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De tweede brief aan de
Korintiërs

1 Paulus, door Gods wil apostel van Christus
Jesus, en broeder Timóteus, aan de Kerk Gods
in en aan alle heiligen in gans Achaja: 2 Genade
en vrede zij u van God, onzen Vader, en van
den Heer Jesus Christus. 3 Geloofd zij de God en
Vader van onzen Heer Jesus Christus, de Vader
der ontferming en de God van alle vertroosting,
4 die ons troost bij al onze wederwaardigheden,
opdat wij hen, die op een of andere wijze in
druk verkeren, zouden kunnen opbeuren met
de troost, waarmee wijzelf door God worden
verkwikt. 5 Want zoals in volle mate Christus’
lijden ons is toegemeten, zo ook door Christus
in volle mate onze vertroosting. 6 Welnu, wor-
den wij door lijden gekweld, het geschiedt tot
uw troost en uw heil; worden wij vertroost,
het geschiedt tot uw vertroosting, daar deze
u geschonken wordt door het verdragen van
hetzelfde lijden, dat ook wij doorstaan. 7 Zó
koesteren wij goede hoop met betrekking tot
u, in de overtuiging, dat gij deel zult hebben
aan de vertroosting, zoals gij deel hebt aan
het lijden. 8 Want broeders, we willen u niet
onkundig laten van de wederwaardigheden, die
ons in Azië overkwamen; hoe we het namelijk
zwaar te verantwoorden hadden, ver boven
onze krachten, zodat we zelfs wanhoopten aan
ons leven. 9 Ja, we hadden over onszelf reeds
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het doodvonnis geveld, om niet op onszelf te
vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt.
10 Hij heeft ons van die dood gered. Hij redt
ons nog; en we vertrouwen op Hem, dat Hij
ons nog verder zal redden, 11 wanneer ook
gij medewerkt door uw gebed voor ons, opdat
ook in onze plaats door velen dank zal worden
gebracht voor de gunst, ons door bemiddeling
van velen geschonken. Eerste deel. Verdediging
van Paulus’ apostolaat. vastheid van karak-
ter bij Paulus’ apostolaat. 12 Onze roem toch
bestaat in de getuigenis van ons geweten, dat
we namelijk in heiligheid en oprechtheid Gods,
niet in vleselijke wijsheid maar in Gods genade,
ons gedrag in de wereld hebben ingericht, en
zeer bijzonder met betrekking tot u. 13 We
schrijven u toch niets anders, dan wat gij leest
en verstaat. Ik hoop dus, dat gij het ééns
geheel en al zult verstaan, 14 zoals gij ons reeds
ten dele hebt begrepen: dat wij namelijk úw
glorie zijn op de Dag van onzen Heer Jesus,
gelijk gij de onze. 15 In dit vertrouwen wilde
ik het eerst naar u heenreizen, en opdat gij een
dubbele genade zoudt ontvangen 16 van u naar
Macedónië trekken, en van Macedónie naar u
terugkeren, om dan verder door u naar Judea
te worden gezonden. 17 Ben ik nu, door dit te
willen, wispelturig te werk gegaan; of richt ik de
plannen, die ik maak, naar het vlees in, zodat
het bij mij nu eens “Ja, ja” is, dan weer “Neen,
neen”? 18 Bij Gods trouw: ons woord aan u
is niet “Ja” en “Neen” tegelijk. 19 Want Gods
Zoon, Christus Jesus, die door ons onder u is
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gepreekt, door mij, Silvanus en Timóteus, Hij
is niet “Ja” en “Neen” geweest, maar bij Hem
was het slechts “Ja”. 20 In Hem toch zijn alle
beloften Gods: “Ja”; en daarom is ook door Hem
ons “Amen”, God ter ere. 21 Welnu, God, die
ons en u onwankelbaar aan Christus bindt en
ons heeft gezalfd, 22 Hij heeft ook zijn zegel op
ons gedrukt, en de waarborg van den Geest in
onze harten gelegd. 23 Ik roep God tot getuige
aan voor mijn ziel, dat ik nog niet naar Korinte
ben gekomen, enkel om u te sparen. 24 We zijn
toch geen dwingelanden over uw geloof, maar
medewerkers aan uw blijdschap; in het geloof
immers staat gij vast genoeg.

