedere maand komt hij op en verandert hij, en zijn dagen zijn 
als die van de zon, en als zijn licht vol is, heeft hij een zevende deel 
van het licht van de zon.
73.4 En het komt op als volgt, en zijn eerste fase is naar het oosten; 
hij komt op op de dertigste ochtend. Op die dag verschijnt hij en dat 
wordt de eerste fase van de maan voor jou op de dertigste ochtend, 
samen met de zon in de poort waar de zon opkomt.
73.5 Een helft is bedekt met een zevende deel, en zijn hele cirkel is 
leeg, zonder licht, behalve voor een zevende deel, een veertiende 
deel van zijn licht.
73.6 Op de dag dat hij een zevende deel en de helft van zijn licht 
ontvangt, bedraagt zijn licht een zevende, en een zevende en een 
half deel.
73.7 Hij gaat onder met de zon, en als de zon opkomt, komt de 
maan met hem op en ontvangt de helft van één deel licht. Op die 
nacht aan het begin van zijn ochtend, aan het begin van de dag van 
de maan, gaat de maan onder met de zon en is donker in die nacht in 
zes en zeven delen en een half.
73.8 En hij komt op op die dag, met precies een zevende deel, hij 
gaat uit, treedt terug van de opkomende zon, en wordt helder voor 
de rest van zijn dag, in de andere zes en zeven delen.
74.1 En een andere reis en wet die ik ervoor zag, is dat hij volgens 
deze wet een maandelijkse reis maakt.



74.2 En Uriël, de heilige engel, de leider van hen allen, liet mij alles 
zien, en ik schreef hun posities op zoals hij ze me liet zien. Ik 
noteerde hun maanden, zoals ze zijn, en de verschijning van hun 
licht, totdat vijftien dagen voorbij zijn.
74.3 In zeven dagen maakt hij zijn volledige duisternis compleet, en 
in zeven delen maakt hij al zijn licht compleet, in het oosten en in 
het westen.
74.4 Maar in bepaalde maanden verandert hij zijn posities en volgt 
zijn eigen individuele koers.
74.5 Gedurende twee maanden gaat hij onder met de zon, in die 
twee poorten die in het midden staan, in de derde en de vierde 
Poort.
74.6 Hij gaat zeven dagen uit en draait om, en komt terug naar de 
Poort vanwaaruit de zon opkomt. En in de poort maakt hij al zijn 
licht volledig, en hij trekt zich terug van de zon, en komt binnen 
acht dagen naar de zesde poort vanwaaruit de zon opkomt.
74.7 En als de zon opkomt vanuit de vierde poort, gaat de maan 
zeven dagen uit, totdat hij opkomt vanuit de vijfde poort. Dan komt 
hij weer binnen zeven dagen terug naar de vierde poort, maakt zijn 
licht vol, trekt terug, en komt binnen acht dagen naar de eerste 
poort.
74.8 En binnen zeven dagen komt hij weer terug naar de vierde 
poort vanwaaruit de zon opkomt. 
74.9 Ik zag deze posities als volgt: hoe de maan opkwam en de zon 
onderging in die dagen. 
74.10 En als je vijf jaren bij elkaar optelt, heeft de zon een 
overschot van dertig dagen. Voor elk jaar van die vijf jaren, zijn er 
364 dagen.
74.11 En het overschot, van de Zon en de sterren, komt op zes 
dagen. In vijf jaar, met zes dagen per jaar, hebben ze een overschot 



van dertig dagen, en de dagen van de maan lopen dertig dagen 
achter bij de zon en de sterren.
74.12 En de maan bestuurt de jaren exact, volgens hun eeuwige 
posities; ze zijn niet vroeg of laat, zelfs niet met één dag, maar 
veranderen het jaar in exact 364 dagen.
74.13 In drie jaar zijn er 1092 dagen, en in vijf jaar 1820 days, 
zodat er in acht jaar 2912 dagen zijn.
74.14 Voor de maan alleen zijn er in drie jaar 1062 dagen, en in vijf 
jaar loopt hij vijftig dagen achter.
74.15 En vijf jaar telt 1770 dagen, zodat acht jaar 2832 dagen heeft 
voor de maan.
74.16 Voor acht jaar is er een verschil in tachtig dagen, dus de maan 
loopt tachtig dagen achter in acht jaar.
74.17 En het jaar is compleet exact volgens hun posities, en de 
posities van de zon, in de zin dat ze opkomen vanuit de poorten 
waar de zon opkomt en ondergaat gedurende dertig dagen.
75.1 En de leiders van de tienduizenden die verantwoordelijk zijn 
voor de algehele creatie, en verantwoordelijk voor alle sterren, en 
ook de vier dagen die worden toegevoegd, zijn niet afgescheiden 
van hun positie, volgens de gehele berekening van het jaar. Vandaar 
de vier dagen die niet worden meegeteld bij de berekening van het 
jaar.
75.2 En daarom vergist men zich hierin. Want deze lichten hebben 
echt een functie in de stations van de wereld, een in de eerste poort, 
en een in de derde, vierde en zesde poort. En de preciese harmonie 
van de wereld is voltooid in de aparte 364 stations van de wereld.
75.3 Want de tekenen en de tijden en de jaren en de dagen werden 
me getoond door de engel Uriël, die de Heer van Eeuwige Glorie 
heeft aangesteld over alle lichten van de hemel. In de hemel en in de 
wereld, zodat ze konden heersen op het aangezicht van de hemel en 



verschijnen op de aarde, en leiders konden zijn van dag en nacht; de 
zon, de maan, de sterren, en al de creaturen die in al de strijdwagens 
van de hemel rondgaan.
75.4 Zo liet Uriël me ook de twaalf poort-openingen zien in de 
cirkel van de strijdwagen van de zon, in de lucht, waar de 
zonnestralen uitkomen en ook de warmte over de aarde, wanneer ze 
geopend zijn op de daarvoor aangewezen tijden.
75.5 Er zijn ook openingen voor de winden en voor de geesten van 
de dauw, als ze geopend zijn op hun tijd om open te staan aan het 
eind van de hemel.
75.6 Ik zag twaalf poorten in de hemel, aan de einden van dit land, 
van waaruit de zon, de maan de de sterren en al de hemelwerken 
naar het oosten en het westen gaan.
75.7 En er zijn veel raamopeningen naar het noorden en zuiden, en 
elk raam stuurt warmte uit op toegewezen tijdstippen – 
corresponderend met die Poorten. Daaruit komen en gaan de sterren 
volgens Zijn bevel.
75.8 En ik zag strijdwagens in de hemel, in de regio boven die 
poorten, waar de sterren staan die nooit ondergaan.
75.9 Maar er is er een die groter is dan al de anderen. Het gaat rond 
door deze hele plaats.
76.1 Aan het eind van de aarde zag ik twaalf poorten waar de 
winden vandaan komen en over de aarde waaien.
76.2 Drie poorten openen aan aan de voorkant van de hemel, drie 
aan de achterkant, drie aan de rechterkant en drie aan de linkerkant.
76.3 De eerste drie zijn gericht op het oosten, dan drie naar het het 
noorden, drie naar het zuiden en nog drie naar het westen.
76.4 Via vier poorten komen winden van zegening en vrede. Door 
de andere acht komen winden van straf; als die worden gestuurd 
brengen ze verwoesting over de hele aarde, de wateren en alle 



inwoners en alles wat in het water en op het land is.
76.5 En de eerste wind van die poorten, de oostenwind, komt via de 
eerste poort, die op het oosten staat. Degene die van het zuiden 
komt brengt verwoesting, droogte, hitte en vernietiging.
76.6 Door de tweede poort, in het midden, komt wat goed is. De 
regen, vruchtbaarheid, voorspoed en dauw. Door de derde poort, op 
het noorden, komen kou en droogte.
76.7 Hierna komen de zuidenwinden via drie poorten, uit de eerste 
die naar het oosten neigt, komt een hete wind.
76.8 Uit de middelste poort, die ernaast ligt, komen aangename 
geuren, dauw, regen, voorspoed en leven.
76.9 Door de derde poort, gericht op het westen, komen dauw, 
regen, sprinkhanen en verwoesting.
76.10 Daarna de noordenwinden, vanuit de zevende poort, die op 
het oosten gericht is, komen dauw, regen, sprinkhanen en 
verwoesting.
76.11 En door de poort exact in het midden, komen regen, dauw 
leven en voorspoed. Door de derde poort, op het westen, komen 
mist en vorst, en sneeuw, en dauw en sprinkhanen.
76.12 Hierna komen de westenwinden. Door de eerste poort, die 
neigt naar het noorden, komen dauw, regen, ijs, kou sneeuw en 
vorst.
76.13 En door de middelste poort komen dauw en regen, voorspoed 
en zegening. Door de laatste poort, op het zuiden, komen droogte en 
verwoesting, branden en vernietiging.
76.14 En zo zijn de twaalf poorten en de vier windstreken van de 
hemel compleet. En al hun wetten en al hun straffen, en al hun 
voordelen, heb ik je laten zien, mijn zoon Methuselah.
77.1 Ze noemden de eerste windstreek oosten, omdat het de eerste 
is, en de tweede het zuiden, omdat de Allerhoogste daar afdaalt, en 



met name degene die voor altijd gezegend is daalt daar af.
77.2 En de westerse windstreek wordt afname genoemd, omdat al 
de hemellichten daar verbleken en ondergaan.
77.3 De vierde windstreek, het noorden genoemd, is in drieën 
verdeeld. In het eerste deel wonen de mensen, het tweede deel bevat 
zeeën, diepten, wouden en rivieren, duisternis en mist, en in het 
derde deel bevindt zich de Tuin van gerechtigheid.
77.4 Ik zag zeven hoge bergen, hoger dan alle andere bergen op 
aarde, en er kwam sneeuw van die bergen. Dagen en tijden en jaren 
verstrijken.
77.5 Ik zag zeven rivieren op de aarde, groter dan alle andere 
rivieren; een ervan komt uit het oosten en zijn wateren monden uit 
in de Grote Zee.
77.6 Twee rivieren stromen uit het noorden naar de zee en monden 
uit in de Rode Zee in het oosten.
77.7 En de overige vier stromen vanuit het noorden naar hun zeeën, 
twee naar de Rode Zee, en twee naar de Grote Zee, en ze lozen hun 
water daar, en niet in de wildernis, zoals sommigen zeggen.
77.8 Ik zag zeven grote eilanden, in de zee en op het land, en vijf in 
de Grote Zee.
78.1 De zon heeft de volgende namen: de eerste Or Kheres, en de 
tweede Shemesh.
78.2 De maan heeft vier namen: Ishon, Lebanah, Lebanah Kesheh 
en Yarech.
78.3 Dit zijn de twee grote lichten; hun vorm is als de hemelcirkel 
en ze lijken gelijk in grootte.
78.4 In de bol van de zon zijn zeven delen van licht, die eraan 
toegevoegd zijn – meer dan aan de Maan. En in vaste hoeveelheden 
wordt licht overgeheveld naar de maan, totdat een zevende deel van 
de zon uitgeput is.



78.5 En ze gaan onder in de poorten van het westen, gaan rond via 
het noorden, en komen op via de poorten van het oosten.
78.6 En als de maan opkomt, verschijnt hij aan de hemel, en heeft 
de helft van een zevende deel licht, en op de veertiende dag maakt 
hij al zijn licht vol.
78.7 Vijftien delen licht worden naar hem overgeplaatst, totdat zijn 
licht op de vijftiende dag vol is, volgens de tekenen van het jaar. En 
de maan ontstaat door helften van een zevende deel.
78.8 En wanneer de maan afneemt, vermindert hij op de eerste dag 
naar veertien lichtdelen, op de tweede dag naar dertien lichtdelen, 
op de derde dag naar twaalf, op de vierde dag naar elf, op de vijfde 
dag naar tien, op de zesde naar negen delen, op de zevende naar 
acht delen, op de achtste naar zeven delen, op de negende dag naar 
zes delen, op de tiende naar vijf delen, op de elfde naar vier delen, 
op de twaalfde naar drie delen, op de dertiende naar twee delen, op 
de veertiende naar de helft van een zevende deel. En al het licht dat 
overblijft van het totaal verdwijnt op de vijftiende dag.
78.9 En in bepaalde maanden heeft de maan 29 dagen en één keer 
28.
78.10 Toen liet Uriël me een andere wet zien: wanneer licht wordt 
verplaatst naar de maan, en op welke zijde het vanaf de zon wordt 
verplaatst.
78.11 Wanneer het maanlicht toeneemt, wordt het licht 
overgeplaatst terwijl de maan tegenover de zon komt te staan. 
Totdat het na veertien dagen volle maan is.
78.12 En op de eerste dag wordt hij de Nieuwe maan genoemd.
78.13 Zijn licht wordt vol, precies op de dag dat hij opkomt in het 
oosten voor de nacht terwijl de zon in het westen ondergaat. En de 
maan schijnt de hele nacht totdat de zon tegenover hem opkomt. En 
de maan wordt gezien tegenover de zon.



