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I Timotheüs 
 
  

I Timotheüs 1 
 
1. Paulus een apostel van Jezus Christus in opdracht 

van God onze Redder en van de Heer Jezus Christus 
Die wij verwachten,  

2. aan Timotheüs, een waarachtige zoon in het 
geloof. Genade, ontferming en vrede van God onze 
Vader en Jezus Christus onze Heer. 

3. Uiteindelijk heb ik, op weg naar Macedonië, u 
aangespoord om in Efeze te blijven, zodat u 
sommigen op het hart zou kunnen drukken om geen 
andere leer te onderwijzen,  

4. en om ook geen aandacht te besteden aan mythen 
en eindeloze geslachtsregisters, die eerder twijfel 
zaaien dan met overtuiging aan Gods huis bouwen. 

5. Bovendien is het doel de opdracht om met een 
zuiver hart lief te hebben, met een goed geweten 
en een oprechte overtuiging;  

6. wat sommigen, die dit doel missen, terzijde gelegd 
hebben voor zinloos gezwets. 

7. Besluitend om leraren van de wet te zijn, zonder 
(die) te begrijpen, niet eens wat zij zelf 
onderwijzen, ja, geen van de zaken die zij zo 
stellig beweren. 

8. En wij weten dat die wet goed is, als iemand hem 
gebruikt zoals de wet is bedoeld,  

9. dit wetende, dat de wet niet uitgerold is voor een 
rechtvaardige, maar voor de wettelozen en wie 
zich niet onderwerpen, voor goddelozen en 
zondaars, voor onheiligen en wie grenzeloos zijn, 
voor vadermoordenaars en moedermoordenaars, 
voor mensenmoordenaars,  

10. voor overspelers, homoseksuelen, 
mensenonderdrukkers, leugenaars, wie een valse 
eed afleggen, en elke andere zaak die het gezonde 
onderwijs tegenspreekt,  

11. zoals het goede nieuws van de Majesteit van de 
gelukzalige God van Wie ik overtuigd ben 
geworden. 

12. En ik heb de genade Die mij sterk heeft gemaakt, 
onze Heer Jezus Christus. Want Hij heeft mij 
betrouwbaar geleid,  

13. wie eerst nog een lasteraar en een vervolger en een 
belediger is in dienst genomen, juist ik heb 
ontferming ontvangen, omdat ik het uit 
onwetendheid en ongeloof gedaan heb. 

14. En precies die genade van onze Heer is alles 
overtreffend toegenomen, met het geloof en de 
liefde die in de Christus Jezus zijn. 

15. Dit betrouwbare woord verdient volledige 
acceptatie, dat Christus Jezus in deze kosmos 
gekomen is om zondaren gered te hebben, waar ik 
de voornaamste van ben. 

16. Maar precies hierom heb ik ontferming ontvangen, 
zodat Jezus Christus als eerste volledig geduld met 
mij zou tonen, als voorbeeld voor hen die op het 
punt staan om voor het eeuwige leven op Hem te 
vertrouwen. 

17. En dat is nog wel de Koning van alle tijdperken, 
onvergankelijk, onzichtbaar, de enige wijze God, 

waardig en majestueus tot in alle eeuwigheid. 
Amen. 

18. Dit is de opdracht die ik u toevertrouw, mijn kind 
Timotheüs, volgens de vooruitwijzende profetieën 
over u, zodat u hiermee de goede strijd strijdt,  

19. vertrouwen en een goed geweten behoudend, wat 
sommigen volledig verworpen hebben, met het 
schipbreuk leiden van het geloof tot gevolg. 

20. Waaronder Hymneüs en Alexander zijn, die ik in 
handen van Satan overgeleverd heb, zodat hen het 
lasteren afgeleerd zou worden. 

 

I Timotheüs 2 
 
1. Dus spoor ik vooral aan om voor iedereen te 

smeken, om te bidden, voorbeden, en 
dankzeggingen voor alle mensen te doen.  

2. Voor koningen en iedereen die een hoge positie 
bekleedt, zodat wij een rustig en ongestoord leven 
mogen leiden, met allerlei godvruchtigheid en 
eerbetoon. 

3. Want dat is goed en welgevallig voor God onze 
Redder,  

4. Die wil dat alle mensen gered worden en tot 
nauwkeurige kennis van de waarheid gekomen zijn. 

5. Want (er is) één God, en één Bemiddelaar tussen 
God en mensen, de mens Jezus Christus,  

6. Die zichzelf als vervangende losprijs voor iedereen 
gegeven heeft, hét getuigenis van hemzelf op het 
juiste moment. 

7. Daarvoor ben ik als heraut en apostel aangesteld 
(ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet), een 
leraar van de samenlevingen met het geloof en de 
waarheid. 

