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De tweede brief aan
Timoteüs

1 Paulus, apostel van Christus Jesus, door de
wil van God en ter wille der belofte van het
leven, dat in Christus Jesus is: 2 aan Timóteus,
zijn geliefd kind: Genade, barmhartigheid en
vrede van God den Vader en van Christus Jesus
onzen Heer. 3 Ik breng dank aan God, dien ik
van geslacht op geslacht met een rein geweten
dien, wanneer ik onverpoosd nacht en dag u in
mijn gebeden gedenk. 4 En zo vaak ik terugdenk
aan uw tranen, komt in mij het verlangen op, u
weer te zien, om zelf met blijdschap te worden
vervuld. 5 Want ik draag de herinnering mee
aan uw ongeveinsd geloof; vroeger heeft het in
uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike
gewoond; ik ben er dus zeker van, dat het ook
in u verblijft. 6 En daarom herinner ik u er
aan, dat ge Gods genade moet doen opleven,
die ge door mijn handoplegging verkregen hebt.
7 Want God schonk ons niet een geest van
vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en
zelfbeheersing. 8 Schaam u dus niet voor de
belijdenis van onzen Heer, noch over mij, zijn
geboeide; maar neem uw aandeel in het lijden
voor het Evangelie door de kracht van God, 9 die
ons gered heeft en tot een heilige roeping heeft
uitverkoren, niet op grond van onze werken,
maar door zijn eigen voorbeschikking en genade.
Deze toch is ons van alle eeuwigheid in Christus
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Jesus verleend, 10maar thans geopenbaard door
de verschijning van onzen Zaligmaker Christus
Jesus. Hij heeft de dood ten onder gebracht, doch
leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht,
door het Evangelie, 11waartoe ik ben aangesteld
als heraut, apostel en leraar. 12 Daarom lijd ik
dit alles wel, maar mij er over schamen doe ik
niet. Want ik weet op wien ik mijn vertrouwen
stel, en ik ben er zeker van, dat Hij machtig is,
het mij toevertrouwde pand te bewaren tot die
Dag. 13 In geloof en in liefde tot Christus Jesus:
houd vast aan wat ge van mij hebt gehoord, als
aan een richtsnoer van gezonde lering; 14bewaar
dat kostelijk pand door den heiligen Geest, die
in ons woont. 15 Ge weet, dat al de Aziaten
mij in de steek hebben gelaten, onder anderen
Fúgelus en Hermógenes. 16 De Heer bewijze
barmhartigheid aan het huis van Onesiforus,
omdat deze me vaak heeft opgemonterd, en zich
mijn ketenen niet heeft geschaamd; 17want toen
hij te Rome was aangekomen, heeft hij ijverig
naar me gezocht, en me dan ook gevonden.
18 Geve de Heer, dat hij zelf barmhartigheid
mag vinden bij den Heer op die Dag. En welke
diensten hij in Éfese heeft bewezen, weet ge
beter dan ik.