78.14 En op de zijde waar het maanlicht verschijnt, neemt het weer 
af totdat al zijn licht verdwijnt, de dagen van de maan teneinde 
komen en zijn cirkel leeg blijft, zonder licht.
78.15 En drie maanden lang, op de juiste tijd, behaalt hij dertig 
dagen, en drie maanden lang behaalt hij negenentwintig dagen, 
waarin hij zijn afname compleet maakt – in de eerste periode, in de 
eerste poort, 127 dagen.
78.16 En drie maanden lang – wanneer hij opkomt – verschijnt hij 
in elke maand met dertig dagen. Maar drie maanden lang verschijnt 
hij in elke maand met negenentwintig dagen.
78.17 ‘s Nachts, iedere keer voor twintig dagen, lijkt hij op een 
man, en overdag als de hemel, want er is niets anders in hem 
behalve zijn licht.
79.1 En nu, mijn zoon Methuselah, heb ik je alles laten zien, en is 
de hele wet van de sterren van de hemel compleet.
79.2 Hij liet me de hele wet zien, voor elke dag, elke tijd, elke regel, 
en voor elk jaar, en voor zijn einde, volgens zijn bevel, voor iedere 
maand en iedere week.
79.3 En het afnemen van de maan, dat in de zesde poort plaatsvindt, 
want daar wordt zijn licht vol, en daarna is het begin van de maand.
79.4 En de afname in de eerste poort, op de juiste tijd, gedurende 
127 dagen, of 25 weken en 2 dagen.
79.5 En hoe hij achter de zon valt, volgens de wet van de sterren, 
met precies vijf dagen in een periode, wanneer hij zijn pad heeft 
voltooid, zoals u hebt gezien.
79.6 Zo verschijnen de lichten, die Uriël, de grote engel, hun leider, 
me heeft laten zien.
80.1 In die dagen zei Uriël tegen mij: “Luister, ik heb je alles laten 
zien, o Henoch. En ik heb alles onthuld, zodat je moge zien deze 
zon, deze maan, en degenen die de sterren van de hemel leiden, en 



diegenen die ze draaien, hun taken en hun tijden en hun opkomst.
80.2 Maar in de dagen van de zondaren zullen de jaren korter 
worden, en hun zaad zal laat zijn op hun land en hun velden. En 
alles op aarde zal veranderen en zal niet verschijnen op de juiste 
tijd. En het regenwater zal wegblijven en de hemel zal het 
vasthouden.
80.3 In die tijden zullen de vruchten van de aarde laat zijn, en niet 
op de juiste tijd groeien, en het fruit van de bomen zal niet op de 
juiste tijd groeien.
80.4 En de maan zal zijn gebruikelijke praktijk veranderen en niet 
op de juiste tijd verschijnen.
80.5 Maar in die dagen zal hij in de hemel verschijnen en bovenop 
een grote strijdwagen in het westen komen en met een meer dan 
normale helderheid schijnen.
80.6 En veel bevelhebbers van de sterren, zullen een dwaalspoor 
opgaan. Ze zullen hun koers en activiteiten veranderen en niet op de 
hun voorgeschreven tijden verschijnen.
80.7 En de gehele wet van de sterren zal gesloten zijn voor de 
zondaren, en de gedachten van diegenen die op aarde leven zullen 
verdwalen, en ze zullen van hun wegen afraken en verdwalen, en ze 
zullen denken dat ze goden zijn.
80.8 En veel onheil zal hen overkomen en straffen zullen hun 
treffen om hen allen te vernietigen.”
81.1 En hij zei tegen mij:“O, Henoch, kijk naar de rol van de 
boeken van de hemel en lees wat er geschreven staat, en noteer elk 
afzonderlijk feit.”
81.2 En ik keek naar al het geschrevene en noteerde alles. Ik las de 
rol en alles dat erin geschreven stond, de daden van mensen, en al 
de kinderen van vlees en bloed die op de aarde zullen zijn, voor alle 
generaties van de eeuwigheid.



81.3 Toen zegende ik onmiddellijk de Heer, de Eeuwige Koning van 
Glorie, omdat hij al de werken van de wereld heeft gemaakt. En ik 
prees de Heer voor zijn geduld, en ik zegende hem vanwege de 
zonen van Adam.
81.4 En toen zei ik: “Gezegend is de man die rechtvaardig en goed 
sterft, over wie geen rol van zonde is geschreven en die nooit 
schuldig is bevonden.”

Opmerkingen bij Sectie 15: Henochs brief aan 
Methusalem
Deze korte sectie kan op de verkeerde plaats staan. Het kan een brief 
zijn geweest die Henoch gaf aan zijn zoon, met het boek. Of het kan 
oorspronkelijk aan het eind van het boek hebben gestaan, als een 
conclusie. Het staat helemaal op zichzelf, maar ik heb me gehouden aan 
de volgorde van de Ethiopische manuscripten.

Sectie 15: HENOCH’S BRIEF AAN 
METHUSALEM
81.5 Toen brachten deze drie heiligen mij naar de aarde en zetten 
mij neer voor de deur van mijn huis en zeiden tegen mij: “Vertel 
alles aan uw zoon Methusalem, en toont het aan al uw kinderen, dat 
geen vlees rechtvaardig is voor de Heer, omdat Hij hen schiep. 
81.6 Gedurende een jaar zullen we u met uw kinderen verlaten, 
totdat u weer uw kracht terug hebt, dat u uw kinderen mag 
onderwijzen en deze dingen voor hen opschrijven, en het getuigen 
voor al uw kinderen. Maar in het tweede jaar zullen we u 
wegnemen uit het midden van hen. 
81.7 Laat uw hart sterk zijn, verkondig het goede en de 
gerechtigheid aan de goeden, zodat de rechtvaardigen zich 



verheugen met de rechtvaardigheid en zij zullen elkaar het goede 
toewensen. 
81.8 Maar de zondaar zal sterven met de zondaars en de afvallige 
zal wegzinken met de afvallige. 
81.9 En zij die de rechtvaardigheid volgen, zullen sterven als gevolg 
van de daden van mensen, en zullen worden verzameld als gevolg 
van de daden van de goddelozen. ” 
81.10 In die dagen hielden ze op met tot mij te spreken en ik ging 
naar mijn familie terwijl ik de Heer aller eeuwen zegende. 
82.1 En nu, mijn zoon Methusalem, al deze dingen vertel ik aan u, 
en schrijf het neer voor u. Ik heb u alles geopenbaard, en heb u de 
boekrollen gegeven over al deze dingen. Mijn zoon Methusalem, 
neem de boekrollen uit de hand van uw vader, zodat u ze kunt 
doorgeven aan de generaties tot in eeuwigheid. 
82.2 Ik heb wijsheid aan u gegeven, voor uw kinderen, en voor 
degenen die hun kinderen zullen zijn, dat zij die aan hun kinderen 
doorgeven voor allen. 
82.3 En zij die het begrijpen zullen niet slapen, maar hun oren 
openen, zodat zij deze wijsheid leren, en het zal beter zijn voor 
degenen die dit eten dan welk lekker eten ook. 

Opmerkingen bij Sectie 16: De wet van de 
sterren
Deze sectie is de conclusie van het deel van het boek van Henoch dat 
gaat over astronomie en de kalender. 
In 82.8 meldt Henoch dat de planeten (de machten van de hemel) 
draaien in hun banen!



Sectie 16: DE WET VAN DE STERREN
82.4 Gezegend zijn alle rechtvaardigen, gezegend zijn al diegenen 
die wandelen in de weg van gerechtigheid en niet in de zonde als de 
zondaars. In de telling van al hun dagen waarin de zon reist in de 
hemel, in en uit gaande, door de poorten van de hemel voor dertig 
dagen. Met de leiders van de duizenden, in deze orde van sterren, en 
met de vier die worden toegevoegd en verdeeld over de vier 
seizoenen van het jaar, die hen leiden en verschijnen met hen op 
vier dagen. 
82.5 Door hen gaat het fout voor de mensen, en ze kunnen het niet 
berekenen, de berekening van het hele jaar, omdat de mensen fout 
gaan ten aanzien van hen en ze weten het niet precies. 
82.6 Want ze gaan fout in de berekening van het jaar, die echt voor 
altijd is opgenomen, een in de eerste poort, en een in de derde, en 
een in de vierde en een in de zesde. En het jaar is voltooid in 364 
dagen. 
82.7 En deze berekening daarvan is waar, en de opgenomen 
berekening daarvan is exact, voor de lichten, de maand, en de 
feesten, en de jaren, en de dagen. Uriël liet het me zien, en 
inspireerde mij, hij, aan wie de Heer van de hele geschapen wereld 
het commando gaf over de heerscharen van de hemel. 
82.8 Hij heeft macht in de hemel, over de dag en nacht, om de 
lichten te laten schijnen voor de mensen, de zon, de maan en de 
sterren, en alle machten van de hemel, die draaien in hun baan. 
82.9 En dit is de wet van de Sterren, op hun plaats, met hun tijden, 
en met hun feesten, en in hun maand. 
82.10 En dit zijn de namen van degenen die hen leiden, die de 
wacht houden, zodat ze verschijnen op hun tijd, op hun slagorde, en 
in hun maanden, en in hun periodes van hun heersen, en in hun 
posities. 



82.11 De vier leiders die de vier delen van het jaar verdelen, 
verschijnen eerst, en na hen de twaalf leiders in de orde die de 
maanden en de jaren verdelen in 364 dagen, met de hoofden van 
duizenden, die de dagen verdelen. En voor de vier dagen die zijn 
toegevoegd aan hen, zijn er de leiders die de vier delen van het jaar 
scheiden. 
82.12 En voor deze hoofden over duizend, een wordt toegevoegd 
tussen de leider en degenen die geleid worden, maar hun leiders 
maken de scheiding. 
82.13 En dit zijn de namen van de leiders die de vier aangewezen 
delen van het jaar scheiden: Melkiël, Helemmelek, Meleyal, en 
Narel. 
82.14 En de namen van degenen die ze leiden: Adnarel, Iyasusael, 
Iylumiël; deze drie volgen achter de leiders van de slagorde. En alle 
anderen volgen achter de drie leiders van de slagorde, die volgen 
achter die leiders van de posities, die de vier delen van het jaar 
verdelen. 
82.15 In het begin van het jaar stijgt Melkiël als eerste op en heerst, 
deze die genoemd wordt de zuidelijke zon, en al de dagen van zijn 
periode waarin hij heerst, zijn eenennegentig. 
82.16 En dit zijn de tekenen van de dagen die zijn te zien op de 
aarde, in de dagen van zijn periode van heersen; zweet, hitte en rust. 
And alle bomen dragen vrucht en de bladeren verschijnen aan alle 
bomen, met de tarweoogst, en rose bloemen. Al de bloemen bloeien 
in het veld, maar de winterbomen verdorren. 
82.17 En dit zijn de namen van de leiders die onder hen staan: 
Berkeël, en Zelebsael, een ander die is toegevoegd als een hoofd 
van meer dan duizend, is genaamd Heloyaseph. En de dagen van de 
periode van heerschappij van dezen, zijn voltooid. 
82.18 De tweede leider, na hem, is Helemmelec, die zij noemen de 



stralende zon, en al de dagen van zijn licht zijn eenennegentig. 
82.19 En dit zijn de tekenen van de dagen op aarde: warmte en 
droogte. En de bomen brengen hun fruit tot rijpheid en 
volwassenheid en hun vruchten drogen op. En de schapen worden 
bevrucht en worden zwanger. En de mensen verzamelen alle 
vruchten van de aarde, en alles wat op de velden staat, en de vaten 
met wijn. Deze dingen gebeuren in de dagen van zijn periode van 
heersen. 
82.20 En dit zijn de namen en de slagorden en de leiders van deze 
hoofden over duizenden: Gedaeyal, Keël, en Heël. En de naam van 
het hoofd-over-duizend, die wordt toegevoegd aan hen is Asfael. En 
de dag van zijn periode van heersen is voltooid. 

Opmerkingen bij Sectie 17: Eerste visioen van 
Henoch 
Deze sectie dient als een korte introductie van de profetie-sectie, waarin 
Henoch een verontrustende droom beschrijft die hij had toen hij nog 
jong was.

Sectie 17: HET EERSTE VISOEN VAN 
HENOCH
83.1 Nu, mijn zoon Methusalem, ik zal u tonen de visioenen die ik 
zag, en ze u vertellen. 
83.2 Twee visioenen zag ik, voordat ik een vrouw had, en geen van 
beide visioenen was als de ander. De eerste keer kwam toen ik de 
kunst van het schrijven leerde, en de tweede keer kwam, voordat ik 
uw moeder nam. Ik zag een verschrikkelijk visioen, en ik bad tot de 
Heer daarover. 
83.3 Ik lag beneden in het huis van mijn grootvader, Mahalalel, toen 



ik in een visioen zag hoe de hemel naar beneden werd geworpen en 
verwijderd, en het viel op de aarde. 
83.4 Als het op de aarde viel, zag ik hoe de aarde werd verzwolgen 
in een grote afgrond, en bergen werden verdrongen door bergen en 
heuvels zonken neer op heuvels, en hoge bomen werden ontworteld 
en omgegooid, zinkend in de afgrond. 
83.5 Toen verstomde mijn mond, maar hief ik mijn stem om te 
roepen, en zei: “De aarde is vernietigd”. 
83.6 En mijn grootvader, Mahalalel, wekte mij, want ik lag naast 
hem, en zeide tot mij: “Waarom schreeuw je zo mijn zoon, en 
waarom kreun je zo.” 
83.7 En ik vertelde hem het hele visioen dat ik had gezien, en hij zei 
tegen mij: “Het verschrikkelijke wat je hebt gezien, mijn zoon in uw 
droom visioen, betreft de geheimen van alle zonden van de aarde, 
het zal verzinken in de afgrond en wordt volkomen vernietigd. 
83.8 Nu, mijn zoon, sta op en doe een verzoek aan de Heer der 
heerlijkheid, want je bent een gelovige, dat een overblijfsel kan 
worden achtergelaten op de aarde en dat Hij misschien niet de hele 
aarde wegvaagt. 
83.9 Mijn zoon, dit alles zal komen uit de hemel op de aarde, en op 
de aarde zal er een grote breuk zijn.” 
83.10 En toen stond ik op en bad, met een verzoek, en schreef mijn 
verzoek op voor de generaties hier beneden voor de eeuwigheid, en 
ik zal u alles laten zien mijn zoon Methusalem. 
83.11 En toen ik hierna uitging en de hemel zag, en de zon 
opstijgend in het oosten, en de maan in het westen, en sommige 
sterren, en de hele aarde, en alles zoals Hij wist dat het was sinds 
het begin. Toen zegende ik de Heer des oordeels en schreef de 
Majesteit toe aan Hem, want hij maakt dat de zon komt uit het 
venster van het oosten, zodat deze opstijgt en opstijgt in het gezicht 



van de hemel, en het pad volgt dat is aangetoond. 
84.1 En ik hief mijn handen omhoog in gerechtigheid, en ik 
zegende de Heilige en Grote Ene. En ik sprak met de adem van mijn 
mond, en met de taal van het vlees, die God heeft gemaakt voor 
mannen die geboren zijn uit het vlees, zodat ze zou kunnen spreken 
met, en hij heeft hen adem, een tong en een mond gegeven, zodat ze 
zou kunnen spreken met hen. 
84.2 “Gezegend zijt gij, o Heer, Koning, groot en krachtig in uw 
majesteit, Heer van de hele schepping van de Hemel, Koning der 
koningen, en God van de hele wereld! En uw koninklijk gezag, en 
uw Soevereiniteit en uw Majesteit zal duren voor eeuwig en eeuwig 
en altijd, en uw kracht voor alle generaties. En alle hemelen zijn uw 
troon voor eeuwig, en de hele aarde uw voetbank voor eeuwig en 
altijd en altijd. 
84.3 Want U maakte en heerste over alles, en niets is te moeilijk 
voor U, en geen wijsheid ontgaat U, het doet niet af van uw troon of 
van uw aanwezigheid. U weet het, en ziet, en hoort, alles, en niets is 
verborgen voor U, want U ziet alles. 
84.4 En nu hebben de engelen van uw hemel verkeerd gedaan en 
uw boosheid rust op het vlees van de mens tot de dag van het grote 
oordeel. 
84.5 En nu, o God, Heer, en Grote Koning, smeek en vraag ik of u 
mijn gebed wilt verhoren om een nageslacht op aarde te laten en 
niet uit te roeien al het vlees van de mens en maken dat de aarde 
leeg wordt gelaten, zodat er vernietiging is voor altijd. 
84.6 En nu, mijn Heer, neem weg van de aarde het vlees dat uw 
boosheid heeft uitgelokt, maar het vlees van de gerechtigheid en 
oprechtheid te vestigen als een zaaddragende plant voor eeuwig. En 
verberg niet uw gezicht voor het gebed van uw dienaar, o Heer.”