2
1 Ik had me daarom voorgenomen, niet meer

bij u terug te komen in droefheid. 2 Want
indien ik ú bedroef, wiemoet mij dan verblijden?
Tenslotte hij alleen, die zelf door mij zou zijn
bedroefd. 3 En om dezelfde reden heb ik u
ook geschreven, opdat ik bij mijn komst niet
bedroefd zou worden door hen, over wie ik mij
verheugen moest; ik vertrouwde daarbij van u
allen, dat mijn blijdschap ook uw aller blijdschap
zou zijn. 4 Waarlijk in grote bekommernis en
beklemming van hart heb ik u onder veel tranen
geschreven, niet opdat gij bedroefd zoudt wor-
den, maar opdat gij de liefde zoudt leren kennen,
die ik u zo vurig toedraag. 5 Wanneer zeker
iemand droefheid heeft veroorzaakt, dan heeft
hij niet mij bedroefd, maar enigszins althans, om
niet te overdrijven, u allen. 6 Voor die persoon
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is de bestraffing, door de meerderheid opgelegd,
voldoende geweest, 7 zodat gij hem nu maar
vergiffenis moest schenken en bemoedigen, op-
dat hij niet door overdreven droefheid te gronde
gaat. 8 Ik dring er dus op aan, hem door een
openlijk besluit weer in liefde aan te nemen.
9 Want ook hierom heb ik u geschreven, om
proefondervindelijk van u te weten, of gij in alles
gehoorzaam zijt. 10En wien gij iets vergeeft, dien
schenk ook ik vergiffenis. En wat ik vergeven
heb, —zo ik tenminste iets te vergeven heb, —
dat heb ik voor Christus’ aanschijn vergeven om
uwentwil, 11 opdat de satan geen voorsprong op
ons krijgt; want over zijn bedoelingen tasten we
niet in het duister. 12 Toen ik nu in Troas was
aangekomen, om er Christus te preken, en mij
door den Heer de deur daartoe was opengezet,
13had ik toch geen rust voor mijn geest, omdat ik
er mijn broeder Titus niet aantrof; maar ik nam
afscheid van hen, en vertrok naar Macedónië.
14God zij dank! Overal toch leidt Hij ons rond tot
Christus’ triomf; allerwege verspreidt Hij door
ons de geur van diens kennis. 15 Want Christus’
geur zijn wij voor God, zowel bij hen die worden
gered, als bij hen die ten verderve gaan: 16 voor
den één een doodslucht ten dode, voor den ander
een levensgeur ten leven. Wie is tot zulk een
taak bekwaam? 17 Wij; daar we niet als veel
anderen handel drijven met Gods woord, maar
met zuivere bedoelingen spreken, op gezag van
God, ten overstaan van God, en in Christus.
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3
1 Gaan we nu opnieuw onszelf aanprijzen? Of

behoeven we misschien, als sommige anderen,
aanbevelingsbrieven aan u of van u? 2 Gijzelf
zijt onze brief, wel geschreven in ons hart,
maar niettemin gekend en gelezen door alle
mensen. 3 Want het is bekend, dat gij een brief
van Christus zijt, die door ons is geschreven,
niet met inkt, maar met den Geest van den
levenden God; niet op stenen tafelen, maar
op de vleselijke tafelen van het hart. 4 Door
Christus hebben we dit zelfvertrouwen bij God.
5 Want niet door onszelf, en als door eigen
kracht zijn we in staat, iets te bedenken; maar
onze geschiktheid is uit God, 6 die ons bekwaam
heeft gemaakt, om bedienaars te worden van
een nieuw Verbond, niet van de letter, maar
van den Geest. Want de letter doodt, maar
de Geest maakt levend. 7 Welnu, wanneer de
bediening des doods, met letters op steen gegrift,
in heerlijkheid is geweest, zodat de zonen Israëls
het gelaat van Moses niet konden aanstaren
om de voorbijgaande glans van zijn aanschijn,
8 hoe veel te meer moet dan de bediening des
Geestes in heerlijkheid zijn! 9 En wanneer de
bediening der verdoeming heerlijk was, hoeveel
te meer moet de bediening der rechtvaardig-
ing overvloeien van heerlijkheid! 10 Ja, wat
eens verheerlijkt was, is in vergelijking met
deze allesovertreffende heerlijkheid toch eigen-
lijk nooit zó verheerlijkt geweest. 11Want indien
het vergankelijke van heerlijkheid is omgeven,
hoeveel te meer is dan het onvergankelijke in
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heerlijkheid! 12 In het bezit van zulk een hoop,
tonen we ook grote openhartigheid; 13 en wij
doen niet als Moses, die een sluier voor zijn
gelaat trok, opdat de zonen Israëls het einde
niet zouden zien van de voorbijgaande glans.
14 Waarlijk, hun begrip is er door afgestompt.
Want tot op de dag van heden is diezelfde sluier
blijven hangen bij de voorlezing van het oude
Verbond; want er werd niet ontsluierd, dat het
een einde kreeg door Christus. 15 Ja, tot heden
toe ligt er een sluier over hun hart, telkens als
Moses wordt voorgelezen. 16 Maar de sluier
wordt weggenomen, als men zich wendt tot den
Heer; 17 want de Heer is de Geest, en waar
de Geest des Heren is, daar is vrijheid. 18 En
wij allen spiegelen met ongesluierd gelaat de
heerlijkheid des Heren terug, en worden zelfs
steeds heerlijker in zijn beeld herschapen, zoals
dit door ‘s Heren Geest geschiedt.