8. Daarom is het mijn doel dat de mannen in elke 
plaats bidden, heilige handen opheffend, zonder 
woede-uitbarstingen en discussie. 

9. De vrouwen precies zo in nette kleding, 
onopvallend en met gezond verstand, haarzelf in 
ordelijke balans brengend, niet met gevlochten 
haar, of goud, of parels, of dure kleren,  

10. maar, (wat opvalt bij vrouwen die diep ontzag voor 
God belijden) door goede werken. 

11. Leer een vrouw met rust in alles onderdanigheid.  
12. Dat een vrouw onderwijst sta ik niet toe, nooit 

dominerend over de man, maar rustig aanwezig 
zijnde. 

13. Want Adam is eerst gevormd, daarna Eva.  
14. En Adam werd niet bedrogen, maar de vrouw is na 

bedrogen te zijn de overtreding begonnen;  
15. toch zal zij door het krijgen van kinderen gered 

worden, als zij blijven in geloof, liefde en 
heiligheid, met gezond verstand. 
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I Timotheüs 3 
 
1. Dit woord is betrouwbaar. Als iemand het houden 

van toezicht nastreeft, verlangt hij een goede 
taak.  

2. Dus past het de toezichthouder om onberispelijk te 
zijn, man van één vrouw, nuchter, met gezond 
verstand, in balans, gastvrij, geschikt om te 
onderwijzen.  

3. Geen drinker, geen vechtersbaas, zonder 
schandelijke hebzucht, maar een voorbeeld, geen 
ruziemaker, geen gierigaard. 

4. Het eigen huis goed besturend, met kinderen die 
zich gehoorzaam opstellen met volledig verdiende 
eerbied,  

5. (want als iemand zijn eigen huis niet weet te 
besturen, hoe zal hij dan voor Gods kerk kunnen 
zorgdragen?);  

6. geen nieuweling, zodat hij niet, hoogmoedig 
geworden, onder de veroordeling van de duivel zou 
vallen. 

7. En het is ook nodig om van buitenaf een goed 
getuigenis te hebben, zodat hij niet in opspraak zou 
raken, ook een val van de duivel.  

8. Helpers zijn net zo te waarderen, zonder gespleten 
tong, niet aan wijn verslaafd, zonder schandelijke 
hebzucht,  

9. vasthoudend aan het geheim van het geloof, met 
een zuiver geweten. 

10. Laat hen daarbij ook eerst getest worden, en neem 
ze daarna in dienst, zonder dat er een aanklacht 
bestaat. 

11. Vrouwen zijn net zo te waarderen, zonder kwaad 
te spreken, nuchter, betrouwbaar in alles. 

12. Laat helpers de man van één vrouw zijn, de 
kinderen en ook het eigen huishouden goed 
besturend.  

13. Want wie goed gediend hebben, brengen zichzelf 
in een gunstige positie, met veel durf door het 
geloof dat in Christus Jezus is. 

14. Ik schrijf u deze dingen met de hoop om snel bij u 
te komen.  

15. Maar als ik toch wegblijf, dan zou u weten hoe je 
te gedragen in het huis van God, wat de kerk van 
de levende God is, een pilaar en het fundament van 
de waarheid. 

16. En eenstemmig gesproken is dit een prachtig 
ontzagwekkend mega geheim. God is zichtbaar 
geworden in het vlees, is geestelijk gezien 
rechtvaardig geacht, is aan engelen verschenen, is 
onder de samenlevingen verkondigd, is de kosmos 
toevertrouwd, is opgenomen in majesteit.  

 

I Timotheüs 4 
 
1. En de Geest zegt nadrukkelijk, dat in de laatste 

tijden sommigen het geloof zullen verlaten, de 
aandacht richtend op dwaalgeesten en onderwijs 
van demonen,  

2. met de hypocriete leugensprekers, die het eigen 
geweten dichtschroeiden,  

3. het huwelijk verbiedend, voedsel onthoudend, dat 
wat God voor degenen die geloven en de waarheid 
grondig leerden kennen gemaakt heeft, om het met 
dankzegging aan te nemen. 

4. Want elk schepsel van God is goed, en niets is om 
afgewezen te worden, met dankzegging aan te 
nemen.  

5. Want het is geheiligd door Gods woord en het 
gebed.  

6. Deze zaken aan de broers voorleggend, zorgt 
ervoor dat u een goede helper van Jezus Christus 
bent, met overtuigende woorden opgevoed 
geworden, en goed onderwijs gevolgd hebbend. 

7. Maar wijs de oeverloze en mythische 
oudewijvenpraat af. En train uzelf om ontzag te 
wekken.  

8. Want de lichamelijke oefening is wel een beetje 
nuttig, maar het juiste ontzag is voor iedereen 
nuttig, het bevat een belofte voor dit en het 
komende leven. 