Opmerkingen bij Sectie 18: Profetie over de 
dieren 
Hoewel Henoch hier zegt dat het een droom was, is dit een lange en 
gedetailleerde profetie. De Wachters kunnen hem dit verteld hebben 
door te zeggen dat het een droom was. Hij heeft het in zijn eigen 
woorden geschreven, zijn stijl is gemakkelijk herkenbaar, met name 
waar het verhaal ingewikkeld wordt. 
Het grootste deel van de inhoud van de profetie is nu geschiedenis en is 
herkenbaar als bijbelse verhalen, maar het einde strekt zich uit tot in de 
toekomst. Er zijn geen namen of datums, maar de verschillende dieren 
vertegenwoordigen de verschillende landen of nationaliteiten (ter 
verduidelijking tussen haakjes toegevoegd). 
In de volgende sectie (19) hebben de tien weken betrekking op hetzelfde 
verhaal, maar dan vanuit een ander gezichtspunt. 
We starten in 85.3 met Adam and Eva, Kaïn en Abel. Kaïn en zijn 
nakomelingen zijn te vinden in 85.5. 
In 85.8 is Seth geboren bij Eva. Vervolgens (85.9-10), staat Henochs 
familielijn beschreven zoals in Genesis hoofdstuk 5. 
De ster van 86.1 is de eerste van de Wachters die verschijnt. Zij zijn in 
dit verhaal door sterren vertegenwoordigd in plaats van dieren - een 
aanwijzing dat zij de echte auteurs zijn, of althans de redactie hebben 
van deze sectie.
Dit eerste is de val van Satan, misschien een seniorlid van de Wachters. 
Het lijkt erop dat we geen betrouwbare informatie over dit verhaal 
hebben, de informatie is hier dat Satan de oorzaak is dat de mensen niet 
tevreden zijn. 
(Opmerking editor: Waarom zou dat geen betrouwbare informatie zijn? 
Dat staat immers ook zo in de andere bijbelboeken.)
De periode waar het boek Henoch begint in 86.3 en gaat door tot 88.3. 
Hier worden de weggelopen engelen omschreven als gevallen sterren. 
Dit is ook beschreven aan het begin van hoofdstuk 6 in Genesis - Zonen 



van God (Godlings in het Hebreeuws) wensten de dochters van de 
mensen. Deze verbinding heeft geleid tot de reuzen (Nephilim - betekent 
"gevallen", zoals 'weggevaagd'). 
In 87.2-3 beschrijft Henoch hoe de wezens uit de hemel zijn, en 
eigenlijk zegt hij dat ze eruit zagen als witte mannen, en ze verhieven 
hem naar hun toren. 88.1-3 lijkt een ernstige oorlogvoering te 
beschrijven met behulp van geavanceerde wapens.
Het verhaal van Noach (mogelijk 17.000 vC) begint bij 89.1 en loopt 
door tot 89.9. 
De vloed begint bij 89.2. Noach's drie zonen, Sem, Cham en Jafeth, de 
de vaders van alle dieren (landen) in 89.10. 
De witte stier aan het eind van 89.10 is Abraham (eventueel 2166-1991 
v.Chr.). Deze week. 
In 89.11 is Abrahams zoon Ismaël (2080 vC) een wilde ezel, en Isaäk 
(2066 BC) de witte stier. 
Isaäk heeft als zonen, de ene een wild zwijn, Esau, en de ander een wit 
schaap, dat is Jacob (2006 vC) Aan het eind van 89.12 heeft Jakob 
twaalf zonen, de aartsvaders van de 12 stammen. 
In 89.13 wordt Jozef verkocht aan de Ismaëlieten of Midianieten (ezels) 
en vervolgens (1898 BC) aan de Egyptenaren (wolven), zie ook Genesis 
37,25 en 39,1. 
Genesis 42 wordt beschreven vanaf 89.14, de tijd in Egypte. In 89.15 
krijgen we de gebeurtenissen van het boek Exodus. 
Er is een lange sectie die het leven van Mozes beschrijft (1526-1406 
v.Chr.), van 89.16-38, wat waarschijnlijk de reden is dat Mozes geloofde 
dat Henoch wandelde met God (zoals vermeld in Genesis 5:22). 
89.18 introduceert Aäron. En het splijten van de Rode Zee wordt 
beschreven met de teksten in 89.24-25. 
Het oversteken van de rivier de Jordaan (1406 vC), 89.39, in hoofdstuk 
3 van het boek Jozua. In dit vers krijgen de Richteren ook een korte 
vermelding. 
De ram van 89.41 is waarschijnlijk Samuel, gevolgd door Saul, 89.42, 



(hoofdstuk 22 van 1Samuel in de Bijbel), en deze worden gevolgd door 
David (1010 tot 970 voor Christus) in 89.45. 
De honden zijn de Filistijnen. 
De tijd van Salomo (970-930 vC) is in 89.48 en de bouw van de Tempel 
in 89.50 (de toren). De periode na Salomo begint met 89.51 en de dood 
van een profeten. De ene geredde, 89.52, is Elia. 
In 89.56 verwijst de zin “hij verlaat het huis” waarschijnlijk naar de tijd 
van koning Manasse toen de Levieten de ark van het verbond meenamen 
en Israël verlieten (rond 670 v.Chr.) Ze hebben ook het boek Henoch 
meegenomen, en uiteindelijk vestigden ze zich in Ethiopië. De leeuwen 
in dit deel zijn de Assyriërs. 
Er is een verandering van omgeving in 89.59, die waarschijnlijk 
samenvalt met de religieuze hervormingen onder Josia (620 voor 
Christus), zie hoofdstuk 34 van 2 Kronieken. Er zijn 70 herders, dit zijn 
de verschillende religieuze leiders in Jeruzalem sinds die tijd. 
In 89.66 is er de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem door de 
Babyloniërs (587 v.Chr.) 
Het overblijfsel na de ballingschap (538 voor Christus) is te vinden 
89.72. De drie die terugkeren zijn Ezra, Haggai, en Zacharia, die 
allemaal boeken hebben in de Bijbel. 
De tweede tempelperiode is in 89.73 en dit wordt beschreven in 
Maleachi (450-400 vC) zijn boek is het laatste boek van het Oude 
Testament. 
De arenden verschijnen eerst in het verhaal bij 90.2, dat zijn de 
Romeinen.
Achtenvijftig van de herders hebben gediend in hun tijd bij vers 90.5. 
De kleine lammeren met de open ogen (90.6) kunnen de Essenen zijn. 
Bij 90.8 is de dood van Johannes de Doper - door de raven. 
Yeshua is het “schaap met de grote hoorn” in 90.9-16. Interessant 
genoeg, zegt het niet specifiek dat hij is gedood, alleen dat zijn 
bediening is gestopt door een samenzwering. 
In 90.17 hebben de laatste twaalf herders hun eigen boek. Dit moet wel 



het christelijke tijdperk zijn. 
De profetie gaat dan naar de toekomst. In 90.18, slaat God de aarde in 
woede. Dit is het “tweede einde” in de volgende sectie. Er zijn geen 
herkenbare gebeurtenissen na deze, het verhaal gaat tot ver in de 
toekomst en slechts de tijd zal haar betekenis onthullen.

Sectie 18: PROFETIE OVER DE DIEREN
85.1 En daarna zag ik een andere droom, en ik zal het allemaal aan 
u laten zien mijn zoon. 
85.2 Toen verhief Henoch zijn stem en zei tegen zijn zoon 
Methusalem: "Tot u spreek ik, mijn zoon. Hoor mijn woorden, en 
neigt uw oor tot het droomvisioen van uw vader. 
85.3 Voordat ik uw moeder Edna nam zag ik een visioen op mijn 
bed: En een stier (Adam) kwam voort uit de aarde, en die stier was 
wit. En daarna een vaars (Eva) kwam naar buiten, en uit de vaars 
kwamen twee stieren voort, en een van hen was zwart (Kaïn) en de 
andere rood (Abel). 
85,4 En die zwarte stier (Kaïn) sloeg de rode (Abel) en jaagde die 
na over de aarde, en vanaf dat moment kon ik de rode stier (Abel) 
niet meer zien. 
85.5 Maar die zwarte stier (Kaïn) groeide, en een vaars (zijn vrouw) 
ging mee, en ik zag dat veel stieren (de nakomelingen van Kaïn) 
voortkwamen uit hen, die net als hij waren, en na hem volgden.
85.6 En die koe (Eva) die de eerste was, ging uit de aanwezigheid 
van die eerste stier (Adam), op zoek naar de rode stier (Abel), maar 
kon hem niet vinden. En ze klaagde bitter en bleef zoeken. 
85.7 En ik keek naar die eerste stier (Adam), kwam bij haar en 
kalmeerde haar, en vanaf die tijd schreeuwde ze niet meer. 
85.8 En na deze beviel ze van een andere witte stier (Seth), en 
daarna beviel ze van een groot aantal zwarte stieren en koeien (veel 



andere kinderen). 
85.9 En ik zag in mijn slaap dat de witte stier (Seth), hoe die 
groeide en een grote witte stier werd. En uit hem kwamen veel witte 
stieren, en ze waren als hij. 
85.10 En zij werden vaders van veel witte stieren (kinderen) die net 
als zij waren, de ene vader na de andere. 
86.1 En nogmaals, ik keek met mijn ogen terwijl ik lag te slapen, en 
ik zag de hemel boven, en een ster (Azazel) daalde neer uit de 
hemel, en het stond op en at en weidde onder die stieren. 
86.2 En hierna zag ik de grote en de zwarte stieren en allen 
veranderden hun pens(maag), en hun weiden, en hun kalveren. En 
ze begonnen te morren, de een na de ander. 
86.3 En nogmaals zag ik in het visioen en keek omhoog naar de 
hemel, en ik zag vele sterren (de Wachters), hoe ze naar beneden 
kwamen, en uit de hemel werden gegooid vanwege die eerste ster, 
en ze vielen neer onder die vaarzen en stieren (mannen en 
vrouwen). Ze waren met hen, en weidden onder hen. 
86.4 En ik keek naar hen en zag, dat ze allen intieme delen hadden 
als paarden, en begonnen om de koeien (vrouwen) van de stieren te 
gebruiken. En ze werden zwanger en baarden olifanten, kamelen en 
ezels (grote reuzen, Nephilim en Elioud). 
86.5 En alle stieren waren bang voor hen, ze waren doodsbang voor 
hen. En zij begonnen hen met hun tanden te bijten, en hen te 
verslinden, en te steken met hun horens. 
86.6 En dus begonnen ze die stieren te verslinden, en al de zonen 
van de aarde begonnen te beven en te schudden voor hen en 
vluchtten. 
87.1 En nogmaals zag ik ze, hoe ze begonnen elkaar te steken en 
elkaar te verslinden, en de aarde begon te schreeuwen. 
87.2 En ik hief mijn ogen weer op naar de hemel, en zag in het 



visioen, dat er uit de hemel wezens kwamen die waren als blanken 
mannen (engelen) en vier kwamen uit die plaats (de aartsengelen), 
en drie anderen met hen. 
87.3 En die drie die het laatste kwamen, pakten mij bij mijn hand en 
namen mij uit de generaties van de aarde, en tilden mij omhoog op 
een hoge plaats en toonden mij een toren hoog boven de aarde, en al 
de heuvelen waren lager. 
87.4 En een zei tot mij: “Blijf hier tot je hebt gezien alles wat deze 
olifanten en kamelen, ezels (grote reuzen, Nephilim en Elioud) 
overkomt, en de sterren (de Wachters), en alle stieren (de mannen).”
88.1 En ik zag een van die vier (Raphaël), die als eerste waren 
verschenen, hoe hij die eerste ster (Azazel) greep, die uit de hemel 
was gevallen, en gebonden heeft aan zijn handen en voeten, en hem 
in een afgrond gooide. En die afgrond was smal en diep, 
verschrikkelijk, en donker. 
88.2 En een van hen trok zijn zwaard, en gaf het aan de olifanten, 
kamelen, ezels (grote reuzen, Nephilim en Elioud). En zij begonnen 
elkaar te slaan, en de hele aarde schudde vanwege hen 
88.3 En als ik keek in het visioen, wierp een van deze vier die 
gekomen was een lijn uit de hemel en verzamelde en pakte alle 
grote sterren, degene waarvan de geslachtsdelen waren als de 
geslachtsdelen van de paarden, en bond ze allemaal aan hun handen 
en hun voeten, en wierpen ze in een afgrond van de aarde. 
89.1 En een van die vier ging naar de witte stier (Noach), en leerde 
hem een mysterie, trillend als hij was. Hij werd geboren als een 
stier, maar was een man, en bouwde voor zichzelf een grote boot 
(de ark), en woonde er op, en drie stieren (Sem, Cham en Jafeth) 
gingen met hem in dat vaartuig, en ze waren geborgen.
89.2 En nogmaals sloeg ik mijn ogen op ten hemel en zag een hoog 
gewelf met zeven waterkanalen erop (de bovenste wateren), en die 



kanalen goten veel water in een gebied (de aarde). 
89.3 En ik keek nog eens, en bronnen (fonteinen uit de diepte) 
openden zich op de bodem van dit grote gebied (de aarde), en het 
water begon te borrelen en te stijgen boven de bodem. En ik keek 
naar dat gebied (de aarde), totdat de gehele oppervlakte bedekt was 
door water. 
89.4 En water, duisternis en mist bedekten het, en ik keek naar de 
hoogte van dat water, en dat water was gestegen boven dat gebied 
en was uit gegoten over het gebied, en het bleef op de aarde. 
89.5 En al de stieren in dat gebied (de goddeloze generatie) waren 
daar bijeen, tot ik zag hoe ze verzonken en werden verzwolgen en 
vernietigd in dat water. 
89.6 En de boot (de ark) dreef op het water maar de stieren, 
olifanten, kamelen en ezels (stieren, grote reuzen, Nephilim en 
Elioud) zonken naar de bodem, samen met alle dieren, zodat ik ze 
niet meer kon zien. En ze waren niet in staat om eruit te komen, 
maar werden vernietigd en zonken in de diepte. 
89.7 En ik keek nogmaals in dat visioen tot de waterkanalen (de 
bovenste wateren) werden verwijderd van dat hoge gewelf, en er 
werden kloven in de aarde gemaakt, en andere afgronden (canyons) 
werden geopend. 
89.8 En het water begon naar beneden te stromen daarin, totdat de 
aarde weer zichtbaar werd, en de boot (de ark) zich op de aarde 
zette en de duisternis verdween, en het licht verscheen. 
89.9 En de witte stier (Noah), die een man was, ging uit dat schip 
(de Ark), en de drie stieren (Sem, Cham en Jafeth) met hem. En een 
van de drie stieren was wit, net als de andere stier, en een van hen 
werd rood als bloed, en een was zwart (de kleur van het ras). En de 
witte stier (Noah) overleed. 
89.10 En zij begonnen de vaders van wilde dieren en vogels te 