4
1 En dit is de reden, dat we onbeschroomd op-

treden, nu we eenmaal uit barmhartigheid deze
bediening hebben ontvangen. 2 Waarachtig, we
hebben gebroken met schandelijke geheimzin-
nigheid, we houden ons niet met sluwheid op,
noch vervalsen Gods woord; maar door openli-
jke verkondiging der waarheid zijn we voor Gods
oog onze eigen aanbeveling bij ieder menselijk
geweten. 3 En zo er nog een sluier ligt over
ons Evangelie, dan is dit alleen voor hen, die
verloren gaan, 4 en wier ongelovig verstand
de god dezer wereld heeft verblind, zodat ze
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de uitstraling niet zien van het Evangelie der
heerlijkheid van Christus, die het beeld is van
God. 5 Wij toch preken niet onszelf, maar
Christus Jesus den Heer, onszelf slechts als uw
dienstknechten om Jesus’ wil. 6 Want God, die
gezegd heeft: “Licht zal schijnen uit duisternis,”
Hij heeft licht ontstoken in onze harten, opdat
vandaar de kennis van Gods heerlijkheid, die
op Christus’ aangezicht ligt, naar buiten zou
stralen. 7 Maar we bezitten deze schat in lemen
vaten; want de overvloed van kracht komt van
God, en niet uit onszelf. 8 Zo zijn we wel op
allerlei wijze bestookt, maar niet benauwd; in
twijfel, maar niet in vertwijfeling; 9 vervolgd,
maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te
gronde gericht; 10 ten allen tijde dragen we Jesus’
doodslijden in het lichaam rond, opdat ook Jesus.
leven door ons lichaam wordt geopenbaard.
11 Want tijdens ons leven worden we voort-
durend ten dode overgeleverd om Jesus’ wil,
opdat ook het leven van Jesus door ons sterflijk
vlees wordt geopenbaard. 12 Zó werkt de dood
in ons, het leven in u. 13 Maar in het bezit van
dezelfde geest des geloofs, waarvan geschreven
staat: “Ik heb geloofd, daarom heb ik gespro-
ken,” geloven ook wij en spreken het daarom ook
uit; 14 wetend, dat Hij, die den Heer Jesus heeft
opgewekt, ook ons met Jesus zal opwekken, en
tegelijk met u voor Zich zal doen staan. 15 Want
om u is dit alles geschied, opdat de genade,
door zoveel middelen tot volheid gebracht, ook
de dankzegging doet overvloeien, ter ere van
God. 16 We worden dus niet kleinmoedig; maar
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al gaat onze uitwendige mens ook ten onder,
onze inwendige herstelt zich iedere dag. 17Want
de tijdelijke lichte verdrukking verwerft ons een
onovertroffen eeuwig gewicht van heerlijkheid.
18 En zó geven we geen acht op het zichtbare,
maar op het onzichtbare; het zichtbare toch is
tijdelijk, het onzichtbare eeuwig.

5
1 Ja, we weten, dat wanneer onze aardse

woontent is neergehaald, we een woonplaats
ontvangen van God; een woonplaats niet met
handen opgeslagen, maar een eeuwige in de
hemelen. 2 Want in deze woontent zuchten we
van verlangen, om onze hemelse er over heen
te slaan, 3 zo we tenminste dan nog bekleed
zijn en niet naakt. 4 Wij toch, die nog in de
tent verblijven, we zuchten vol bekommernis,
omdat we het kleed niet willen uittrekken, maar
een overkleed aandoen, opdat het sterflijke verz-
wolgen wordt in het leven. 5 Het is God zelf,
die ons daartoe in staat heeft gesteld, door ons
het onderpand des Geestes te geven. 6 Daarom
houden we steeds goede moed, ook al weten
we, dat zolang we inwonend zijn in het lichaam,
we buitengesloten zijn van den Heer; 7 want in
geloof, niet in aanschouwen zwerven we rond.
8 Goede moed houden we, ook al geven we er de
voorkeur aan, uit het lichaam te verhuizen en
inwonend te zijn bij den Heer. 9Maar inwonend
of niet, we stellen er een eer in, Hem te behagen.
10 Want we moeten allen voor Christus’ rechter-
stoel verschijnen, om vergelding te ontvangen
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voor het goed of het kwaad, dat ieder van ons
tijdens zijn lichamelijk bestaan heeft verricht.
11 Daar we dus weten, dat we den Heer moeten
vrezen, trachten we mensen te winnen. Voor
God liggen we daarbij open geheel en al; ik
hoop, voor uw geweten eveneens. Heiligheid
van paulus’ apostolaat als ambt der verzoening
door Jesus. 12 We gaan ons niet opnieuw bij u
aanprijzen, maar we geven u stof tot roem over
ons, om iets bij de hand te hebben tegenover
hen, die op het uiterlijk pochen, en niet op het
hart. 13 Want als we ons te buiten gaan, we
doen het om God; houden we ons in, dan is het
om u. 14 Inderdaad, Christus’ liefde dringt ons.
We oordelen aldus: Eén is voor allen gestorven;
dus zijn ze allen gestorven. 15 En Hij is voor
allen gestorven, opdat zij die leven, niet voor
zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor
hen gestorven is en verrezen. 16 Daarom ook
beoordelen we van nu af niemand meer naar het
vlees; en zo we Christus naar het vlees mochten
beoordeeld hebben, dan doen we dit thans niet
meer. 17 Derhalve, zo iemand in Christus is, dan
is hij een nieuw schepsel; het oude is voorbij, zie
het nieuwe is daar. 18Welnu, dit alles is uit God,
die ons door Christus met Zich heeft verzoend,
en die ons de bediening der Verzoening heeft
toevertrouwd. 19 Want het was God, die door
Christus de wereld met Zich verzoende en haar
de overtredingen niet toerekende, en die òns de
prediking der Verzoening heeft opgedragen. 20 In
Christus’ naam treden we dus als gezanten op,
alsof God zelf door ons vermaant. In Christus’
naam smeken we u: Verzoent u met God. 21Hem,
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die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons
tot zonde gemaakt, opdat we door Hem zouden
worden: gerechtigheid Gods.

