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1Q Regel van de Zegeningen. (1Q28)

Kolom I.
1 Woorden van zegen. Voor de instructeur. Om hen te zegenen die eerbied hebben voor God,
Zijn wil doen en Zijn geboden houden.
2 Blijf voortdurend in Zijn heilig verbond, en wandel in volmaaktheid op het pad der
waarheid, u die gekozen hebt voor het eeuwig verbond, 
3 dat voor eeuwig blijft. Moge mijn Heer u uit Zijn heilige woonplaats zegenen.
4 Want Hij opent voor u een eeuwige bron die nooit verdroogt. Vanuit de hemelen moge .....
in uw hand.
5 Moge Hij uw bekleden met alle zegen in de vergadering van de heiligen. 
6 ..... eeuwige bron, en niet terughouden het levende water voor de dorstigen. En u .....
7 Moge Hij u redden van allen die u haten maar geen overlevende hebben.
8 iedere tegenstander van heiligheid .....
9 Zijn heiligheid zal blijven.

Kolom II.
1 ..... uw vaderen .....
2 ..... van u. Moge Hij verheffen .....
3 Moge Hij u bekleden en verheffen
4 uw werken.
5 ..... de goden.
6-21 ......
22 Moge de Heer u bekleden met .....
23 Moge Hij Zijn welbehagen in u tonen mat Zijn beloning, moge Hij u geven .....
24 Moge Hij u geven en geest van heiligheid en begunstiging.....
25 Moge Hij u geven het eeuwig verbond en moge u zich verheugen.
26 Moge Hij u begenadigen met een rechtvaardig oordeel .....
27 Moge Hij Zijn gunsten aan u geven in al uw werken,
28 in eeuwige waarheid.

Kolom III.
1 Moge de Heer Zijn aangezicht over u opheffen en de geur van Zijn welbehagen moge zijn
met al de inwoners van .....
2 Moge Hij Zijn heiligen bezoeken en zijn in hun nageslacht. Moge Hij verheffen
3 Zijn aangezicht over uw gemeenschap. Moge Hij verheffen ....... boven uw hoofd
4 in voortdurende glorie en uw nageslacht heilig maken in eeuwige glorie. Moge Hij Zijn
aangezicht over u verheffen.
5 Moge Hij u geven eeuwige glorie en het koningschap
6 ..... over het vlees. En met de heilige engelen .....
7 Moge Hij de oorlog verklaren tegen de duizenden van de zondige geslachten,
8 .... van hen allen .....
9-16 .....
17 .....
18 ..... voor u ..... en niet .....
19 ..... alle weelde van de wereld, zodat ..... van de bron ..... 
20 ..... hij zal het zoeken, omdat God de basis .....
21 ...... Hij heeft gevestigd zijn vrede voor alle eeuwen.
22 Woorden van zegen. Voor de instructeur. Om te zegenen de zonen van Zadok, de priesters
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die
23 God heeft gekozen ter versterking van het verbond, voor eeuwig, om oordelen te
verspreiden temidden van Zijn volk, om hen te onderwijzen
24 in overeenstemming met Zijn geboden. Zij hebben Zijn verbond bevestigd in waarheid en
al Zijn voorschriften in gerechtigheid, en zij wandelen volgens Zijn keuze.
25 Moge de Heer u zegenen uit Zijn heilige woonplaats. Moge Hij u plaatsen als een glorieus
ornament temidden van
26 de heiligen. Voor u vernieuwt Hij het verbond van eeuwig priesterschap. Moge Hij u een
plaats geven in Zijn heilige woning.
27 Moge Hij oordelen alle edelen naar hun werken en oor wat over hun lippen komt, en alle
vorsten van de volken.
28 Als erfdeel moge Hij u geven de opbrengst van het licht. En door uw hand alle vlees
zegenen.

Kolom IV.
1 Hij zal behagen hebben in de stap van uw voeten en ..... van mensen en de heiligen .....
2 ..... en heeft met hen vermengd .....
3 Moge eeuwige zegen de kroon van uw hoofd zijn.
5-19 .....
20 ..... om te overzien .....
21 ..... rondom hem ......
22 ..... en heeft u allen gerechtvaardigd ..... Hij heeft u gekozen .....
23 ..... te verheffen boven de hoofden van de heiligen, en met u ..... door uw hand 
24 De mannen van de raad van God en niet door de hand van de vorsten ..... ieder tot zijn
naaste. U zult zijn
25 gelijk een engel van Zijn heilige woonplaats van de glorie van de God van de heerscharen.
U zult overal in de Tempel dienen, de Tempel van het
26 koninkrijk, en het deel van de engelen van de raad van de gemeenschap delen, voor alle
eeuwigheden wen alle personen, want 

27 al uw oordelen zijn waarheid. U bent heilig gemaakt onder Uw volk, als een lamp die
oplicht over de wereld, met kennis en schijnt op de gezichten van de velen, 
28 gewijd voor het Heilige der Heiligen, want U bent heilig gemaakt voor Hem en zult glorie
geven aan Zijn Naam.