worden, zodat er van hen allerlei soorten ontstonden: leeuwen, 
tijgers, wolven, honden, hyena’s, wilde zwijnen, vossen, dassen, 
varkens, valken, gieren, wouwen, arenden, en raven (elke natie van 
de mensheid). Maar onder hen werd een witte stier geboren 
(Abraham). 
89.11 En zij begonnen met elkaar te bijten (onderling te vechten), 
maar de witte stier (Abraham), die werd geboren onder hen, werd 
de vader van een wilde ezel (Ismaël) en een witte stier (Isaäk) erbij, 
en de wilde ezels (de Ismaëlieten) namen toe. 
89.12 Maar de stier (Isaäk) die werd geboren, was de vader van een 
zwart wild zwijn (Esau) en een wit schaap (Jakob), en het wilde 
zwijn (Ezau) werd de vader van veel zwijnen en dat schaap (Jacob) 
was de vader van twaalf schapen (de twaalf stamvaders). 
89.13 En wanneer die twaalf schapen opgroeiden, gaven ze een van 
hen (Jozef) over aan de ezels (Midianieten), en die op hun beurt 
gaven dat schaap (Jozef) over aan de wolven (de Egyptenaren), en 
dat schaap (Jozef) groeide op tussen de wolven (de Egyptenaren). 
89.14 En de Heer bracht de elf schapen (de overige stamvaders) om 
daar met hem te wonen, en te weiden onder de wolven 
(Egyptenaren), en vermeerderden zich en werden een grote kudde 
schapen (veel nakomelingen). 
89.15 En de wolven (de Egyptenaren) begon bang te zijn voor hen, 
en ze onderdrukten hen, zodat ze dwongen om hun jongens weg te 
doen, en toen gooiden ze hun jongens in een rivier met veel water, 
maar die schapen (de Hebreeën) begon te schreeuwen omwille van 
hun jongens, en te klagen bij hun Heer. 
89.16 Maar een schaap (Mozes), die was gered van de wolven (de 
Egyptenaren), vluchtte en ontkwam aan de wilde ezels (de 
Ismaëlieten). En ik zag hoe de schapen (de Hebreeën) kreunen en 
huilden, en baden tot de Heer met al hun macht, tot die Heer van de 



schapen (God) neer kwam op de oproep van de schapen (de 
Hebreeën), vanuit een hoge ruimte (hemel), en kwam tot hen, en 
keek naar hen om. 
89.17 En hij riep dat schaap (Mozes), dat gevlucht was voor de 
wolven (de Egyptenaren), en sprak met hem over de wolven (de 
Egyptenaren), dat hij hen zou moeten waarschuwen dat ze niet de 
schapen (de Hebreeën) moesten aanraken. 
89.18 En het schaap (Mozes) ging naar de wolven (de 
Egyptenaren), in overeenstemming met het Woord van de Heer, en 
een ander schaap (Aaron) ontmoette dat schaap en ging mee. En de 
twee gingen samen, naar de vergadering van deze wolven (de 
Egyptenaren), spraken met hen en waarschuwden hen dat vanaf dat 
moment, zij niet die schapen (de Hebreeën) meer zouden aanraken. 
89.19 En daarna zag ik de wolven (de Egyptenaren), hoe ze nog 
harder handelden met de schapen (de Hebreeën), met al hun macht, 
en de schapen (de Hebreeën) riepen. 
89.20 En hun Heer kwam tot de schapen (de Hebreeën), en begon 
die wolven (de Egyptenaren) te slaan, en de wolven (de 
Egyptenaren) begon te kreunen, maar de schapen (de Hebreeën) 
werden stil en vanaf dat moment riepen ze niet meer. 
89.21 En ik keek naar de schapen (de Hebreeën) totdat ze ontsnapt 
waren aan de wolven (de Egyptenaren), maar de ogen van de 
wolven (de Egyptenaren) waren verblind, en die wolven (de 
Egyptenaren) ging de schapen (de Hebreeën) achtervolgen met al 
hun krachten. 
89.22 En de Heer van de schapen (God) ging met hen, zoals hij hen 
leidde, en al zijn schapen (de Hebreeën) volgden hem. En zijn 
gezicht was glorieus, en zijn verschijning verschrikkelijk en 
prachtig. 
89.23 Maar de wolven (de Egyptenaren) begonnen die schapen (de 



Hebreeën) te achtervolgen totdat ze elkaar ontmoetten bij een strook 
water (De Rode Zee). 89.24 En dat water (de Rode Zee) werd 
verdeeld, en het water stond aan de ene kant en aan de andere voor 
hen. En hun Heer terwijl hij hen leidde, stond tussen hen en de 
wolven (de Egyptenaren). 
89.25 En terwijl de wolven (de Egyptenaren) de schapen (de 
Hebreeën) nog niet hadden gezien toen die naar het midden van die 
plas water gingen, achtervolgden de schapen (de Hebreeën) de 
wolven (de Egyptenaars), en die wolven (de Egyptenaren) renden 
achter hen aan in dat gespleten water (de Rode Zee). 
89.26 Maar toen ze de Heer van de schapen (God) zagen, wendden 
zij zich, om te vluchten voor hem, maar dat water (de Rode Zee) 
vloeide weer terug naar elkaar, en nam opeens weer zijn natuurlijke 
vorm aan, en het water zwol op, en steeg op tot het deze wolven (de 
Egyptenaren) bedekte. 
89.27 En ik keek hoe alle wolven (de Egyptenaren), die de schapen 
(de Hebreeën) hadden achtervolgd werden vernietigd en 
verdronken. 
89.28 Maar de schapen (de Hebreeën) ontsnapten aan dat water, en 
gingen naar een woestijn waar geen water was, noch gras. En zij 
begonnen hun ogen te openen en te zien, en ik zag dat de Heer van 
de schapen (God) hen weide, en ze water en gras gaf, en dat de 
schapen gingen, en Hij leidde hen. 
89.29 En dat schaap (Mozes) ging naar de top van een hoge rots (de 
berg Sinaï) en de Heer van de schapen (God) stuurde iets aan hen. 
89.30 En daarna zag ik de Heer van de schapen (God), die voor hen 
stond, en zijn verschijning was verschrikkelijk en majestueus, en al 
die schapen (de Hebreeën) zagen Hem en zijn bang voor Hem. 
89.31 En ze waren allemaal bang en beefden voor Hem, en zij 
schreeuwden het uit naar het schaap (Mozes) die in hun midden 



was: “We kunnen niet staan voor onze Heer, noch naar hem kijken.” 
89.32 Toen ging dat schaap (Mozes), die hen leidde, opnieuw naar 
de top van de rots (Sinaï), en de schapen (de Hebreeën) begonnen 
verblind te worden, en af te dwalen van het pad dat was getoond, 
maar dat schaap (Mozes) wist het niet. 
89.33 En de Heer van de schapen (God) was zeer boos op hen, en 
dat schaap (Mozes) wist het, en ging van de top van de rots (Sinaï), 
en kwam tot de schapen (de Hebreeën), en vond de meerderheid van 
hen met hun ogen verblind, en dwaalden af van zijn pad. 
89.34 En toen ze het zagen, waren ze bang en beefden voor hem en 
wensten dat ze konden terugkeren naar hun tenten. En dat schaap 
(Mozes), nam een aantal andere schapen (Hebreeën) mee en ging 
naar de schapen (Hebreeën) die waren verdwaald, en begonnen hen 
toen te doden, en de schapen (Hebreeën) waren er bang voor. En dat 
schaap (Mozes) bracht die schapen (de Hebreeëë), die verdwaald 
waren, en zij keerden terug naar hun tenten. 
89.36 En ik keek er naar in het visioen, tot het schaap (Mozes) een 
man werd, en een huis bouwde (de Tabernakel) voor de Heer van de 
schapen, en maakte dat alle schapen stonden in dat huis. 
89.37 En ik keek totdat het schaap (Aäron), dat hij had ontmoet, dat 
andere schaap (Mozes), dat de schapen (de Hebreeën) leidde, in 
slaap viel (stierf). En ik keek totdat alle grote schapen werden 
vernietigd en de kleine in hun plaats kwamen, tot ze bij een weide 
kwamen, en trokken naar de buurt van een rivier met water (de 
Jordaan). 
89.38 En het schaap, dat hen leidde (Mozes), was uitgegroeid tot 
een man, werd van hen gescheiden en viel in slaap, en alle schapen 
(de Hebreeën) zochten, en huilden zeer bitter over hem. 
89.39 En ik keek tot ze ophielden met huilen voor het schaap 
(Mozes) en de rivier overstaken van het water (de Jordaan). En daar 



waren al de schapen die hen leidden (de richters van Israël), in 
plaats van die in slaap was gevallen (overleden), en zij leidden hen. 
89.40 En ik keek tot de schapen op een goede plaats kwamen, een 
aangenaam en prachtig land (Kanaän), en ik keek tot de schapen (de 
Hebreeën) tevreden waren. En dat huis (Tabernakel) was in het 
midden van hen in dat groene en aangename land. 
89.41 En soms werden hun ogen geopend, en soms verblind, totdat 
een ander schaap (Samuel) opstond, en hen leidde, en bracht ze 
allemaal terug. En hun ogen werden geopend. 
89.42 En de honden, en de vossen en de wilde zwijnen, begonnen 
die schapen (de Hebreeën) te verslinden, tot de Heer van de schapen 
(God) een ram (Koning Saul) opwekte uit hun midden, die hen 
leidde. 
89.43 En die ram (Koning Saul) begon de honden (Filistijnen) te 
slaan, de vossen (Edom), en de wilde zwijnen (Ezau), aan de ene 
kant en aan de andere, totdat hij hen allemaal had vernietigd. 
89.44 En de ogen van het schaap (Samuel) werden geopend, en hij 
zag de ram (Koning Saul) in het midden van de schapen (de 
Hebreeën), hoe hij zijn glorie had afgezworen, en begon om die 
schapen (de Hebreeën) te slaan, en hoe hij hen vertrapte en zich 
verkeerd gedroeg. 
89.45 En de Heer van de schapen (God) stuurde de schapen (de 
Hebreeën) naar een ander schaap (David) en hij verhief het tot een 
ram (King) om de schapen (de Hebreeën) te leiden in plaats van het 
schaap (Saul) dat afstand heeft gedaan van zijn glorie. 
89.46 En hij ging tot hem, en sprak met hem alleen, en wekte dat 
ram (Koning David) op, en maakte het een prins en leider van de 
schapen (de Hebreeën). En tijdens dit alles, onderdrukten die 
honden (Filistijnen) de schapen. 
89.47 En de eerste ram (Saul) heeft de tweede ram (David) 



achtervolgd en deze tweede ram (David) stond op en vluchtte voor 
hem. En ik keek toe tot die honden (Filistijnen) de eerste ram (Saul) 
aanvielen. 
89.48 En die tweede ram (David) stond op en leidde de kleine 
schapen (de Hebreeën), en die ram (David) heeft veel schapen 
verwekt, en viel in slaap (overleden). En een klein schaap (Salomo) 
werd een ram (koning) in plaats van hem, en werd de prins en leider 
van de schapen (de Hebreeën). 
89.49 En die schapen (Hebreeën) groeiden en vermeerderden zich, 
en alle honden (Filistijnen), en vossen en wilde zwijnen, waren 
bang en vluchtte voor hen. En die ram (Salomo) slachtte en doodde 
alle dieren, zodat die dieren niet weer de overhand hadden bij de 
schapen (de Hebreeën), en niet verder iets konden grijpen van hen. 
89.50 En dat huis werd groot en breed, en voor de schapen (de 
Hebreeën) werd een hoge toren (tempel) gebouwd op dat huis voor 
de Heer van de schapen (God). En dat huis was laag, maar de toren 
(tempel) rees op en was hoog. En de Heer van de schapen (God) 
stond op die toren (tempel) en ze richtten een volle tafel aan voor 
hem. 
89.51 En ik zag hoe die schapen (de Hebreeën) weer afdwaalden, en 
wandelden op vele manieren, en verlieten dat huis van hen, en de 
Heer van de schapen (God) riep een aantal van de schapen (de 
profeten), en stuurde hen naar de schapen (de Hebreeën), maar de 
schapen (de Hebreeën) begon hen te doden. 
89.52 Maar een van hen (Elia) werd gered, en werd niet gedood, en 
hij sprong weg en schreeuwde het uit tegen de schapen (de 
Hebreeën). En ze wilden hem doden, maar de Heer van de schapen 
(God) redde hem uit de handen van de schapen (de Hebreeën), 
bracht hem bij mij, en liet hem daar verblijven. 
89.53 En hij zond vele andere schapen (profeten) naar die schapen 