6
1 Als medearbeiders vermanen we u boven-

dien, om Gods genade niet vruchteloos te ont-
vangen. 2Want Hij zegt: “Op gunstige tijd heb ik
u verhoord, En op de dag van heil u geholpen.”
Ziet, nu is het de gunstige tijd; ziet, nu is het de
dag van heil. 3 Op geen enkel punt geven we
aanstoot, opdat er geen smet op de bediening
valt. 4 Integendeel, op alle punten strekken
we onszelf tot aanbeveling, als dienaren Gods:
Door het grootste geduld, In verdrukking, nood
en benauwdheid; 5 In slagen, gevangenschap en
woeling, In arbeid, nachtwaken en vasten; 6Door
reinheid, kennis en lankmoedigheid, Door goed-
heid, heilige geest en ongeveinsde liefde; 7 Door
prediking der waarheid, En goddelijke kracht;
Met de wapenen der gerechtigheid In rechter-
hand en linkerhand; 8 In eer en in schande,
In kwade en goede faam. Als bedriegers, toch
zijn we oprecht; 9 Als onbekenden, toch overal
bekend; Als stervenden, en zie, toch zijn we in
leven; Als getuchtigden, en toch niet gedood;
10 Als treurenden, toch steeds verheugd; Als
armen, en velen maken we rijk; Als bezitlozen,
toch bezitten we alles. 11 Korintiërs; onze mond
heeft zich voor u ontsloten, maar wagenwijd
staat open ons hart. 12 Niet in ons is het u eng,
maar in uw eigen binnenste is het benauwd.
13 Ik zeg het u als tot mijn kinderen: ook gij
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op uw beurt moet ruimer worden. 14 Gaat niet
met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want
wat hebben gerechtigheid en ongerechtigheid
gemeen, of wat heeft het licht met duisternis te
maken; 15wat overeenkomst is er tussen Christus
en Bélial, of wat heeft de gelovige met den
ongelovige gemeen? 16 En wat heeft een tempel
Gods met afgoden uit te staan? Welnu, wij zijn
een tempel van den levenden God! Daarom heeft
God gesproken: “Ik zal onder hen wonen en
wandelen, Ik zal hun God zijn, zij mijn volk.
17 Daarom dan, gaat van hen weg, Zondert u
af, zegt de Heer. Raakt niets aan wat onrein is.
18 Dan zal Ik u aannemen, En u tot Vader zijn,
Gij Mij tot zonen en dochters; Zegt de almachtige
Heer.”

7
1 Geliefden, laat ons, in het bezit van zulke

beloften, ons reinigen van iedere smet naar
lichaam en geest, en in de vreze Gods onze
heiliging voltooien. 2 Doet wijd voor ons open!
We hebben niemand verongelijkt, niemand te
gronde gericht, niemand uitgebuit. 3 Ik zeg dit
niet, om u te veroordelen; want ik heb reeds
gezegd, dat gij een plaats hebt in ons hart, in
dood en in leven. 4 Ik heb groot vertrouwen
op u, veel over u te roemen; ik ben vervuld
van troost, overstelpt van blijdschap bij al onze
wederwaardigheden. 5 Zeker, bij onze aankomst
in Macedónië had ons vlees rust noch duur,
maar werden we van alle kanten benauw d:
van buiten strijd, van binnen angst. 6 Maar
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God, de Trooster der bedrukten, troostte ons
door Titus’ komst; 7 en niet alleen door zijn
komst, maar ook door de troost, die hijzelf bij
u had gevonden. Want hij verhaalde ons van
uw verlangen, uw deernis, uw ijver voor mij.
Daardoor werd ik nog veel blijder gestemd. 8 Al
heb ik u ook bedroefd door mijn brief, toch spijt
me dit niet. En al mocht ik er al spijt van hebben
gehad, nu ik zie, dat die brief u inderdaad een
tijdlang heeft bedroefd, 9 nu verheug ik mij er
over; —niet omdat gij bedroefd zijt geweest,
maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot uw
inkeer. Want gij zijt bedroefd geweest, zoals
God dit verlangt; dus hebben we onder geen
enkel opzicht u daarmee schade berokkend.
10 Inderdaad de droefheid, zoals God ze verlangt,
brengt bekering ter zaligheid voort, die men
zich nimmer berouwt; maar de droefheid der
wereld heeft de dood ten gevolge. 11Ziet nu eens,
hoe juist deze Gode welgevallige droefheid bij
u de oorzaak werd van grote zorgzaamheid, ja
van verontschuldiging zelfs, van verontwaardig-
ing, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Door
dit alles hebt gij het bewijs geleverd, dat gij
persoonlijk rein van schuld zijt in de bekende
aangelegenheid. 12 Wanneer ik u dus daarover
geschreven heb, dan was het niet om hem, die
het onrecht deed, ook niet om hem die het leed,
maar om u voor Gods aanschijn eens duidelijk
uw grote bereidwilligheid jegens ons te doen
tonen. 13 Daarom zijn we van troost vervuld.
Behalve onze eigen troost, hebben we nog veel
groter vreugde gesmaakt door de blijdschap van
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Titus over de verkwikking, die zijn geest van u
allen ondervond. 14 Want, zo ik bij hem op een
of ander punt over u heb geroemd, dan sta ik nu
niet tot schande. Integendeel ook ons roemen
over u bij Titus is waarheid gebleken, zoals we
u in alles de waarheid hebben gezegd. 15 En zijn
genegenheid jegens u is nog groter geworden, nu
hij zich uw aller gehoorzaamheid herinnert, en
hoe gij hem met vrezen en beven ontvingt. 16 Ik
ben verheugd, dat ik dus onder alle opzichten
gerust over u kan zijn.