2
1 Gij dan mijn kind, toon u kloek door de

genade, die ge in Christus Jesus bezit; 2 wat
ge van mij onder vele getuigen gehoord hebt,
draag dat aan betrouwbare mannen over, die
geschikt zijn, ook anderen te onderrichten;
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3 neem ook uw aandeel in het lijden als een
goed krijgsknecht van Christus Jesus. 4 Wie
krijgsdienst verricht, bemoeit zich niet met
levensonderhoud, om slechts den krijgsheer te
behagen. 5 Eveneens wordt een kampvechter
niet gekroond, als hij niet volgens vaste regels
heeft geworsteld. 6 En slechts de landman, die
zich afslooft, moet het eerst van de vruchten
genieten. 7 Denk na over wat ik zeg; en de Heer
zal u inzicht geven in alles. 8 Denk ook eens
terug aan “Jesus Christus, uit Davids zaad, maar
van de doden opgewekt;” zoals mijn Evangelie
luidt, 9 waarvoor ik lijd, tot boeien toe, een
misdadiger gelijk; maar het Woord van God is
niet geboeid! 10 Daarom juist verdraag ik alles
terwille der uitverkorenen, opdat ook zij het
heil verwerven in Christus Jesus, en de eeuwige
glorie bovendien. 11 Dit woord is waarachtig!
Immers zijn wij met Hem gestorven, dan zullen
wij ook met Hem leven; 12 lijden wij, dan zullen
wij ook met Hem heersen; verloochenen wij
Hem, dan zal Hij ook ons verloochenen; 13 zijn
wij ontrouw, Hij blijft trouw, want Zich verlooch-
enen kan Hij niet. 14 Scherp hun deze dingen in,
en bezweer hen bij God, geen woordenstrijd te
voeren, die tot niets anders dient, dan tot verderf
der hoorders. 15 Doe zelf uw best, voor God te
staan als een beproefd man, als arbeider, die zich
niet heeft te schamen, als voorsnijder, die het
woord der waarheid rechtaf snijdt. 16 Profane
beuzelpraat moet ge vermijden; want zij, die er
zich aan schuldig maken, vervallen tot steeds
groter goddeloosheid, 17 en hun woord vreet
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voort als de kanker. Hiertoe behoren Humeneus
en Filetus; 18 door te beweren, dat de opstanding
reeds heeft plaats gehad, zijn ze zelf afgedwaald
van de waarheid en verwoesten ze het geloof
van anderen. 19 Zeker, Gods grondsteen staat
ongeschokt, en draagt als stempel: “De Heer
kent de zijnen,” en “Wie de naam des Heren
aanroept, sta ver van de boosheid.” 20 Maar
in een groot huis zijn niet slechts vaten van
goud en zilver, maar ook van hout en leem;
sommige met eervolle, andere met smadelijke
bestemming. 21 Wie zich dus rein houdt van dit
alles, zal een vat zijn tot ere, geheiligd, bruikbaar
voor den Heer, en geschikt voor ieder goed werk.
22 Vlucht dus de lusten der jeugd, en streef naar
gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, in gemeen-
schap met hen, die den Heer aanroepen met
een zuiver hart. 23 Vermijd eveneens de dwaze
en onverstandige twistvragen, daar ge weet, dat
ze slechts strijd doen ontstaan. 24 Een dienaar
des Heren moet niet vechten, maar hij moet
vriendelijk jegens allen zijn, geschikt voor het
onderricht en lankmoedig. 25 De koppigen moet
hij terechtwijzen met zachtheid; want misschien
brengt God ze tot inkeer en tot erkenning der
waarheid, 26 en komen ze nog tot bezinning, als
ze uit de strik van den duivel door Hem zijn
gevangen om zijn wil te volbrengen.

3
1 Weet wel, dat in de laatste dagen boze

tijden zullen komen. 2 Want de mensen
zullen zelfzuchtig worden, geldgierig, snoevers,
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hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam
aan hun ouders, ondankbaar, goddeloos,
3 liefdeloos, trouweloos, kwaadsprekers,
onmatig, verwilderd, van het goede vervreemd,
4 verraders, roekeloos, trots, met meer liefde
voor genot dan voor God, 5 mensen die de
schijn van vroomheid bewaren, maar er de
kracht van verwerpen. Ook dit slag moet ge
vermijden. 6 Want tot dit soort behoren zij,
die de huizen binnensluipen, en vrouwtjes
inpalmen, welke gedrukt gaan onder zonden en
door allerlei lusten worden gedreven, 7 welke
altijd door maar blijven leren en nooit tot de
kennis der waarheid kunnen geraken. 8 Zoals
Jannes en Jambres zich tegen Moses verzetten,
zo ook verzet dit slag mensen zich tegen de
waarheid; bedorven zijn ze naar het verstand,
zonder houvast in het geloof. 9Maar veel verder
zullen ze het dan ook niet brengen; want hun
dwaasheid zal opvallen aan iedereen, juist als
van die twee anderen. 10 Maar gij zijt mijn
navolger in leer, gedrag en besluiten, in mijn
geloof, lankmoedigheid, liefde en geduld, 11 in
mijn vervolgingen en lijden, die mij in Antiochië,
Ikónium en Lustra overkwamen, die ik alle
geduldig verdroeg, en waaruit ook de Heer mij
verloste. 12 Inderdaad, allen zullen vervolgd
worden, die in Christus Jesus godvruchtig
willen leven; 13 maar deugnieten en bedriegers
zullen van kwaad tot erger komen: anderen
misleidend, blijven ze zelf in dwaling. 14 Gij
echter, volhard in wat ge geleerd en gelovig
aanvaard hebt; 15 omdat ge weet, van wien ge
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het hebt geleerd, en omdat ge van kindsbeen
af de heilige Schriften kent, die u wijsheid
ter zaligheid kunnen geven door het geloof
in Christus Jesus. 16 De hele Schrift is door
God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting,
weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de
gerechtigheid; 17 opdat de man Gods er door
volmaakt zou worden, en toegerust tot ieder
goed werk.