(Hebreeën), om te getuigen tegen hen en te klagen over hen. 
89.54 En na deze zag ik hoe toen ze het huis van de Heer van de 
schapen (God) verlieten, en zijn toren (tempel), en verdwaalden in 
alles, en hun ogen waren verblind. En ik zag hoe de Heer van de 
schapen (God) velen van hen slachtte, in hun weide, totdat deze 
schapen (de Hebreeën) de slachters uitgenodigden en zijn plaats 
verraden hebben. 
89.55 En hij gaf hen over in de handen van de leeuwen en de tijgers, 
en de wolven en de hyena’s, en in de handen van de vossen, en alle 
dieren (naties). En die wilde dieren begonnen die schapen (de 
Hebreeën) in stukken te verscheuren. 
89.56 En ik zag hoe hij het huis van hen verliet, en hun toren (de 
tempel), en hen allen overgaf in de handen van de leeuwen 
(Assyriërs), zodat zij hen in stukken konden scheuren en hen 
verslinden, en in de handen te geven van alle dieren (naties). 
89.57 En ik begon te schreeuwen met al mijn kracht, en riep naar de 
Heer van de schapen (God) en vertegenwoordigen de schapen (de 
Hebreeën) bij Hem, uit vrees dat alle wilde dieren hen zouden 
verslinden. 
89.58 Maar hij bleef staan, hoewel hij het zag, en hij verheugde zich 
dat ze werden verslonden, opgeslokt en weggevoerd. En hij gaf hen 
in de handen van alle dieren als voedsel. 
89.59 En hij riep zeventig herders (leiders), en dwong ze naar de 
schapen, zodat zij hen zouden kunnen hoeden. En hij zei tegen de 
herders en hun metgezellen: “Ieder van u, van nu af aan, zal de 
schapen (de Hebreeën) hoeden en doen wat Ik u gebied. 
89.60 En Ik zal ze aan u overgeven, precies geteld en ik zal u 
vertellen welke van hen zullen worden vernietigd, en vernietig 
hen.” En hij gaf die schapen (de Hebreeën) aan hen over. 
89.61 En hij riep een ander, en zei tot hem:. “Observeer en zie alles 



wat deze herders doen tegen deze schapen (de Hebreeën), want zij 
zullen er meer van hen verdelgen dan ik hun geboden heb. 
89.62 En noteer alle overtollige vernietiging die wordt gedaan door 
de herders, hoeveel ze vernietigen op mijn bevel en hoeveel ze 
vernietigen uit eigen beweging. Noteer tegen elke herder, 
individueel, alles wat hij vernietigt. 
89.63 En lees in het bijzijn van mij precies voor hoeveel ze 
vernietigen uit eigen beweging en hoeveel er worden overhandigd 
voor vernietiging, zodat dit het bewijs kan zijn voor mij, tegen hen. 
Zodat ik al de daden van de herders ken om ze te overhandigen voor 
het oordeel. En Ik zal zien wat ze doen, of ze zich houden aan mijn 
bevel waarmee ik hun geboden heb, of niet. 
89.64 Maar ze moeten het niet weten, en u moet dit niet aan hen 
tonen, maar schrijft het slechts op tegen elke individu in zijn tijd, 
alles wat de herders vernietigen, en breng het allemaal tot mij.”
89.65 En ik keek totdat deze herders hen hoedden op hun tijd, en zij 
begonnen hen te doden en meer dan hen werd bevolen om te 
vernietigen, en zij gaven die schapen (de Hebreeën) in de handen 
van de leeuwen (de Assyriërs). 
89.66 En de leeuwen en de tijgers verslonden en verzwolgen de 
meerderheid van de schapen (de Hebreeën), en de wilde zwijnen 
aten met hen mee, en de toren (tempel) staken ze in brand en 
sloopten dat huis. 
89.67 En ik was erg verdrietig over die toren (tempel), omdat dat 
huis van de schapen was afgebroken, en daarna, was ik niet in staat 
om te zien of deze schapen in dat huis gingen. 
89.68 En de herders en hun begeleiders gaven die schapen (de 
Hebreeën) over aan alle dieren (naties), zodat ze hen zouden kunnen 
verslinden. Elk van hen op zijn tijd ontving een exact aantal, en 
voor elk van hen, de een na de ander, werd opgeschreven in een 



boekrol hoeveel van hen werden vernietigd. 
89.69 En over elke dode, meer dan was voorgeschreven om te 
worden vernietigd, begon ik te huilen en heel veel te klagen, 
vanwege deze schapen (Hebreeën). 
89.70 En ook zag ik in het visioen, hoe iemand elke dag schreef, 
hoe hij opschreef een ieder die werd verwoest door die herders. En 
hij bracht dit en presenteerde de hele boekrol aan de Heer van de 
schapen, alles wat ze hadden gedaan en alles wat elk van hen had 
laten verdwijnen, en alles wat ze hadden gedaan om te vernietigen. 
89.71 En de rol werd voorgelezen voor het aangezicht van de Heer 
van de schapen, en hij nam de boekrol in zijn hand, las, en 
verzegelde dien, en legde het neer. 
89.72 En daarna zag ik hoe de herders hoedden voor twaalf uur, en 
drie van die schapen (Ezra, Haggai, Zacharia) keerden terug 
(overblijfsel na de ballingschap), ze kwamen en begon op te 
bouwen alles wat naar beneden was gevallen van dat huis, maar de 
wilde zwijnen (Samaritanen) hinderden hen, zodat ze niet verder 
konden. 
89.73 En ze begonnen opnieuw te bouwen, als voorheen, en als ze 
de toren oprichtten, en het werd genoemd de hoge toren (de tweede 
tempel). En zij plaatsten een tafel in de toren (de tweede tempel), 
maar alle brood erop was onrein en niet zuiver. 
89.74 En naast dit alles waren de ogen van deze schapen verblind, 
zodat ze niet konden zien, en hun herders eveneens niet. En er 
werden er nog meer van hen overhandigd voor de ondergang, en ze 
vertrapten de schapen (de Hebreeën) met hun voeten en verslonden 
hen. 
89.75 Maar de Heer van de schapen (God) bleef nog steeds daar, 
totdat alle schapen verstrooid waren, en Hij hen had vermengd en 
zij zich niet konden redden uit de handen van de dieren (naties). 



89.76 En de degene die schreef in de boekrol, bracht het naar voren, 
liet het zien, en las er uit in de nabijheid van de Heer van de 
schapen. En hij smeekte Hem namens hen, en een verzocht Hem als 
hij Hem al de daden toonde van hun herders en getuigde voor Hem 
tegen alle herders. 
89.77 En hij nam de rol, zette die voor Hem neer, en ging uit. 
90.1 En ik keek tot het moment dat vijfendertig herders de schapen 
hadden gehoed op dezelfde manier, elk afzonderlijk, ze allen hun 
tijd volbrachten zoals de eerste. En anderen ontvingen ze in hun 
handen om ze te hoeden op hun tijd, ieder herder in zijn eigen tijd. 
90.2 En daarna zag ik in het visioen, al de vogels van de hemel 
komen: de adelaars, de gieren, en de wouwen, en de raven (Syriërs). 
Maar de adelaars (Romeinen) leidden alle vogels, en zij begon de 
schapen te eten, de ogen uit pikken, en hun vlees te verslinden. 
90.3 En de schapen (de Hebreeën) schreeuwden het uit, omdat de 
vogels hun vlees aten. En ik schreeuwde het uit en klaagde in mijn 
slaap, vanwege die herder die de schapen (de Hebreeën) hoedde. 
90.4 En ik keek toe, totdat de schapen (de Hebreeën) werden 
verslonden door die honden, en door de arenden (Romeinen), en 
door de wouwen, en ze lieten hen noch vlees, noch de huid, noch 
pees, totdat alleen nog hun botten over waren. En hun botten vielen 
op de grond en de schapen (Hebreeën) werden weinig in getal. 
90.5 En ik keek tot het moment dat drieëntwintig herders hadden 
gehoed, en ze voltooiden dit, een ieder op zijn tijd, achtenvijftig 
keer. 
90.6 En kleine lammeren werden geboren uit die witte schapen, en 
ze begonnen hun ogen te openen om te zien, en te huilen om de 
schapen (de Hebreeën). 
90.7 Maar de schapen (de Hebreeën) huilden niet over hen, en 
luisteren niet naar wat zij tot hen zeiden, maar waren zeer doof, en 



hun ogen waren extreem en overdreven verblind. 
90.8 En ik zag in het visioen hoe de raven zich stortten op die 
lammeren, en ze namen een van die lammeren (Johannes de Doper), 
en scheurden het schaap in stukken en verslonden het. 
90.9 En ik keek tot er horens kwamen op die lammeren, maar de 
raven sloegen hun hoorns naar beneden. En ik keek tot er een grote 
hoorn (de Messias) groeide op een van deze schapen (de Hebreeën), 
en hun ogen werden geopend. 
90.10 En hij keek naar hen en hun ogen waren geopend. En hij riep 
tot de schapen (de Hebreeën), en de rammen zagen het, en ze 
renden allemaal naar Hem. 
90.11 En naast dit alles, die adelaars (de Romeinen), gieren, raven, 
en de wouwen, verscheurden nog steeds de schapen (de Hebreeën) 
in stukken, en vlogen op hen en verslonden hen. En de schapen (de 
Hebreeën ) waren stil, maar de rammen klaagden en huilden het uit. 
90.12 En die raven streden en vochten met hem (de Messias), en 
wilde zijn hoorn wegvagen, maar ze konden haar niet overweldigen. 

90.13 En ik keek naar hen totdat de herders en de arenden 
(Romeinen), en die gieren, en de wouwen, kwam en riepen tot de 
raven, dat zij de hoorn van die ram (de Messias) in stukken mochten 
slaan. En ze vochten en streden met hem, en het vocht met hen en 
riep het uit, zodat hulp zou kunnen komen tot hem. 
90.14 En ik keek naar die man, die de namen van de herders 
opschreef en hen bracht voor de Heer van de schapen (God), en 
kwam, en hij hielp de Ram (de Messias) en toonde het alles; zijn 
hulp kwam naar beneden. 
90.15 En ik keek totdat de Heer van de schapen (God) tot hen kwam 
in woede, allen die hem zagen vluchtten, en ze vielen allemaal in 
het duister voor het aangezicht van Hem. 



90.16 Alle adelaars (Romeinen) en gieren en raven en wouwen, 
verzamelde Hij bij elkaar en bracht met hen al de wilde schapen, en 
allen kwamen bij elkaar en ze hielpen elkaar om de hoorn van de 
Ram (de Messias) in stukken te breken. 
90.17 En ik keek naar de man die de boekrol schreef op bevel van 
de Heer, totdat hij de boekrol van de vernietiging opende die de 
laatste twaalf herders hadden gemaakt (de christelijke 
jaartelling ????). En hij toonde voor de Heer van de schapen (God), 
dat zij er zelfs meer hadden vernietigd dan die vóór hen hadden 
gedaan. 
90.18 En ik keek totdat de Heer van de schapen (God) tot hen kwam 
en zijn staf van woede nam en op de aarde sloeg (de terugkeer van 
de Messias). En de aarde werd opgesplitst. En alle dieren, en de 
vogels van de hemel vliedden van die schapen en zonken in de 
aarde, en die sloot zich over hen. 
90.19 En ik keek totdat een groot zwaard werd gegeven aan de 
schapen (de Hebreeën). En de schapen (de Hebreeën) gingen uit 
tegen alle wilde dieren om ze te doden. En al de dieren en vogels 
van de hemel vluchtten voor hen. 
90.20 En ik keek tot er een troon werd opgericht in het aangename 
land en de Heer van de schapen (God) er op zat. En zij namen al de 
verzegelde rollen en opende de boekrollen voor het aangezicht van 
de Heer van de schapen (God). 
90.21 En de Heer riep de mannen, de eerste zeven witte, en beval 
hen om voor Hem te brengen de eerste ster (Azazel), die de sterren 
voorging wiens intieme delen waren als van paarden, en brachten ze 
allen voor het aangezicht van Hem. 
90.22 En Hij zeide tot de man die schreef voor het aangezicht van 
Hem, die een van de zeven witten was. Hij zei tegen hem: “Neem 
die zeventig herders, aan wie ik de schapen overgaf, en die, op hun 



eigen gezag er meer doodden dan ik hun geboden heb.”
90.23 En ik zag ze allemaal gebonden, en ze stonden allemaal voor 
Hem. 
90.24 En het vonnis werd gegeven, eerst voor de sterren (de 
Wachters), en zij werden geoordeeld en schuldig bevonden, en zij 
gingen naar de plaats van verdoemenis en werden geworpen in een 
diepe plek vol vuur en vol pilaren van vuur. 
90.25 En die zeventig herders werden beoordeeld en schuldig 
bevonden, en ook zij werden geworpen in die afgrond van vuur. 
90.26 En ik zag in die tijd hoe een soortgelijke afgrond werd 
geopend in het midden van de aarde, die was vol met vuur, en zij 
brachten de blinde schapen en ze waren allemaal veroordeeld en 
schuldig bevonden, en geworpen in die afgrond van vuur en ze 
verbrandden. En die afgrond was in het zuiden van dat huis. 
90.27 En ik zag die schapen verbranden en hun botten verbrandden. 

90.28 En ik stond op om te kijken, totdat Hij dat oude huis (de 
aarde) opgevouwen had, en alle pijlers verwijderd, en alle balken en 
ornamenten van dat huis (de aarde) daarbij werden opgevouwen. En 
ze verwijderden het en zetten het in een plaats in het zuiden. 
90.29 En ik keek totdat de Heer van de schapen (God) een nieuw 
huis bracht, groter en hoger dan de eerste en hij zette het op de plek 
van de eerste die was opgevouwen. En al haar pilaren waren nieuw, 
en de ornamenten waren nieuw en groter dan die van het eerste, de 
oude die was verwijderd. En de Heer van de schapen (God) was in 
het midden ervan.
90.30 En ik zag al de schapen die werden achtergelaten, en alle 
dieren van de aarde, en al de vogels van de hemel die neervielen en 
die schapen aanbidden, en smeekten en gehoorzamen ze in ieder 
bevel. 



90.31 En hierna waren deze drie gekleed in het wit en ze hadden mij 
vastgehouden bij mijn hand, degenen die mij het eerst hadden 
gebracht. Zij, met de hand van die ram (The Messiah) hield me ook 
vast, nam me op, en legde me neer in het midden van die schapen 
voordat het vonnis werd uitgesproken. 
90.32 En die schapen waren allemaal wit en hun wol dik en puur. 
90.33 En al degenen die waren verwoest en verstrooid, en alle wilde 
dieren, en al de vogels van de hemel verzamelden zich in dat huis, 
en de Heer van de schapen (God) verheugde zich zeer, want ze 
waren allemaal goed, en waren teruggekeerd naar Zijn huis. 
90.34 En ik keek tot ze dat zwaard hadden neergelegd, dat was 
gegeven aan de schapen, en zij brachten het terug in zijn huis, en het 
was verzegeld voor het aangezicht van de Heer. En alle schapen 
werden opgesloten in dat huis, maar het kon hen niet bevatten. 
90.35 En de ogen van allen van hen werden geopend, en zij zagen 
het goede, en er was niet een onder hen die niet zien kon. 
90.36 En ik zag dat het huis groot, breed, en uitzonderlijk vol was. 
90.37 En ik zag hoe een witte stier werd geboren, en zijn horens 
waren groot, en alle wilde dieren en alle vogels van de hemel waren 
er bang voor, en smeekten het voortdurend. 
90.38 En ik keek totdat al hun soorten werden veranderd en zij allen 
witte stieren werden. En de eerste onder hen was een wilde os. En 
die wilde os was een groot dier en had grote zwarte hoorns op zijn 
kop. En de Heer van de schapen (God) verheugde zich over hen, en 
over al de stieren. 
90.39 En ik lag te slapen in het midden van hen en ik werd wakker 
en zag alles. 
90.40 En dit is het visioen die ik zag, terwijl ik sliep, en toen ik 
wakker werd, zegende ik de Heer van gerechtigheid, en gaf eer aan 
Hem. 