Kolom V.
2 u hebt hen afgescheiden van .....
3 ..... 
4 zij die u zien .....
5 en voor u vernieuwen 
6 Zijn kracht over u.
7 .....
8 en Heer .....
9-16 .....
17 ..... moge Hij uw hand vullen .....
18 met eeuwigheid en met alle voortdurende perioden, en uw glorie niet .....
19 God zal u bevestigen bij allen die u horen spreken, en u bekendheid geven.
20 Voor de instructeur. Om de vorst van de vergadering te zegenen die ..... 
21 En Hij zal het verbond met de gemeenschap vernieuwen, het koninkrijk vestigen voor Zijn
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volk, voor eeuwig, Hij zal de armen met rechtvaardigheid oordelen.
22 Hij zal de oprechtheid van de nederigen zien, van hen die in volmaaktheid wandelen voor
Hem op al hun paden.
23 Om de vestigen het heilig verbond voor hen die Hem zoeken. Moge de Heer u op eeuwige
hoogten verheffen als een versterkte toren en een verhoogd bolwerk.
24 Moge Hij de volken slaan met de macht van uw mond. Met uw scepter moge u de aarde
verwoest maken. Met de adem van uw lippen
25 moge u de goddeloze doden. Moge Hij u zenden een geest van raad en van eeuwige
kracht, een geest van kennis en eerbied voor God.
26 Moge gerechtigheid de gordel van uw heupen zijn, en trouw de gordel van uw lendenen.
Moge Hij u geven hoornen van ijzer en hoeven van brons. 
27 U zult brullen als een stier, u zult volken vertrappen als modder onder wielen. Want God
heeft u tot een scepter gemaakt.
28 Zij die over de volken heersen, zullen u dienen. Hij zal u sterk maken door Zijn heilige
Naam.
29 Hij zal zijn als een leeuw die men niet durft aanvallen. Uw zaad zal zich verspreiden over
..... 

4Q Zegeningen. (4Q Berakot)
1 Moge God hem weg houden het kwaad van de zonen van het licht, want zij volgen Hem. 
2 En zij zullen zeggen: gevloekt bent u, Melki-resha, in alle plannen van uw boze denken,
moge God u maken tot
3 een voorwerp in de hand van hem die wraak neemt. Moge God u geen gunsten verlenen als
u Hem aanroept. Moge Hij Zijn woedend aangezicht over u opheffen
4 tot een vloek. Moge uw mond zonder vrede zijn. Weest gevloekt en zonder overblijfsel,
weest verdoemd zonder redding. En gevloekt moge zij zijn die hun boze plannen uitvoeren.
6 En zij die goddeloosheid in hun hart hebben geplant om samen te zweren tegen het verbond
van God en tegen
7 de woorden van hen die de waarheid zien. En allen die weigeren Zijn verbond binnen te
gaan, ..... 

4Q Reinigingsregels. (4Q275)
Fragment III.
1 en de ouden met hem naar .....
2 en hij zal opnemen in zijn lijst .....
3 De inspecteur zal vloeken en zal geen
4 ..... genade. Gevloekt zij
5 zijn erfdeel voor eeuwig,
6 in zijn vernietigend bezoek ..... 