8
1 Broeders, we stellen u in kennis van de

genade Gods, die aan de kerken van Macedónië
is geschonken; 2 zodat te midden van veel be-
proeving en wederwaardigheden haar hoogste
blijdschap en haar diepste armoede een rijke
overvloed van milddadigheid deden ontstaan.
3Want ze gaven naar vermogen; ik durf zeggen,
boven vermogen. Uit vrije beweging, 4 en
met grote aandrang verzochten ze zelfs het
ons als een gunst, te mogen meedoen aan de
ondersteuning der heiligen. 5 Maar wat meer
was dan we hadden durven verwachten: ze
gaven zelfs hun eigen persoon, eerst aan den
Heer, toen aan ons, overeenkomstig de wil van
God. 6 Daarom hebben we Titus verzocht, dit
liefdewerk, waarmee hij vroeger onder u was
begonnen, nu ook tot een goed einde te brengen;
7maar ú, om ook in dit liefdewerk uit te munten,
zoals gij uitmunt in alles: in geloof, spreken,
kennis, in ijver op allerlei gebied, in uw liefde
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tot ons. 8 Ik bedoel dit niet als een bevel, maar
als een toets uwer waarachtige liefde aan de
toewijding van anderen. 9 Gij kent toch de
liefdedaad van onzen Heer Jesus Christus:hoe
Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij
rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn
armoede. 10 Ik geef dus slechts een raad in
deze aangelegenheid; dit is voor u voldoende.
Want verleden jaar zijt gij de eerste geweest niet
alleen in het handelen, maar zelfs in het willen.
11 Nu dan, brengt ook de daad zelf tot een goed
einde, opdat aan ijver naar de wil ook de daad
naar draagkracht mag beantwoorden. 12 Zo de
goedgeefsheid evenredig is aan wat men bezit,
is ze welgevallig; zo niet, dan is ze het niet.
13 Want gij behoeft uzelf niet in verlegenheid
te brengen, om anderen te verlichten, maar het
geschiede volgens een zeker evenwicht. 14 Uw
overvloed moet thans hun gebrek ten goede
komen, opdat eens ook hun overvloed uw gebrek
mag verhelpen. Zó blijft er evenwicht bestaan,
15 gelijk geschreven staat: “Hij die veel had, had
niet te veel; en hij die weinig had, kwam niet
te kort.” 16 God zij dank, die in Titus’ hart zulk
een ijver voor u heeft neergelegd, 17 dat hij niet
slechts aan onze oproep gehoor gaf, maar geheel
uit vrije beweging en zelfs met geestdrift naar
u toe is gegaan. 18 Tegelijk met hem zenden we
den broeder mee, die door alle kerken om zijn
evangeliewerk geprezen wordt, 19 en die boven-
dien door de kerken aangewezen is tot onzen
reisgezel bij het liefdewerk, dat we tot glorie
des Heren en tot bewijs onzer bereidvaardigheid
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hebben ondernomen. 20 Hierdoor voorkomen
we, dat iemand ons zou verdenken bij het beheer
van deze rijke gave; 21 want we zijn bedacht
op de goede schijn, niet slechts in de ogen des
Heren, maar ook in de ogen der mensen. 22 Met
hen beiden zenden we onzen broeder mee, dien
we vaak in veel zaken vol ijver bevonden, en
die thans met nog meer ijver is bezield door
zijn groot vertrouwen op u. 23Wat Titus betreft,
hij is mijn metgezel en medearbeider bij u;
wat de broeders aangaat, ze zijn afgevaardigden
der kerken, de glorie van Christus. 24 Welnu
dan, levert hun ten overstaan der kerken het
onomstotelijk bewijs van úw liefde, en van òns
recht, om te roemen op u.

9
1 Het schijnt me geheel overbodig, u te schri-

jven over de ondersteuning zelf van de heiligen.
2Want ik ken uw bereidwilligheid, en ik heb zelfs
daarom bij de Macedoniërs over u geroemd, dat
Achaja reeds verleden jaar gereed was, en dat
uw ijver zeer velen heeft geprikkeld. 3 Maar
wel zend ik de broeders af, opdat ons roemen
over u op dit punt niet ongegrond zou blijken,
en gij inderdaad gereed zult zijn, zoals ik dit
heb beweerd; 4 anders zouden wij, —om van
u niet te spreken, —om dit vast vertrouwen
misschien nog beschaamd moeten staan, als de
Macedoniërsmetmemeekomen en u niet gereed
zouden vinden. 5 Ik oordeelde het dus nodig,
de broeders te verzoeken, mij vooruit te reizen
naar u toe, en uw milde gave, die ik bij voorbaat
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had toegezegd, in orde te brengen, zodat ze
klaar zal liggen; maar dan ook werkelijk als een
milde, en geen karige gift. 6 Bedenkt het wel:
wie spaarzaam zaait, zal spaarzaam maaien;
en wie onbekrompen zaait, zal onbekrompen
maaien. 7 Ieder geve, zoals hij het in zijn
hart zich heeft voorgenomen, maar niet met
tegenzin of noodgedwongen. Want God heeft een
blijmoedigen gever lief; 8 en God is bij machte,
om u een overvloed te schenken van allerlei
gunsten; zodat gij onder alle opzichten en ten
allen tijde ruimschoots het nodige zult bezitten,
en nog zult overhouden voor ieder goed werk;
9 zoals geschreven staat: “Milddadig deelt hij
aan de armen uit: Zijn gerechtigheid houdt in
eeuwigheid stand.” 10 Hij toch, die den zaaier
zaad verschaft en brood tot spijze, Hij zal ook
u het zaad verlenen, het doen gedijen, en de
vruchten uwer gerechtigheid doen wassen. 11 En
wanneer we steeds rijkelijk geven bij iedere
vorm van weldadigheid, dan wordt deze door
ons toedoen de oorzaak van dankzegging aan
God. 12 Want de beoefening van zulk een
liefdedienst voorziet niet alleen in de behoeften
der heiligen, maar brengt ook een overvloed
van dankzeggingen aan God. 13 Door dit bewijs
van hulpvaardigheid toch verheerlijken ze God
om uw gehoorzaam belijden van Christus’ Evan-
gelie, en om uw milddadige gemeenschapszin
jegens hen en jegens allen. 14 En door hun
gebed voor u tonen ze u bovendien een vurige
aanhankelijkheid, om de buitengewone genade
Gods aan u geschonken. 15God zij dank voor zijn