90.41 Maar na deze weende ik bitter en mijn tranen waren niet 
stoppen totdat ik het niet meer kon verdragen. Als ik keek, 
stroomden ze als gevolg van wat ik zag, want alles zal gebeuren en 
worden voldaan, en al de daden van de mensen, in de volgorde, 
zoals werd getoond voor mij. 
90.42 Die avond herinnerde ik me mijn eerste droom, en juist 
daardoor huilde ik, en werd verstoord, omdat ik had gezien dit 
visioen. 

Opmerkingen bij Sectie 19: Profetie van de tien 
weken
Hier in 93.2 stelt Henoch dat de bron van de profetie de Wachters zijn, 
en de Tabletten in de hemel. De datums die ik heb gegeven zijn uiteraard 
zeer bij benadering tot aan Mozes, maar het lijkt redelijk dat er een zeer 
lange tijd zit tussen Noach en Abraham. 
Opmerking editor: Deze schrijver heeft geen juist bijbels beeld, hij heeft  
het in het schema over de ijstijd. Let er op dat de schepping zoals wij die  
kennen, nu iets meer dan zes duizend jaar oud is en de hele geschiedenis  
in tien perioden is opgedeeld.
De tiende week valt in de zevende periode, wat dus ook het zevende 
duizendtal jaren kan zijn, dus nu aanbreekt: de 'Aioon' van de rust in de 

tiende week. 

Sectie 19: PROFETIE VAN DE TIEN WEKEN
91.1 Nu, mijn zoon Methusalem, roep al je broers voor mij, en 
verzamel alle kinderen van uw moeder. Want een stem roept mij, en 
een geest is uitgestort over mij, opdat ik u tonen zal wat er allemaal 
op u gaat komen voor altijd. 
91.2 Vervolgens ging Methusalem naar zijn broers en riep hen en 
verzamelde al zijn familieleden. 



91.3 En hij sprak over gerechtigheid tot al zijn zonen, en zei: “Hoor, 
mijn kinderen, naar al de woorden van uw vader, en luister goed 
naar de stem van mijn mond, want ik zal getuigen en tot u spreken, 
mijn geliefden. Heb de oprechtheid lief en wandel daarin! 
91.4 Doe niet of je oprechtheid betracht met een bedrieglijk hart, en 
verbind je daarmee niet met een bedrieglijk hart, maar wandel in 
gerechtigheid mijn kinderen en het zal u leiden op de goede paden, 
en gerechtigheid zal uw metgezel zijn. 
91.5 Want ik weet dat de toestand van onrecht zal blijven bestaan op 
aarde, en een grote straf zal worden uitgevoerd over de aarde, en 
een einde zal worden gemaakt aan alle ongerechtigheid. Het zal 
worden afgesneden bij haar wortels en haar hele gebied zal 
voorbijgaan. 
91.6 Afdwaling zal weer volledig terugkomen op de aarde, en al de 
daden van ongerechtigheid en de daden van onderdrukking en 
ongerechtigheid zullen zegevieren voor een tweede keer.”
[ 91.7-91.19 zie na 93.10 ]

92.1 Geschreven door Henoch de schrijver, deze complete wijsheid 
en onderwijzing geprezen door alle mannen van gerechtigheid op de 
hele aarde. En voor al mijn zonen, die op aarde zijn. En voor de 
toekomstige generaties die gerechtigheid en vrede zullen beoefenen. 

92.2 Laat uw geest niet bedroefd zijn door de tijden, omdat de 
Heilige en Verheven Ene dagen heeft aangewezen voor alle dingen. 
92.3 En de rechtvaardige zal oprijzen uit de slaap, zal opstaan en ze 
zullen wandelen op het pad van gerechtigheid, en in al zijn wegen, 
zijn reizen zal zijn in eeuwige goedheid en barmhartigheid. 
92.4 Hij zal barmhartigheid betonen aan de rechtvaardige mens en 
hem geven de eeuwige oprechtheid, en hem kracht geven. Hij zal 



leven in goedheid, en rechtvaardigheid, en ze zullen wandelen in het 
eeuwige licht. 
92.5 Dan zal de zonde worden vernietigd in de duisternis, voor 
eeuwig, en vanaf die dag zal het nooit meer gezien worden. 
93.1 En hierna begon Henoch te spreken over de boekrollen: 
93.2 Henoch zei: “Met betrekking tot de zonen van gerechtigheid, 
en met betrekking tot de uitverkorenen van de wereld, en over het 
planten van de gerechtigheid en oprechtheid, zal ik deze dingen tot 
u spreken, en hen aan u bekend maken, mijn kinderen. Ik, Henoch, 
volgens hetgeen mij verscheen in de hemelse visioenen, en wat ik 
weet uit de woorden van de heilige engelen, en het begrip over de 
Tafelen van de hemel.”
93.3 Toen begon Henoch te spreken over de boekrollen, en zei: “Ik 
werd als de zevende geboren, in de eerste week, toen recht en 
gerechtigheid nog steeds voortduurden. 
93.4 Maar na mij, in de tweede week, zal groot onrecht ontstaan, en 
het bedrog zal opstaan. En daarin zal opkomen het eerste Einde, en 
een man zal worden gered. Nadat dit is afgelopen, zal de 
ongerechtigheid weer groeien, en Hij zal een wet maken voor de 
zondaars. 
93.5 Dan, na deze, in de derde week, aan het einde, zal een man 
worden gekozen als de Plant van het Rechtvaardige Oordeel, en na 
hem zal de Plant van gerechtigheid voor eeuwig komen. 
93.6 En daarna, in de vierde week, aan het einde daarvan, zullen 
visioenen van de rechtvaardige en de heilige worden gezien, en een 
wet voor alle generaties, en een Huis zal voor hen gemaakt worden. 
93.7 En daarna, in de vijfde week, aan het einde, zal er een Huis van 
Glorie en Soevereiniteit voor altijd gebouwd worden. 
93.8 En daarna, in de zesde week, zullen al diegenen die er wonen 
worden verblind. En de harten van allen met gebrek aan wijsheid 



zullen verzinken in goddeloosheid. En in die staat zal een man 
opstaan, en aan het einde zal het Huis van de Soevereiniteit worden 
verbrand met vuur. En daarin zal het hele ras van de uitverkorenen 
worden verspreid. 
93.9 En daarna, in de zevende week, zal er een rebelse generatie 
ontstaan. En hun daden zullen vele zijn, maar al de daden zullen 
opstandig zijn. 
93.10 En op het einde, zal de uitverkoren Rechtvaardige, vanuit de 
Eeuwige Plant der gerechtigheid worden gekozen, aan wie zeven 
delen van wijsheid worden gegeven, betreffende zijn hele 
schepping. 

91.7 Maar wanneer de ongerechtigheid, zonde, godslastering, 
vijandigheid, en allerlei kwade daden zich vermeerderen, en als 
opstandigheid, boosheid, en onreinheid vermeerderen, zal er een 
grote straf komen uit de hemel over al deze. En de Heilige Heer zal 
komen in toorn en in grimmigheid, om een oordeel uit te voeren op 
de aarde. 
91.8 In die dagen zal het wangedrag worden afgesneden bij de 
wortel, de wortels van ongerechtigheid, samen met het bedrog, zal 
het worden vernietigd van onder de hemel. 
91.9 En al de afgoden van de volken zullen worden weggedaan, hun 
torens zullen worden verbrand in het vuur, en zij zullen worden 
verwijderd van de hele aarde. En zij zullen worden afgebroken in 
het oordeel van vuur, en worden vernietigd in woede, in het strenge 
oordeel dat voor eeuwig is. 
91.10 En de rechtvaardige zal oprijzen uit de slaap, en de wijsheid 
zal opstijgen en zal aan hen gegeven worden. 
91.11 Hierna zullen de wortels van ongerechtigheid worden 
afgesneden en het zwaard zal de zondaars vernietigen. De 



godslasteraars zullen worden afgesneden, in iedere plaats zal de 
godslastering vernietigd worden door het zwaard. 
91.12 En daarna zal er weer een week zijn, de achtste, die van de 
gerechtigheid, en een zwaard zal worden gegeven op dat moment, 
zodat de Rechtvaardige een oordeel kan uitvoeren op de 
onrechtvaardigen, en de zondaars zullen worden overgedragen in de 
handen van de rechtvaardigen. 
91.13 En aan het einde daarvan, zullen zij huizen verwerven 
vanwege hun gerechtigheid, en een huis zal worden gebouwd voor 
de Grote Koning in heerlijkheid, voor altijd. 
91.14 En daarna, in de negende week, zal een rechtvaardig oordeel 
worden geopenbaard aan de gehele wereld. En alle daden van de 
goddelozen zullen verdwijnen vanover de hele aarde. En de wereld 
zal opgeschreven worden ter vernietiging, en alle mensen zullen 
kijken naar het Pad van Oprechtheid. 
91.15 Dan, na deze, in de tiende week, in het zevende deel, zal er 
een eeuwig oordeel worden uitgevoerd op de Wachters en de Grote 
Eeuwige Hemel die zal voortkomen uit het midden van de engelen. 
91.16 De eerste hemel zal verdwijnen en voorbij gaan en een 
nieuwe hemel zal verschijnen, en al de machten van de hemel zal 
voor altijd schijnen, met zeven keer het licht. 
91.17 Na deze zullen er vele weken zijn zonder telling, voor 
eeuwig, in goedheid en in oprechtheid. En vanaf dan zal de zonde 
nooit meer worden vermeld. 
91.18 En nu zeg ik u, mijn kinderen, en toon u de paden der 
gerechtigheid, en de paden van de overtreding. En ik zal het 
opnieuw tonen, zodat u kunt weten wat er komen gaat. 
91.19 Nu luister, mijn kinderen, wandel in de paden der 
gerechtigheid en niet in de paden van wangedrag, omdat al diegenen 
die wandelen op het pad van ongerechtigheid, voor altijd zullen 



vernietigd worden. 

93.11 Want is er een man die de stem van de Heilige kan horen en 
niet angstig zijn? En wie is er die kan denken met Zijn gedachten? 
En wie is er die kan kijken naar al het werk van de hemel? 
93.12 En hoe zal er iemand zijn die de werken van de hemel kan 
begrijpen, en die een ziel ziet, of een geest, en erover vertellen, of 
opstijgen en al hun uiteinden zien en ze begrijpen, of iets maken als 
deze? 
93.13 En is er een man die de lengte en breedte van de aarde zal 
kennen? En aan wie zijn al de afmetingen zijn getoond? 
93.14 Of is er een man die de lengte van de hemel weet, wat de 
hoogte is, en wat het vaststelt, en hoe groot het aantal sterren is, en 
waar alle lichten zijn in hun rust? 

Opmerkingen bij Sectie 20: Henochs boodschap 
van begeleiding 
Dit is geestelijke begeleiding van Henoch, gebaseerd op de leer van de 
Wachters. De boodschap is gericht op zijn familie, en de toekomstige 
generaties, en betreft het belang van het vermijden van zonde in je leven.
De boodschap is ook gericht op het versterken van de geesten van 
mensen die lijden in moeilijke tijden, en Henoch benadrukt dat God zich 
rechtvaardig zal bezighouden met iedereen op de afgesproken tijd. 
Dicht bij het einde van dit deel (104.11) moedigt Henoch de mensen aan 
zoals ik, die later komen en zijn boek kopiëren in andere talen, om het 

zorgvuldig en precies te doen. Ik heb mijn best gedaan om het te doen. 



Sectie 20: HENOCH’S BOODSCHAP VAN 
BEGELEIDING
94.1 Nu zeg ik u, mijn kinderen, liefde en gerechtigheid wandelen 
daar in, want de paden van de gerechtigheid zijn waardig om te 
volgen, maar de paden der ongerechtigheid zullen snel worden 
vernietigd en verdwijnen. 
94.2 En voor bepaalde mensen van een toekomstige generatie zullen 
de paden van onrecht en dood geopenbaard worden, en zij zullen 
zich daarvan weg houden en deze niet volgen. 
94.3 Nu zeg ik tegen u, de rechtvaardigen: Wandel niet op de 
slechte paden, of in wangedrag, of op de paden van de dood, en 
kom niet in de buurt om u daar te vestigen, of u kunt worden 
vernietigd 
94.4 Maar zoek en kies voor uzelf de gerechtigheid, en een leven 
dat aangenaam is en wandel op de paden van vrede, zodat u kunt 
leven en bloeien. 
94.5 En houd mijn woorden stevig in de gedachten van uw hart, en 
laat ze niet worden weggewist vanuit uw hart, want ik weet dat 
zondaars de mensen zullen verleiden om de wijsheid te verlaten, en 
dat er geen plaats gevonden zal worden voor dezen, en de verleiding 
zal op geen enkele manier afnemen. 
94.6 Wee degenen die aan onrecht en bedrog bouwen, want zij 
zullen snel worden afgebroken en men zal geen vrede hebben. 
94.7 Wee degenen die hun huizen bouwen in zonde, want hun hele 
fundering zal worden afgebroken, en door het zwaard zullen zij 
vallen, en zij die zich goud en zilver verwerven, dat zal snel worden 
vernietigd in het oordeel. 
94.8 Wee u, gij rijken, want u hebt vertrouwd op uw rijkdom, maar 
u zult van uw rijkdom gescheiden worden, u die niet denkt aan de 
Allerhoogste in de dagen van uw rijkdom. 