Kolom II.
1 De verblijfplaats van Uw eer, en de voetenbank van uw voeten van ..... Uw glorie in de
hoogste hoogte, en van
2 Uw heiligheid, en de wagens van Uw glorie met hun menigten, hun wielen en al hun
geheimenissen.
3 ..... funderingen van vuur, vlammen voor uw lamp en de grootheid van eer, verlichtende
stralen en wonderlijke lichtbundels.
4 Eer en majesteit en uitnemende glorie, heilige geheimenissen, een plaats van pracht en
ween uitnemende kroon .....
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5 een bewaarplaats van legers, eer, lofprijs, en grootheid van eerbied.
6 en wonderbare daden, geheimenissen van wijsheid, kennis en begrip.
7 Heilige raad en geheimenissen van waarheid, overvloed van kennis voor de zonen van
gerechtigheid en woonplaats voor de oprechten. 
8 Genade en goedheid, ware genade en eeuwige goedertierenheid en grote geheimenissen, 
9 ..... en de heilige weken in hun maten, en de tekenen der maanden,
10 in hun plaatsen, en de heerlijke feesten en hun getuigenis,
11 en de sabbatten van de aarde en de indeling van de feesten van verlossing,
12 en eeuwige verlossing ..... 
13 ..... licht en duister ..... 

Fragment II.
1 ..... en alle geesten die de Tempel steunen .....
2   en in hun domein de heilige dapperen met kracht ..... 
3 ..... de ijver van het oordeel in de tijd van ..... 
4 ..... de Naam van uw heiligheid.
5-6 ..... 

Fragment V. 
1 ..... het land en alles dat daarin woont, de aarde en al haar plannen,
2 ..... en alle hoogten, valleien, de aarde .....
3 de bossen en de woestijn van Horeb,
4 de afgronden, en de fundering van de beren, de eilanden ..... 
5 ..... het fruit, de hoge bomen en al de ceders van Libanon ..... 
6 wijnsappen en olie en alle producten .....
7 ..... en alle offers op de wereld in de maanden ..... 
8 Uw woord. Amen. Amen.
9 ..... en water uit de bronnen van de afgrond ..... 
10 .....
11 .....
12 in alle geheimenissen daarvan ..... 
13 .....

Fragment VII.
Kolom I. 
1 ..... de landen ..... 
2 ..... de verkorenen .....
3 ..... en al de metgezellen met liederen van ..... 
4 ..... en zegeningen van waarheid in .....
5 ..... en hij die draagt temidden van ..... Uw koninkrijk .....
6 het geheimenis van de goden der reinheid met alle die Uw eeuwige lofprijs kennen,
7 om te zegenen de Naam van Uw glorie voor alle eeuwen. Amen. Amen.
8 ..... en zij zullen u voortdurend prijzen, God, in al Zijn waarheid.

Fragment VII.
Kolom II.
1 ..... de mannen van de gemeenschap zullen allen samen zeggen: Amen. Amen. En daarna
zullen zij Belial vervloeken, 
2 en alle die bij hem horen zij zullen zeggen: gevlokt is Belial in zijn plannen van
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vijandigheid.
3 En moge hij vervloekt zijn in zijn goddeloze dienst, en gevloekt zijn alle geesten die deel
hebben aan zijn boosaardige plannen.
4 En vervloekt zijn hun walgelijke onreine plannen. Want zij maken deel uit van de
duisternis, en hun straf is 
5 eeuwige put. Amen. Amen. En gevloekt zijn de boosaardigen onder zijn heerschappij, en
vervloekt zijn
6 alle zonen van Belial in al de zonden van hun functioneren en hun vernietiging voor
eeuwig. Amen. Amen.
7 En gevloekt is de engel van de put, en de geesten van vernietiging in al hun plannen van
goddeloze werken, 
8 en in hun boze raad. En gevloekt allen die onder de heerschappij zijn van de hel, met
9 alle vernedering van de hel en met 
10 vernietiging door de verwoestende wraak van God. Amen. Amen. 
11 En gevloekt zij die hun kwade plannen dragen en die goddeloosheid in hun harten planten
om samen te zweren
12 tegen het verbond van God en Zijn inzettingen en wetten veranderen.
13 .....  

4Q Zegeningen (4Q287)
Fragment II.
1 ..... zij die ineen geweven zijn ..... 
2 ..... zijn eer ..... 
3 ..... van zijn glorie, de poorten van zijn wonderen .....
4 ..... de aarde, de engelen van vuur en de geesten van de wolken .....
5 ..... het prachtige borduurwerk van het Heilige der Heiligen ..... 
6 ..... de heilige firmamenten ..... 
7 ..... de heiligen in alle feesten .....
8 ..... de heilige Naam van onze uw God ...... 
9 en alle heilige dienaren .....
10 ..... in de volmaaktheid van zijn daden ..... 
11 ..... heilig in de paleizen van Zijn koningschap ..... 
12 ..... al zijn dienaren van Zijn eer. De engelen van
13 Zijn heiligheid in de woonplaatsen van de engelen der gerechtigheid.