2 Korintiers 10:1 xvii 2 Korintiers 10:10

onuitsprekelijke gave!

10
1 Ik, Paulus zelf, die dichtbij zo schuchter

jegens u ben, maar op een afstand heel dapper,
ik vermaan u bij Christus’ zachtmoedigheid en
gematigdheid; 2 en ik bid u, bij mijn komst
niet krachtdadig te moeten ingrijpen met die
beslistheid, waarmee ik denk op te treden tegen
dat slag van lieden, die menen, dat we wandelen
naar het vlees. 3 Want wel wandelen we in het
vlees, maar we kampen niet naar het vlees. 4 De
wapens toch, waarmee we kampen, zijn niet vle-
selijk, maar krachtig voor God, om er burchten
mee neer te halen; diepzinnigheden werpen we
er mee omver, 5 ook elke hoogte, die zich verheft
tegen de kennis van God; alle denken nemen
we er mee gevangen, om het te brengen onder
gehoorzaamheid van Christus; 6 en we houden ze
gereed, om iedere ongehoorzaamheid te straffen,
zo gauw úw gehoorzaamheid maar volmaakt
is. 7 Geeft acht op wat voor de hand ligt. Is
iemand overtuigd, dat hij Christus toebehoort,
dan mag hij toch wel bij zichzelf eens bedenken,
dat ook wij Christus toebehoren, evengoed als
hij. 8 Ja, al ging ik nog veel verder met roemen
op de volmacht, die de Heer mij gaf, om u op te
bouwen, maar niet om u te gronde te richten,
ik zou er niet over te blozen hebben. 9 Maar
ik wil de schijn niet hebben, dat ik u met mijn
brieven vrees wil aanjagen. 10 Want, zo heet
het: de brieven zijn gewichtig en krachtig, maar
zijn persoonlijk optreden is zwak, zijn spreken
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onbeduidend. 11 Laat hij, die zó spreekt, er wel
aan denken, dat we van dichtbij zó zullen zijn
met de daad, als we het uit de verte in onze
brieven zijn met het woord. 12 Maar wat we
niet durven: ons op één lijn stellen, of zelfs
vergelijken met dat soort lieden, die zich zo
gaarne laten gelden. Zij toch meten zich af
naar zichzelf, en vergelijken zich met zichzelf,
zonder het te bespeuren. 13 Wij daarentegen
zullen niet gaan roemen zonder maat te houden,
maar slechts volgens het meetsnoer, dat God
ons tot maat heeft gegeven: en dit is, dat we
tot u zouden doordringen. 14 We rekken ons
dus niet buiten dit meetsnoer uit, als waart gij
buiten ons bereik gebleven; want feitelijk zijn
we tot u doorgedrongen met het Evangelie van
Christus. 15 We beroemen ons dan ook niet
buiten die maat, en op het werk van anderen.
Maar wel koesteren we de hoop, dat we, bij
het toenemen van het geloof in uw midden,
met ons eigen meetsnoer ons nog aanmerkelijk
zullen uitbreiden, 16 en het Evangelie in verder
liggende streken zullen verkondigen. Maar dan
niet met het meetsnoer van anderen, om ons te
roemen op wat reeds gedaan is! 17 Bovendien,
“wie roemt, roeme in den Heer.” 18 Want niet
die zichzelf prijst is goed bevonden, maar die
geprezen wordt door den Heer.

11
1Och, verdraagt van mij eens wat onverstand!