94.9 U hebt godslastering gepleegd, en ongerechtigheid, en bent 
klaar voor de dag van de uitgieten van het bloed, en voor de dagen 
van duisternis, en voor de dag van het grote oordeel. 
94.10 Ik zeg dit en maak het u bekend, dat Hij die u geschapen 
heeft, u zal laat vallen, en over uw val zal geen genade zijn, maar 
uw schepper zal zich verheugen in uw ondergang. 
94.11 Uw gerechtigheid in die dagen zal een verwijt worden aan de 
zondaars en de goddelozen. 
95.1 Och, dat mijn ogen een regenwolk was, zodat ik over u zou 
kunnen huilen en mijn tranen vergieten als regen, zodat ik zou 
kunnen uitrusten van het verdriet van mijn hart! 
95.2 Wie gaf u toestemming om haat en slechtheid in praktijk te 
brengen? Moge een oordeel komen over u, zondaars! 
95.3 Wees niet bang voor de zondaars, gij rechtvaardige, de Heer 
zal ze overleveren in uw handen, zodat u een oordeel over hen kunt 
uitvoeren zoals u dat wenst. 
95.4 Wee u, die vervloeking spreekt die u niet terug kunt nemen. 
Genezing zal ver weg blijven van u vanwege uw zonde. 
95.5 Wee u, die uw buren terugbetaalt met kwaad, want u zult 
worden terugbetaald op basis van uw daden. 
95.6 Wee u, liegende getuigen, en voor degenen die de 
ongerechtigheid afwegen, want u zult snel worden vernietigd. 
95.7 Wee u, gij zondaars, omdat u de rechtvaardigen vervolgt, u zelf 
zult worden overgeleverd en vervolgd, u mannen van 
ongerechtigheid, en hun juk zal zwaar op u zijn. 
96.1 Wees hoopvol gij rechtvaardige, want de zondaars zullen snel 
worden vernietigd voor u, en u zult de macht over hen hebben, zoals 
u dat wenst. 
96.2 En in de dagen van de verdrukking van de zondaars, zullen uw 
jonge mensen opstaan als arenden, en uw nest zal hoger zal zijn dan 



dat van de gieren. U gaat omhoog, en net als dassen, voert het u in 
de spleten van de aarde en de kloven der steenrotsen, voor altijd, 
voor de wetteloze, maar zij zullen zuchten en huilen vanwege u, als 
berggeiten. 
96,3 En wees niet bang, u die hebt geleden, want u krijgt genezing, 
en een helder licht zal schijnen over u, en u zult de Stem van Rust 
uit de hemel horen. 
96.4 Wee u, gij zondaars, voor wie uw rijkdom u rechtvaardig liet 
schijnen, maar uw hart bewijst dat u zondaars bent. Dit woord zal 
een getuigenis tegen u zijn, als een herinnering van uw slechte 
daden. 
96.5 Wee u, die het beste van de tarwe verslindt, en het beste drinkt 
van het water, en de nederige door uw kracht vertrapt. 
96.6 Wee u, die de hele tijd water drinkt, want u zult snel 
terugbetaald worden, en uitgeput, en droog worden, want u hebt de 
bron van het leven verlaten. 
96.7 Wee u, die onrecht doet, en bedrog pleegt, en godslastering, het 
zal een herinnering zijn van het kwaad tegen u. 
96.8 Wee u, gij krachtige, die de rechtvaardige onderdrukt met 
macht, want de dag van uw vernietiging zal komen. In die tijd 
zullen veel goede dagen komen voor de rechtvaardigen in de dag 
van uw oordeel. 
97.1 Geloof, rechtvaardige, dat de zondaars een object van 
schaamte zullen worden en zullen worden vernietigd op de dag des 
oordeels. 
97.2 Het zal u bekend worden, zondaars, dat de Allerhoogste zich 
uw verderf herinnert en dat de engelen zich verheugen over uw 
vernietiging. 
97.3 Wat gaat u doen, gij zondaars, en waarheen zult u vluchten op 
die dag des oordeels, wanneer u hoort het geluid van het gebed van 



de rechtvaardige? 
97.4 Maar u zult niet zijn als zij tegen wie dit woord een getuigenis 
zal zijn: “U hebt u gesteld bij de zondaars” 
97.5 En in die dagen zal het gebed van de heilige voor het 
aangezicht van de Heer zijn, en voor u komt de dag van uw oordeel. 

97.6 En de woorden van uw ongerechtigheid zullen worden 
voorgelezen voor de Grote en de Heilige, en uw gezicht zal blozen 
van schaamte, en elke daad die is gebaseerd op ongerechtigheid zal 
worden afgewezen. 
97.7 Wee u, gij zondaars, die in het midden van de zee leeft, of op 
droge grond, hun geheugen zal schadelijk voor u zijn. 
97,8 Wee u die goud en zilver kopen, maar niet de gerechtigheid, en 
zeggen: “We zijn heel rijk en hebben bezittingen, en hebben 
verworven alles wat we ons wensten. 
97.9 En nu laten we doen wat we van plan waren, want we hebben 
zilver verzameld en onze magazijnen gevuld, zo veel als het water 
zijn de dienaren in onze huizen.”
97.10 En net als het water zal uw leven wegstromen, want uw 
rijkdom zal niet bij u blijven, maar zal snel van u verdwijnen, want 
u hebt alles verworven in ongerechtigheid en u zult aan grote 
afwijzing overgegeven worden. 
98.1 Nu zweer ik het u, de wijze, en de dwaze, dat u veel dingen 
zult zien op de aarde. 
98.2 Voor u mannen, zullen er meer versieringen zijn voor uzelf dan 
een vrouw, en meer gekleurde kledingstukken dan een meisje, 
gekleed in soevereiniteit, en in de majesteit en kracht, zilver, goud, 
purper, en eer, terwijl voedsel zal worden uitgestort als water. 
98.3 Hierdoor zullen zij noch kennis, noch wijsheid bezitten. En 
door dit bezit, zullen ze worden vernietigd, samen met hun 



bezittingen, en met al hun glorie en hun eer. In schaamte en in 
slachting, en in grote armoede zal hun geest worden geworpen in de 
vurige oven. 
98.4 Ik zweer het u, gij zondaars, dat als een berg niet tot een slaaf 
zal worden, noch een heuvel een dienstmaagd van een vrouw, de 
zonde is net verzonden naar de aarde, maar de mens heeft die zelf 
gemaakt. En zij die ze begaan zullen worden onderworpen aan een 
grote vloek. 
98.5 Onvruchtbaarheid is niet gegeven aan een vrouw, maar 
vanwege de daden van haar hand is het dat ze sterft zonder 
kinderen. 
98.6 Ik zweer het u, u zondaars, door de Heilige en Grote-Ene, dat 
al uw slechte daden zijn geopenbaard in de hemel en dat uw onrecht 
nooit is bedekt of verborgen. 
98.7 En denk niet in je geest, noch zeg het in uw hart, dat u het niet 
weet of niet ziet, elke zonde is opgeschreven van elke dag, in de 
hemel voor het aangezicht van de Allerhoogste. 
98.8 Van nu af aan weet u dat al uw wandaden die u doen zult, 
zullen worden opgeschreven elke dag, tot de dag van uw oordeel. 
98.9 Wee u, u dwazen, want u zult worden vernietigd door uw 
dwaasheid. En u luistert niet naar de wijze, en het goede zal niet 
over u komen. 
98.10 En weet nu dat u klaar bent voor de dag van vernietiging. En 
hoop niet dat u zult leven, u zondaars, maar eerder dat u zult gaan 
sterven, voor u is er geen losgeld. U bent klaar voor de dag van het 
grote oordeel en voor de dagen van verdrukking en grote schande 
voor uw geest. 
98.11 Wee u, u die koppig van hart bent, die het kwade doet en 
bloed eet, vanwaar hebt u goede dingen om te eten en te drinken en 
om voldaan te worden? Van alle goede dingen die onze Heer, de 



Allerhoogste in overvloed heeft geplaatst op de aarde. Daarom zult 
u geen vrede kennen. 
98.12 Wee u die graag daden van ongerechtigheid doet. Waarom 
hebt u hoop voor goedheid voor uzelf? Weet dat u in de handen van 
de rechtvaardigen wordt gegeven, en zij zullen uw keel doorsnijden 
en u doden, en men zal niet genadig voor u zijn. 
98.13 Wee u, die zich verheugt in het kwellen van de 
rechtvaardigen, de graven zullen niet worden gegraven voor u. 
98.14 Wee u die de woorden van de rechtvaardige als leeg 
verklaren, voor u is geen hoop meer op leven. 
98.15 Wee u die valse woorden schrijft, en woorden van de 
goddelozen, want zij schrijven hun leugens, zodat mensen ze 
kunnen horen en doorgaan met hun dwaasheid. En ze hebben geen 
vrede, maar zullen plotseling sterven. 
99.1 Wee u die goddeloze daden doet en de valse woorden loven en 
prijzen, u zal worden vernietigd en geen goed leven hebben. 
99.2 Wee u, die de woorden van waarheid veranderen, en die de 
eeuwige wet vervormen, en zichzelf rekenen als zonder zonde te 
zijn. Zij zullen onder de voeten vertrapt worden op de grond. 
99.3 In die dagen, maak u klaar, rechtvaardigen, om uw gebeden 
omhoog te zenden als een herinnering, en leg ze voor als een 
getuigenis voor de engelen, opdat zij de zonde van de zondaars 
voorleggen aan de Allerhoogste als een herinnering. 
99.4 In die dagen zullen de volken in de verwarring worden gegooid 
en de volken van de naties zullen oprijzen op de dag van 
vernietiging. 
99.5 In die dagen zullen de vrouwen zwanger worden en hun baby’s 
aborteren en hen uit hun midden wegdoen, zodat hun kinderen door 
hen zullen omkomen: ja, zij zullen afzien van hun kinderen (die nog 
steeds) zuigelingen zijn, en niet terugkeren naar hen, en zullen zich 



niet ontfermen over hun geliefden. 
99.6 En nogmaals, ik zweer het u, zondaars, dat de zonde klaar is 
voor de dag van onophoudelijk bloedvergieten. 
99.7 En ze aanbidden stenen, en sommige gesneden beelden van 
goud en zilver, en van hout en klei. En sommigen, zonder kennis, 
aanbidden de onreine geesten en demonen, en zelfs de tempels zelf. 
Maar geen hulp wordt van hen verkregen. 
99.8 En zij zullen in de goddeloosheid verzinken als gevolg van de 
dwaasheid van hun hart en hun ogen zullen verblind zijn door de 
angst van hun hart, en door de visie van hun ambities. 
99.9 Door middel van deze dingen zullen ze goddeloos en bang 
zijn, want ze vergezellen al hun daden met leugens, en aanbidden 
stenen, en zij zullen worden vernietigd op hetzelfde moment. 
99.10 In die dagen zullen zalig zijn zij die instemmen met de 
woorden van wijsheid, en het begrijpen, en de wegen van de 
Allerhoogste volgen, en lopen op het pad van gerechtigheid, en niet 
goddeloos handelen met de goddelozen, voor de rechtvaardigen zal 
er redding zijn. 
99.11 Wee u, die het kwade uitbreiden naar uw buren, want u zult 
worden gedood in de Sjeool. 
99.12 Wee u, die fundamenten leggen van zonde en bedrog, en die 
leiden tot verbittering op de aarde, want daarom zal een einde 
worden gemaakt aan hen. 
99.13 Wee u, die uw huizen laten bouwen met de arbeid van 
anderen, en al hun bouwmaterialen zijn de stokken en stenen van de 
zonde, ik zeg u: “U zult geen vrede hebben.” 
99.14 Wee degenen die de maat weigeren, en de eeuwige erfenis 
van hun vaderen, en de oorzaak zijn dat hun ziel de fout gaat 
volgen, want zij zullen geen rust hebben. 
99.15 Wee degenen die onrecht doen en het verkeerde helpen, hun 



buren doden tot op de dag van het grote oordeel. Want Hij zal uw 
heerlijkheid afbreken. 
99.16 U vult uw harten met kwaad, en prikkelt de geest van Zijn 
boosheid, opdat Hij u allen vernietigt met het zwaard. En al de 
rechtvaardigen en heiligen onthouden uw zonde. 
100.1 En in die dagen, en op een plek, zullen vaders en zonen elkaar 
aanvallen, en broeders zullen samen vallen in de dood, tot hun 
bloed vloeit alsof het een beek is. 
100.2 Want een man zal niet in genade zijn hand weghouden van 
zijn zonen, noch van zijn zoons zonen, om hen te doden. En de 
zondaar zal zijn hand niet weghouden van zijn vereerde broer, van 
zonsopgang tot zonsondergang zullen zij elkaar vermoorden. 
100.3 Het paard zal lopen tot aan haar borst in het bloed van de 
zondaars en de wagen zal verzinken in haar hoogte. 
100.4 En in die dagen zullen de engelen naar beneden komen in de 
verborgen plaatsen, en op een plaats alle mensen verzamelen die 
hebben geholpen in de zonde, en de Allerhoogste zal opstaan op die 
dag om een groot oordeel uit te voeren over alle zondaars. 
100.5 En hij zal bewakers stellen van heilige engelen, over alle 
rechtvaardigen en heiligen, en zij zullen hen bewaken, zoals een 
oogappel, tot er een einde is gemaakt aan alle kwaad en alle zonde. 
En, zelfs als de rechtvaardigen slapen een lange slaap, hebben ze 
niets te vrezen. 
100.6 En de wijzen zullen de waarheid zien, en de zonen van de 
aarde zullen al de woorden van dit boek begrijpen, en zij zullen 
weten dat hun rijkdom niet in staat zal zijn om hen te redden of hun 
zonde omver te werpen. 
100.7 Wee u, gij zondaars, als u de rechtvaardigen teistert op de dag 
van de ernstige benauwdheid, en hen verbrandt met vuur, dan wordt 
u terugbetaald op basis van uw daden. 



100.8 Wee u, gij perverse van hart, die kijkt om kwaad te bedenken, 
er zal vrees over u komen en er is niemand die u zal helpen. 
100.9 Wee u, gij zondaars, voor een spreken van de woorden van 
uw mond, en voor een verslag van de daden van uw handen die ze 
goddeloos begaan hebben. U zult branden in de laaiende vlammen 
van het vuur. 
100.10 En weet nu dat de engelen in de hemel zullen vragen naar 
uw daden, van de zon en de maan en de sterren, naar uw zonden, 
want op aarde voerde u een oordeel uit over de rechtvaardigen. 
100.11 En al de wolken en mist en dauw en regen zullen getuigen 
tegen u zijn, want zij zullen worden terug gehouden van u, zodat zij 
niet over u komen, en zij zullen nadenken over uw zonden. 
100.12 En nu geef geschenken aan de regen, zodat het u niet mag 
worden onthouden om te vallen op u, en zodat de dauw, als het goud 
en zilver van u heeft aanvaard, mag neerdalen
100.13 Als het ijs en sneeuw, met hun koude, en al de sneeuwstorm 
met hun kwellingen op u vallen. In die dagen, zult u niet in staat 
zijn om voor hen te staan. 
101.1 Overweeg hemel, alle zonen van de hemel, en al het werk van 
de Allerhoogste, en vrees Hem, en doe nooit kwaad in het 
aangezicht van Hem. 
101.2 Als Hij de vensters van de hemel sluit en de regen en de dauw 
onthoudt, zodat het niet op de aarde valt, vanwege u, wat gaat u 
doen? 
101.3 En als Hij zijn toorn over u stuurt, en over al uw daden, zult u 
Hem niet bidden? Voor u spreken de trots en hardheid tegen zijn 
gerechtigheid. En u hebt geen vrede. 
101.4 En ziet u niet de kapiteins van de schepen: Hoe hun schepen 
door de golven worden gegooid en opgeschrikt door de wind en in 
problemen komen? 