9. Dit woord is betrouwbaar en het waard om door 
iedereen geaccepteerd te worden.  

10. Want daarvoor werken wij ook en worden wij te 
schande gezet, omdat wij hoopten op de levende 
God, Die de Redder van alle mensen is, vooral van 
de gelovigen. 

11. Verkondig deze dingen en onderwijs ze.  
12. Laat niemand uw jeugdigheid verachten, maar 

wees een voorbeeld voor de gelovigen met 
woorden, met gedrag, met liefde, met 
geestelijkheid, met geloof, met zuiverheid. 

13. Tot ik kom, richt uw aandacht op het hardop 
voorlezen, op het aansporen, op het onderwijs.  

14. Verwaarloos de genadegave die in u is niet, die u 
door profetie is gegeven, met oplegging van de 
handen door de oudsten.  

15. Maak u deze zaken eigen, zodat de ontwikkeling die 
u doormaakt voor iedereen zichtbaar is. 

16. Hou ook vast aan dit onderwijs. Blijf erbij, want 
door dit te doen zult u zowel uzelf als wie bij u zijn 
redden. 

 

I Timotheüs 5 
 
1. U zou een oudste niet moeten bestraffen, maar 

spoor hem aan, zoals een vader, en jongeren zoals 
een broer;  

2. oudere vrouwen zoals een moeder, jongere 
vrouwen zoals een zus, met volledige zuiverheid. 

3. Houd de weduwen die echte weduwen zijn in ere.  
4. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen 

heeft, leer hen dan om eerst hun eigen huishouden 
in ere te houden, en de (groot)ouders terug te 
betalen, want dat is goed en acceptabel voor God. 

5. Maar wie werkelijk weduwe en alleen gelaten is 
heeft haar hoop op God gevestigd, zij gaat dag en 
nacht door met gebeden en smekingen. 

6. Maar wie een luxeleventje leidt, is levend 
gestorven.  

7. Maak dit duidelijk zodat zij onberispelijk kunnen 
zijn. 

8. En als iemand niet zorgt voor de zijnen, en vooral 
zijn familie, dan verloochende hij het geloof, en is 
erger dan een ongelovige. 

9. Kies de weduwe uit, niet jonger dan zestig jaar, de 
vrouw van één man geweest,  

10. om goed werk bekendstaand, dat zij kinderen 
opgevoed heeft, of vreemdelingen opgevangen 
heeft, of de voeten van de heiligen heeft 
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gewassen, of verdrukten heeft verdedigd, of elk 
goed werk heeft aangepakt. 

11. Maar wijs jongere weduwen af, want als zij tegen 
de weelde van Christus ingaan, verlangen zij te 
trouwen,  

12. veroordeling overhoudend, omdat zij haar eerste 
overtuiging naast zich neer gelegd heeft. 

13. En wat een zinloze bezigheid om te leren is, is het 
langsgaan bij de huizen, en niet alleen een zinloze 
bezigheid, maar ook dat roddelen en bemoeien! 
Zinloze gesprekken. 

14. Ik wil dus dat de jongsten trouwen, kinderen 
krijgen, het huis besturen, en hierom geen 
gelegenheid tot laster bieden aan de tegenpartij. 

15. Want nu al zijn sommigen omgekeerd achter Satan 
aan. 

16. Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen 
opneemt, dan heeft diegene zelf genoeg middelen, 
en belast hij de kerk daar niet mee, zodat deze in 
wie werkelijk weduwe zijn kan voorzien. 

17. Ken de oudsten die goed besturen dubbele eer toe, 
vooral zij die werken met het woord en het 
onderwijs.  

18. Want de Schrift zegt: ‘U zult een dorsende os niet 
muilkorven.’ De arbeider verdient zijn loon. 

19. Neem geen beschuldiging tegen een oudste aan, 
behalve bij twee of drie getuigen.  

20. Bestraf wie voor de ogen van iedereen zondigt, 
zodat ook de rest diep ontzag heeft. 

21. Ik getuig plechtig voor deze God en de Heer Jezus 
Christus, met de uitgekozen engelen, dat u deze 
zaken onbevooroordeeld zult bewaren, nooit 
partijdig handelend. 

22. Leg niemand snel de handen op, heb ook geen deel 
aan andermans zonden, houd uzelf zuiver.  

23. Drink geen water meer, maar gebruik een beetje 
wijn, vanwege uw maag en uw steeds terugkerende 
zwakheden. 

24. De zonden van sommige mensen zijn vooraf 
duidelijk, doorlopend tot het oordeel, maar van 
anderen volgen die ze na.  

25. Zo zijn ook goede daden vooraf duidelijk, en waar 
dat niet zo is, kunnen zij niet verborgen blijven. 

 

I Timotheüs 6 
 
1. Voor zover er slaven onder een juk zijn, ga voorop 

in het eren van uw eigen bazen, zodat de Naam van 
God en het onderwijs niet kan worden gelasterd. 