Fragment III.
1 En zij zullen prijzen met lof de Naam van Zijn heiligheid,
2 alle schepselen van vlees, alles wat U hebt geschapen,
3 de dieren, de vogels, de reptielen en de vissen van de zee en alles 
4 wat U hebt geschapen en weer ...... 

Fragment V.
8-9 ..... 
10 ..... gerechtigheid in hij die draagt ......
11 alle eeuwen. ...... 
12 ..... cherubs voor u en het zaad ..... 
13 ..... van de families der aarde om te zijn ..... 

4Q Zegening (4QBar)
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Fragment I.
Kolom I.
1 Looft de Heer, mijn ziel, voor al Zijn verbazende daden, voor eeuwig. En prijst Zijn Naam,
want Hij heeft de ziel van de arme gered. 
2 De behoeftige heeft Hij niet veracht en Hij heeft de verdrukte niet vergeten. 
Hij heeft Zijn ogen open gehouden voor de behoeftige en de kreet van de wezen gehoord en
heeft aandacht gegeven aan
3 hun roepen. In de overvloed van Zijn genade heeft Hij de arme begunstigd en hun ogen
geopends zodat zij Zijn paden zien, en ook hun oren zodat zij horen
4 Zijn onderwijzing, Hij heeft hun harten besneden en hen gered door Zijn genade en hun
voeten vast geplaatst op het pad. Hij heeft hen niet in de steek gelaten op de dag van hun
ellende, 
5 en heeft hen niet overgegeven in handen van gewelddadige mensen, en ook heeft Hij hen
niet bij de goddelozen geteld. Hij heeft Zijn woede niet tegen hen ontstoken en het niet
vernietigd 
6 in Zijn wraak. 
7 Hij heeft over hen geoordeeld met veel genade. En de overvloed van Zijn genade deed het
terugkeren van onder de volken.
8 Van de mensen heeft Hij hen gered. Hij verborg hen in Zijn hand,
9 en maakte de duisternis tot licht, hun verdraaiingen maakte Hij recht, Hij openbaarde aan
hen de overvloed van vrede en waarheid......
10 ......
12 En Hij plaatste Zijn engel in de buurt van de kinderen van Israel zodat zij niet omkwamen 
13 door hun vijanden ..... zijn felheid ..... zijn wraak voor hen ..... 
14 Hij haat ..... Zijn glorie .....
15 ..... 
16-18 ..... 

Fragment I. 
Kolom II.
1 in kwaad ..... de ellende ..... 
2 zijn daden ...... tegen hen, de zonen der mensen, en U redde hen om Uzelfswil. 
3 En zij verergerden hun zonden en de zonde van hun vaderen. maar zij verzoenden voor ..... 
4 de oordelen, en voor uw paden met ..... 
5 ..... weer, voor ..... 

4Q Zegening. (4QBar)
Fragment I.
1 ..... kennis om te sterken de bedroefde harten, en in de geest te triomferen, de verdrukten te
troosten in hun ellende, en Zijn hand
2 zal Hij opheffen om hen kennis te geven, en verstand aan de wijzen om de onderrichting
beter te maken, om te kunnen begrijpen
3 Uw wonderen die U deed in de afgelopen jaren, geslacht op geslacht, eeuwige kennis die
4 voor mij is. U houdt voor mij Uw wet in stand, en Uw verbond is aan mij bevestigd, U
sterkt mij hart,
5 om op Uw paden te wandelen. U regeert mijn hart en schept mijn nieren opdat ik Uw wet
niet zou vergeten.
6 Uw wet, en U zult mijn nieren openen en mij sterken zodat ik op Uw paden zal gaan.
7 U maakt mijn mond als een scherp zwaard, U hebt heilige woorden in mijn mond gelegd,
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en U zult plaatsen 

8 instructie, zodat zij niet zullen overwegen de daden van bozen. U hebt mijn voeten gesterkt, 
9 en door Uw hand hebt U mij gesterkt met dagen, en U zult mij zenden
10 In U ben ik geplaatst, en kreeg ik een rein hart. De kwade neigingen

6Q Zegen. (6Q16)
Fragment I.
1 ..... als een zoet aroma ..... 
2 ..... alle mannen van ...... 
3 ..... straffen aan allen ..... 
4 ..... allen ..... 

Fragment III.
1 ..... het verbond ...... 
2 ..... de geboden ...... 
3 ...... van gerechtigheid ...... 
4 ...... zegeningen ...... 
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