101.5 En hierom zijn ze bang, want al hun goede bezittingen zullen 
in de zee verdwijnen met hen, en zij bedenken niets goeds in hun 
hart, alleen dat de zee zal hen verzwelgen, en dat ze zullen worden 
vernietigd. 
101.6 Is niet alles van de zee, en al haar wateren, en al haar 
bewegingen het werk van de Allerhoogste, en verzegelde Hij niet 
haar hele doen en laten tot aan het zand? 
101.7 En op zijn berisping droogt het op en wordt bang, en al haar 
vissen gaan dood en alles wat erin is, maar gij zondaars, die op 
aarde leeft, vreest Hem niet. 
101.8 Heeft hij niet de hemel gemaakt, de aarde en alles wat daarin 
is? En wie heeft de kennis en wijsheid van alle dingen die bewegen 
op de grond en in de zee? 
101.9 En zijn die kapiteins van de schepen niet bang voor de zee? 
Toch zijn de zondaars niet bang voor de Allerhoogste. 
102.1 In die dagen, als hij een fel vuur over u brengt, waarheen wilt 
u vluchten, en waar zult u veilig zijn? Als hij zijn stem uitspreekt 
tegen u, zult u niet bevreesd en bang zijn? 
102.2 Alle lichten zullen schudden met grote angst, en de hele aarde 
zal bang worden, en zal beven en schudden. 
102.3 Alle engelen zullen hun opdrachten uitvoeren, en zich 
proberen te verbergen voor de Ene, die Grote in Glorie, en de 
kinderen van de aarde zullen beven en schudden. En gij zondaars 
zult voor altijd vervloekt zijn en zult geen vrede hebben 
102.4 Wees niet bang, gij zielen van de rechtvaardigen, wees 
hoopvol, u die bent gestorven in gerechtigheid. 
102.5 Wees niet verdrietig, dat uw zielen zijn gegaan tot in het 
dodenrijk in droefheid en dat uw lichaam geen beloning heeft 
gekregen tijdens uw leven, in overeenstemming met uw goedheid. 
102.6 Maar als u sterft, zullen de zondaars over u zeggen: “Als wij 



sterven, de rechtvaardigen zijn ook gestorven, en wat van hun daden 
was bruikbaar?” 
102.7 “Luister, zoals wij zijn gestorven in droefheid en in de 
duisternis, welk voordeel hebben zij tegenover ons? Van nu af aan 
zijn we gelijk.” 
102.8 “En wat zullen zij ontvangen en wat zullen zij voor altijd 
zien? Want ook zij zijn gestorven, en vanaf nu zullen ze nooit meer 
het licht zien.” 
102.9 En ik zeg u, gij zondaars: “U bent tevreden met te eten en te 
drinken, en mannen naakt uit te kleden, en te stelen en te zondigen, 
en het verwerven van bezittingen en goede dagen te zien. 
102.10 Maar u zag de rechtvaardigen, hoe hun einde vredig was, en 
er geen fout was gevonden in hen tot de dag van hun dood.”
102.11 “Maar ze werden vernietigd en werden alsof ze er nog nooit 
waren geweest, en hun ziel daalde af naar het dodenrijk in 
kwelling.” 
103.1 En nu zweer ik het u, de rechtvaardigen, door Zijn grote 
glorie en Zijn eer, en door Zijn prachtige soevereiniteit en door 
Zijne majesteit: Ik zweer u dat ik dit mysterie begrijp. 
103.2 Ik heb de tabletten van de hemel gezien en het schrijven van 
de Heilige Ene. En ik vond geschreven en gegraveerd daarop, wat 
betreft hen, dat al het goede, en vreugde, en eer, gereed zijn 
gemaakt, en opgeschreven voor de geesten van degenen die stierven 
in gerechtigheid. 
103.3 En heel veel goede wil zal worden gegeven aan u ter 
compensatie van uw arbeid en dat uw lot meer dan uitstekend zal 
zijn het lot van de levenden. 
103.4 De geesten van u die gestorven zijn in gerechtigheid zullen 
leven, en uw geesten zullen zich verheugen en blij zijn, en de 
gedachtenis van hen zal blijven voor het aangezicht van de Grote 



Ene voor alle generaties in eeuwigheid. Daarom wees angstig over 
hun misbruik. 
103.5 Wee u, gij zondaars, wanneer u sterft in uw zonden, en 
degenen waarover u zegt: “Gelukkig waren de zondaars, zij zagen al 
hun dagen. 
103.6 En nu zijn ze gestorven in welvaart en rijkdom, en hebben 
geen kwelling en slachting gezien tijdens hun leven, maar ze zijn 
gestorven in heerlijkheid, en het oordeel werd niet uitgevoerd over 
hen in hun leven.”
103.7 Weet dat hun zielen zullen worden weggedaan naar beneden 
in de hel, waar ze ellendig zullen zijn en hun straf zal groot zijn. 
103.8 In de duisternis, in ketens, en in de brandende vlammen, zal 
uw geest komen in de grote oordeel. En het grote oordeel zal duren 
voor alle generaties, voor eeuwig. Wee u, want voor u zal er geen 
vrede zijn. 
103.9 Zeg niet tot de rechtvaardige en de goede in dit leven: “In de 
dagen van onze ellende werkten we moeizaam, en zagen alle 
ellende, en ontmoetten veel kwaad. We werden vernederd en 
werden weinigen en onze geest is zeer klein geworden. 
103.10 Wij werden vernietigd en er was niemand die ons heeft 
geholpen met woorden of met daden. We waren machteloos en 
vonden niets. We werden gemarteld en vernietigd en had niet 
verwacht om het leven te zien van de ene dag op de andere. 
103.11 We hadden gehoopt om het hoofd te worden, maar we 
werden de staart. We werkten en werkten, maar waren geen 
meesters van de vruchten van onze arbeid, we werden het voedsel 
voor de zondaars, en de wetteloze maakten hun juk zwaar voor ons. 
103.12 Degenen die ons haatten en degenen die ons sloegen werden 
onze heersers. En voor diegenen die ons haatten bogen wij onze 
nek, maar ze hadden geen ontferming over ons. 



103.13 We zochten om aan hen te ontsnappen, zodat we konden 
vluchten en konden rusten. Maar we vonden geen plek waarheen we 
zouden vluchten en veilig zijn voor hen. 
103.14 We klaagden over hen tegen de machthebbers in onze nood 
en riepen tegen hen die ons verslonden, maar zij gaven geen 
aandacht aan onze kreten, en wilden niet luisteren naar onze stem. 
103.15 Ze hielpen degenen die ons plunderden en ons verslonden, 
en degenen die ons tot weinig maakten, en ze verborgen hun 
wangedrag, en namen niet het juk weg van hen die ons verslonden 
en ons verspreiden en ons doodden. Ze verborgen onze slachters en 
herinneren zich niet dat zij hun handen tegen ons verhieven.”
104.1 Ik zweer het u, u rechtvaardige, dat in de hemel de engelen u 
zullen herinneren als de goede, voor het aangezicht van de glorie 
van de Grote Ene, en dat uw namen zijn opgeschreven voor het 
aangezicht van de glorie van de Grote Ene. 
104.2 Wees hoopvol, want waar u vroeger beschaamd stond 
vanwege kwalen en aandoeningen, zult u nu stralen als de lichten 
van de hemel, en worden gezien, en de poort van de hemel zal voor 
u worden opengedaan. 
104.3 Houd vol in uw roep om het oordeel en het zal verschijnen 
voor u, want gerechtigheid zal worden afgedwongen van de 
heersers voor al uw kwelling, en van allen die degenen hielpen om 
u te plunderen. 
104.4 Wees hoopvol, en laat uw hoop niet varen, want u zult grote 
vreugde hebben, zoals de engelen van de hemel. 
104.5 Wat zult u gaan doen? U hoeft zich niet te verbergen op de 
dag van het grote oordeel, noch zult u blijken bij de zondaars te 
zijn. Het eeuwige oordeel zal bij u zijn voor alle generaties van de 
eeuwigheid. 
104.6 En nu wees niet bang, u rechtvaardige, als je ziet dat de 



zondaars sterk groeien en gedijen in hun verlangens, en wens niet in 
verband te worden gebracht met hen, maar houd u ver weg van hun 
wangedrag, want u zult verbonden worden met de heerscharen van 
de de hemel. 
104.7 Hoewel u zondaren zeggen: “Over geen van onze zonden 
zullen we worden ondervraagd of worden opgeschreven!” Maar ze 
zullen ze opschrijven, uw zonden, elke dag. 
104.8 En nu wil ik u laten zien dat licht en duisternis, dag en nacht, 
al uw zonden zien. 
104.9 Wees niet goddeloos in uw hart, en ga niet liegen, en doen 
niets af aan de woorden van waarheid, noch om te zeggen dat de 
woorden van de heiligen en verhevenen leugens zijn, en geen lof 
geven aan uw afgoden. Want al uw leugens en al uw goddeloosheid 
leiden niet tot gerechtigheid, maar naar grote zonde. 
104.10 En nu weet ik deze verborgenheid: dat vele zondaars de 
woorden van waarheid zullen veranderen en vervormen en kwade 
woorden spreken, en liegen, en grote verzinsels brouwen, en boeken 
schrijven in hun eigen woorden 
104.11 Maar als ze mijn woorden precies in hun talen opschrijven, 
en niet alles veranderen of iets weglaten van mijn woorden, maar 
alles precies opschrijven, alles wat ik getuigde over vroeger, dan 
weet ik nog een verborgenheid: 
104.12 Dat boeken zullen worden gegeven aan de rechtvaardigen en 
wijzen, en een bron van vreugde en waarheid en veel wijsheid zal 
worden. 
104.13 En boeken worden aan hen gegeven, en zij zullen er in 
geloven, en zich erover verheugen, en al de rechtvaardigen die 
daarin alle wegen van de waarheid hebben geleerd, zullen blij zijn. 
105.1 En in die dagen, spreekt de Heer, zullen ze roepen en 
getuigen tot de zonen van de aarde over de wijsheid daarin. Laat het 



hen zien, want u bent hun leiders, en de beloningen zullen komen 
over de gehele aarde. 
105.2 Want mijn zoon en ik zullen ons met hen voor altijd 
vergezellen in de paden van oprechtheid gedurende hun leven. 
En u zult vrede hebben. Verheug u, zonen van oprechtheid! 
Amen 
[ 106.1-107.3 zie deel 10 (na 36.4) ]

Opmerkingen bij Sectie 21: Afsluitende 
woorden van Henoch 
De conclusie van het boek heeft een soortgelijke basis als het vorige 
deel, maar in een kortere vorm. Toekomstige glorie wordt voorspeld 
voor de rechtvaardigen en duisternis voor de zondaars. 

Sectie 21: AFSLUITENDE WOORDEN VAN 
HENOCH
108.1 Een andere boekrol die Henoch schreef voor zijn zoon, 
Methusalem, en voor degenen die na hem kwamen en de wet 
houden in de laatste dagen. 
108.2 U die het hebt opgemerkt, en gewacht tot deze dagen, tot er 
een einde is gemaakt aan degenen die kwaad doen, en er een einde 
is gemaakt aan de macht van de boosdoeners. 
108.3 Wacht tot de zonde inderdaad voorbij gaat, want hun namen 
zullen worden gewist van de rollen van de heiligen, en hun 
nakomelingen zullen voor altijd worden vernietigd. Hun geesten 
zullen worden gedood, en zij zullen roepen en kreunen in een 
chaotische woeste plaats, en zullen branden in het vuur, omdat er 
geen aarde zal zijn. 
108.4 En daar zag ik iets als een wolk, die niet kon worden 



waargenomen, want door zijn diepte was ik niet in staat om erin te 
kijken. En de vlammen van een vuur zag ik, fel brandend, en dingen 
als een lichtende berg, draaiend en schuddend van links naar rechts. 
108.5 En ik vroeg een van de heilige engelen die bij mij waren, en 
ik zei tegen hem: “Wat is deze lichte plek? Want er is geen hemel, 
alleen maar de vlammen van een brandend vuur, en de geluiden van 
huilen, wenen, kreunen en ernstige pijn.”
108.6 En hij zei tot mij: “Deze plaats die je ziet, hier worden de 
geesten van de zondaars in geworpen, en die van de godslasteraars, 
en van degenen die kwaad doen. En van degenen die alles 
veranderden wat de Heer gesproken heeft door de monden van de 
profeten over de dingen die zullen worden gedaan. 
108.7 Want er zijn rollen en verslagen over hen, boven in de hemel, 
zodat de engelen ze kunnen lezen en weten wat er gaat komen over 
de zondaars. En over de geesten van de nederigen, van degenen 
wiens lichamen gekweld werden en gecompenseerd worden door 
God, en van degenen die waren misbruikt door slechte mensen. 
108.8 Degenen die van God hielden, en niet goud of zilver 
liefhadden, of hun bezittingen, maar hun lichamen gaven om te 
worden gemarteld. 
108.9 Degenen die vanaf het moment dat ze bestonden, niet het 
aardse voedsel wilden, maar zichzelf rekenden als een ademtocht en 
overleden en dienovereenkomstig leefden. En de Heer testte hen 
veel, en hun geesten werden zuiver bevonden, opdat zij Zijn Naam 
zullen zegenen.”
108.10 Ik heb herhaald al hun zegeningen in de rollen, en hij heeft 
hen hun beloning toegewezen, want ze bleken zodanig te zijn dat ze 
meer van de hemel hielden, meer dan van hun leven in de wereld. 
En hoewel ze met voeten werden getreden door de boze mensen, en 
moesten luisteren naar het beschimpen en de verwijten, werden ze 



misbruikt, en toch zegenden zij de Heer. 
108.11 En de Heer zei: “Nu zal ik de geesten roepen van de goeden, 
die zijn van de generatie van het licht, en ik zal degenen die zijn 
geboren in de duisternis transformeren, die toen ze in het vlees 
waren niet werden gecompenseerd met de eer die passend is bij hun 
geloof. 
108.12 En Ik zal hen die mijn heilige Naam liefhebben, uitbrengen 
in het stralende licht en ik zal een ieder zetten op de troon van zijn 
eer.”
108.13 En zij zullen blinken voor tijden zonder getal, want 
rechtvaardig is het oordeel van God, want Hij zal het geloof houden 
met de gelovigen in het wandelen op de rechte paden. 
108.14 En zij zullen zien, hen die zijn geboren in de duisternis, 
geworpen in de duisternis, terwijl de rechtvaardigen zullen blinken. 
108.15 En de zondaars zullen het uitroepen als zij hen zien schijnen, 
maar zij zelf zullen gaan waar dagen en tijden zijn opgeschreven 
voor hen. 
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