4
1 Ik bezweer u bij God, en bij Christus Jesus,

die levenden en doden zal oordelen, en bij zijn
Verschijning en zijn Rijk: 2 Verkondig het woord;
treed op, welkom of niet; weerleg, berisp en
vermaan in alle lankmoedigheid en met alle
soort van lering. 3 Want er komt een tijd, dat
men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich
een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak;
dat men zich de oren laat strelen, 4 maar ze
afkeert van de waarheid, om zich te houden aan
fabels. 5 Gij daarentegen, wees nuchter bij alles,
wees lijdzaam; volbreng de taak van Evangelist,
vervul uw ambt ten volle. 6 Zie, ikzelf word
reeds als drankoffer geplengd, en de tijd van
mijn verscheiden is nabij. 7 De goede strijd heb
ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof
bewaard. 8 Van nu af ligt voor mij de kroon
der gerechtigheid gereed, die de Heer, de recht-
vaardige Rechter, mij schenken zal op die Dag.
—En niet alleen aan mij, maar ook aan allen,
die zijn verschijnen hebben liefgehad. 9 Doe
uw best, om spoedig bij me te komen. 10 Want
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Demas, die deze wereld heeft liefgekregen, heeft
me verlaten, en is naar Tessalonika vertrokken;
Crescens naar Galátië, Titus naar Dalmátië.
11 Alleen Lukas is bij me gebleven. Haal Markus
op, en breng hem met u mee; want hij komt
mij goed van pas bij het werk. 12 Túchicus
heb ik naar Éfese gezonden. 13 Wanneer ge
komt, breng dan de mantel mee, die ik in Troas
bij Carpus heb achtergelaten; ook de boeken
en vooral de perkamenten. 14 Alexander, de
edelsmid, heeft me veel kwaad gedaan; de Heer
zal hem vergelden naar werken; 15 en ook gij
moet u voor hem wachten. Zeer heftig toch heeft
hij ons pleidooi bestreden. 16 Bij mijn eerste
verdediging stond niemand mij ter zijde, maar
allen lieten me in de steek; het worde hun niet
toegerekend. 17Maar de Heer heeft mij ter zijde
gestaan en mij kracht verleend, opdat door mij
de prediking haar volle maat zou krijgen, en
al de heidenen ze zouden horen; zo werd ik
verlost uit de muil van den leeuw. 18 De Heer
zal mij verlossen van alle boze aanslagen, en mij
behouden voor zijn hemels Rijk: Hem zij de eer
in de eeuwen der eeuwen. Amen! 19Groet Priska
en Aquila en het gezin van Onesiforus. Erastus
is in Korinte gebleven; 20 Trófimus heb ik ziek in
Milete achtergelaten. 21 Doe uw best, nog vóór
de winter te komen. Eubulus, Pudens, Linus,
Cláudia en alle broeders groeten u. 22 De Heer
zij met uw geest. De genade zij met u allen!
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