Zeker, dat verdraagt gij wel van mij. 2 Want
ik ben naijverig op u met goddelijke ijverzucht.
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Want aan één man heb ik u verloofd, om u
als reine maagd aan Christus’ zijde te stellen;
3 en nu bekruipt mij de vrees, dat zoals de
slang met haar arglist Eva bedroog, ook úw
gezindheid verleid wordt en afgeleid van de
oprechte trouw (en de reinheid) tot Christus.
4Want als er iemand optreedt, om u een anderen
Jesus te preken dan wij u hebben verkondigd,
of als gij een anderen Geest gaat krijgen dan
gij ontvangen hebt, of een ander Evangelie dan
gij hebt aangenomen, dan verdraagt gij dit al
heel gemakkelijk. 5 Toch meen ik in geen enkel
opzicht te moeten onderdoen voor dergelijke
buitengewoon uitmuntende apostelen. 6 Ook al
zou ik een leek zijn in het spreken, op het stuk
van kennis ben ik het niet; want die hebben
we u ten allen tijde en op alle punten wel heel
duidelijk meegedeeld. 7 Of heb ik er verkeerd
aan gedaan, met u om niet Gods Evangelie
te verkondigen, mijzelf vernederend om u te
verheffen? 8 Andere gemeenten heb ik ontriefd
door vergoeding aan te nemen voor het dienen
van u. 9 En toen ik bij mijn verblijf onder u
nog te kort kwam, ben ik toch niemand lastig
gevallen. Want de broeders, die uit Macedónië
kwamen, hebben mijn tekort aangevuld, en ik
heb mij er wèl voor gewacht, u op een of andere
wijze tot last te zijn; en ik zal dit ook blijven
doen. 10 Zo zeker als de waarheid van Christus
in mij is: in de streken van Achaja laat ik me die
roem niet verkleinen. 11 Waarom? Omdat ik u
niet liefheb? Dat weet God. 12 Maar ik doe het,
en zal het blijven volhouden, om hun de kans
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te ontnemen, die er op uit zijn, om in dingen,
waarop men groot kan gaan, helemaal aan ons
gelijk te zijn. 13 Die lieden toch zijn schijn-
apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voor-
doen als Apostelen van Christus. 14En dit behoeft
niemand te verwonderen; want ook Satan zelf
vermomt zich als een engel des lichts. 15 Het is
dus niets bijzonders, dat ook zijn dienaars zich
voordoen als dienaars der gerechtigheid. Hun
einde zal zijn naar hun werken. 16 Ik herhaal
het: Niemand houde mij voor een dwaas; o f
anders, ziet me maar aan voor een dwaas, dan
mag ook ik mij een weinig gaan roemen. 17Zeker,
wat ik op het punt van eigenroem ga zeggen,
is niet naar ‘s Heren geest, maar in onverstand
gesproken. 18 Maar omdat er zovelen zijn, die
roemen naar het vlees, zal ook ik het eens doen.
19 Gij verdraagt toch zo makkelijk de dwazen,
omdat gij zelf o zo wijs zijt! 20 Gij verdraagt
het immers, als men u tyranniseert, als men
u uitzuigt en beetneemt, als men verwaand is,
en u in het aangezicht slaat. 21 Ik moet het
tot mijn schande bekennen: daartoe zijn wij te
zwak geweest! Maar voor de rest—ik spreek
in onverstand wat een ander aandurft, dat durf
ik ook. 22 Zij zijn Hebreën? Ik ook. Zij zijn
Israëlieten? Ik ook. Zij zijn Abrahams zaad?
Ik ook. 23 Zij zijn dienaars van Christus? Ik
spreek als een onwijze: Ik veel meer; in zwoegen
veel meer, in gevangenschappen veel meer, in
slagen overvloedig, in doodsgevaren heel vaak.
24 Van de Joden kreeg ik vijfmaal de veertig min
één; 25 driemaal ben ik met de roede gegeseld;
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ééns gestenigd; driemaal heb ik schipbreuk
geleden; ééns een heel etmaal rondgezwalkt in
het holle der zee. 26Op zwerftochten menigmaal,
in gevaren van rivieren, gevaren van rovers,
gevaren van eigen volk, gevaren van heidenen,
gevaren in de stad, gevaren in de woestijn,
gevaren op zee, gevaren onder valse broeders.
27 Onder arbeid en zwoegen vaak zonder slaap,
in honger en dorst, in vasten dikwijls, in koude
en naaktheid. 28 En behalve de rest, de toeloop
nog, dag in, dag uit; de zorg voor alle kerken.
29 Wie is er zwak, en ik voel me niet zwak?
Wie ondervindt ergernis, en ik gloei niet van
toorn? 30 Moet er geroemd worden, dan wil ik
op mijn zwakheid gaan roemen. 31 Ik lieg niet;
dat weet de God en Vader van den Heer Jesus,
in eeuwigheid geprezen. 32 Toen ik in Damascus
was, liet de stadhouder van koning Aretas de
stad der Damascenen bewaken, om zich van me
meester te maken; 33 maar door een venster
werd ik in eenmand over de muur naar beneden
gelaten, en zó ontkwam ik aan zijn handen.

12
1 Moet er geroemd worden, al dient het ner-

gens toe, dan kom ik nu aan de visioenen en
openbaringen des Heren. 2 Ik ken een mens in
Christus, die veertien jaar geleden naar de derde
hemel is weggevoerd, —in het lichaam: ik weet
het niet, of buiten het lichaam: ik weet het niet,
God weet het. 3 En ik weet van dien mens, dat hij
in het Paradijs is opgenomen, —in het lichaam
of buiten het lichaam: ik weet het niet, God
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weet het; 4 en dat hij onuitsprekelijke woorden
hoorde, die een mens niet nazeggen kan. 5 Over
hem zal ik roemen; over mijzelf zal ik het niet
doen, dan alleen in mijn zwakheden. 6 Maar al
wilde ik ook roemen, toch was ik geen dwaas,
omdat ik de waarheid spreek; maar ik doe het
niet, opdat niemand meer van mij denken zal,
dan wat hij van mij ziet of hoort, 7 zelfs niet
op grond van buitengewone openbaringen. En
opdat ik hierop niet ijdel zou worden, is mij
een doorn in het vlees gestoken; een engel van
Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik
niet hoogmoedig zou worden. 8 Tot driemaal
toe bad ik den Heer, dat hij zou weggaan van
mij. 9 Maar Hij heeft mij gezegd: “Mijn genade
is u genoeg; want juist bij zwakheid komt de
Kracht tot haar recht!” Het liefst zal ik dus
op mijn zwakheden roemen, opdat de kracht
van Christus in mij mag wonen. 10 En zelfs
verheug ik mij om Christus’ wil over zwakheid
en smaad, over noden, vervolgingen en angsten.
Want als ik zwak ben, ben ik sterk. 11 Zeker, ik
ben onverstandig geweest; maar gij hebt me er
toe gedwongen. Want eigenlijk had ik moeten
geprezen worden door ú. Want al ben ik ook
niets, toch sta ik in niets ten achter bij die
buitengewone apostelen; 12 de kentekenen toch
van Apostel zijn onder u uitgewerkt met het
grootste geduld, door wondertekenen, mirakels
en krachten. 13 Waarin zijt gij dan wel bij de
andere kerken achtergesteld? Alleen hierin, dat
ikzelf u niet tot last ben geweest. Vergeeft me
dit onrecht. 14 Zie, ik sta op het punt, om
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voor de derde keer tot u te komen, en weer zal
ik u niet tot last zijn. Want ik zoek niet het
uwe, maar u. Niet de kinderen moeten schatten
beleggen voor de ouders, maar de ouders voor
de kinderen. 15 Ik zal me dus gaarne offers
getroosten, me zelfs uitputten voor uw zielen.
En wanneer ik u zo grenzeloos liefheb, zou ik
dan minder wederliefde ontvangen? 16 Goed!
Persoonlijk ben ik u niet tot last geweest, maar
als sluw mens heb ik u met list beet gehad.
17 Heb ik u soms uitgebuit door één van hen,
die ik u zond? 18 Hiervoor bestemde ik Titus,
en zond den broeder met hem mee. Heeft Titus
u dan uitgebuit? Hebben we niet in dezelfde
geest, niet in dezelfde sporen gewandeld? 19 Gij
zijt zeker reeds lang in de mening, dat we ons
bij u aan het verdedigen zijn. Voor God en
in Christus betuigen we: dit alles, geliefden,
geschiedde om u te stichten. 20 Want ik vrees,
dat ik bij mijn komst u misschien niet zó zal
vinden, als ik gaarne zou wensen; en dat ikzelf
niet door u zal bevonden worden, zoals gij het
verlangt; dat er misschien twist zal bestaan,
naijver, wrok, partijzucht, kwaadspreken, laster,
verwaandheid, wanordelijkheid; 21 ook, dat bij
mijn komst God me door u zal vernederen,
en dat ik verdriet zal hebben over velen, die
vroeger hebben gezondigd, en nog geen berouw
hebben getoond over de onreinheid, ontucht
en ongebondenheid, waaraan ze zich schuldig
hebben gemaakt.
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13
1Dit is nu de derde maal, dat ik tot u kom. “Op

het woord van twee of drie getuigen krijgt iedere
zaak haar beslag.” 2 Hun die vroeger gezondigd
hebben, en al de overigen heb ik vooruit gezegd,
en ik zeg het nu nog eens vooruit, —thans
bij mijn afwezigheid juist als bij mijn tweede
bezoek, —dat ik ze niet sparen zal, wanneer ik
nog eens kom. 3 Gij verlangt immers een bewijs,
dat Christus door mij spreekt, die tegenover u
niet zwak is, maar krachtig. 4 Want al werd
Hij uit zwakheid gekruisigd, toch leeft Hij door
Gods Kracht. Zeker, ook wij zijn zwak met Hem,
maar tegenover u zullen we leven met Hem
door Gods kracht. 5 Onderzoekt uzelf, beproeft
uzelf, of gij in het geloof zijt gebleven. Bespeurt
gij niet bij uzelf, dat Jesus Christus in u is?
Zo niet, dan doorstaat gij de proef niet. 6 In
ieder geval hoop ik, dat gij zult inzien, dat wij
de proef wèl doorstaan. 7 We bidden dan ook
tot God, dat gij geen kwaad moogt doen; niet
om zelf proefhoudend te schijnen, maar opdat
gij van uw kant het goede zoudt doen, ook al
zouden wijzelf de proef niet doorstaan. 8 Want
we hebben geen macht tégen, maar wel vóór de
waarheid; 9 en we verheugen ons, zo gij sterk
zijt, al waren wij zelf ook zwak; ook voor één
zaak bidden we: uw volmaaktheid. 10 En hierom
schrijf ik dit alles, terwijl ik nog afwezig ben,
om bij mijn komst geen strengheid te moeten
gebruiken krachtens de volmacht, die de Heer
mij gegeven heeft, om op te bouwen, en niet om
af te breken. 11Overigens broeders, weest blijde,
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verbetert u, laat u vermanen, weest eensgezind
en vreedzaam; en de God van liefde en vrede
zal met u zijn. 12 Groet elkander met een heilige
kus. 13 U groeten al de heiligen. 14 De genade
van den Heer Jesus Christus, de liefde van God,
en de gemeenschap van den heiligen Geest zij
met u allen.
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