2. En wie gelovige bazen hebben, veracht hen niet 
omdat het broers zijn, maar dien hen des te liever 
als slaven, omdat zij betrouwbaar en geliefd zijn, 
wie daar een goed werkende hulp voor 
terugkrijgen. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe 
aan. 

3. Als iemand iets anders onderwijst, en niet ingaat 
op deze gezonde woorden, die van onze Heer Jezus 
Christus, en de bijbehorende respectvolle goede 
daden (niet) leert,  

4. dan werd die als een rookgordijn, niets begrijpend, 
maar dan is zo iemand ziekelijk bezig met 
geschillen en zinloze woordenstrijd, waar 
jaloersheid uit voortkomt, ruzie, kwaadsprekerij, 
kwade verdenkingen,  

5. het verstand van mensen volledig indoctrinerend 
en te gronde richtend, daarbij, volledig verstoken 
van waarheid, doet zo iemand voorkomen alsof het 
verzamelen van geld respectabel is. Blijf daarbij 
weg. 

6. Het verzamelen van geld is wel respectabel als u 
zelfvoorzienend bent,  

7. want wij hebben niets in deze kosmos ingebracht, 
en het is duidelijk dat wij daarvanuit ook niets 
weggebracht zullen hebben. 

8. Dus als wij voedsel en kleding hebben, dan zullen 
wij daar tevreden mee zijn.  

9. Maar wie besluit om rijk te worden, komt in 
beproeving en strikken terecht en vele 
onbegrijpelijke en schadelijke begeerten, die 
ervoor zorgen dat mensen in verwoesting en met 
verlies van alles wegzinken. 

10. Want de wortel van al het kwade is de liefde voor 
geld. Waardoor sommigen die daarnaar snakken 
van het geloof zijn afgedwaald, terwijl zijzelf met 
veel verdriet gekwetst geraakt zijn. 

11. Maar u die een mens van God bent, vlucht voor 
deze dingen weg en jaag naar rechtvaardigheid en 
respectvolle goede daden, geloof, liefde, geduld, 
vriendelijkheid.  

12. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het 
eeuwige leven vast, waar u ook voor uitgenodigd 
bent en voor vele getuigen een goede 
geloofsbelijdenis voor heeft afgelegd. 

13. Ik draag u voor Gods aangezicht op, Die alle 
levende wezens voortbrengt, en voor Jezus 
Christus Die eenzelfde goede geloofsbelijdenis voor 
Pontius Pilatus afgelegd heeft,  

14. om dit gebod vlekkeloos bewaard te hebben, 
zonder het te vergeten, tot de verschijning van 
onze Heer Jezus Christus,  

15. Hij (God) zal op Zijn eigen tijd de gezegende en 
enige Vorst tonen, de Koning van koningen en Heer 
van heren,  

16. (God) Die alleen onsterfelijkheid bezit, levend in 
een ontoegankelijk licht, Wie geen mens gezien 
heeft, of gezien kan hebben; aan Wie de eer en de 
eeuwige heerschappij toekomt. Amen. 

17. Draag de rijken in dit tijdperk op om niet 
hoogmoedig te zijn, laat staan hun hoop op 
onzekere rijkdom te vestigen, maar op de levende 
God, Die ons alle dingen aandraagt om van te 
genieten. 

18. Goed handelend, rijk wordend in goede daden, 
vrijgevig zijnde, gemeenschappelijk delend,  

19. een schat voor zichzelf wegleggend als goed 
fundament voor wat spoedig komt, zodat zij beslag 
leggen op het eeuwige leven. 

20. O Timotheüs, bewaak het onderpand, afgekeerd 
van de oeverloze lege praatjes en elkaar 
tegensprekende theorieën van de zogenaamde 
‘wetenschap’.  

21. Sommigen die zich op het geloof beroepen hebben 
het doel ervan gemist. De genade is met u. Amen 

(De eerste brief aan Timotheüs werd geschreven vanuit 
Laodicea dat de voornaamste stad in Frygië, 
Pacatiana is.) 
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II Timotheüs 
 

II Timotheüs 1 
 
 1. Paulus, via Gods wil een apostel van Jezus Christus, 

op grond van de belofte van leven in de Christus 
Jezus,  

2. aan mijn geliefde kind Timotheüs. Genade, 
ontferming en vrede van Vader God en de Christus, 
Jezus onze Heer. 

3. Die God heeft genade in handen, Die al generaties 
lang met een zuiver geweten gediend wordt, Die u 
onophoudelijk in gedachten houdt, met mijn 
nachtelijke en dagelijkse smeekbeden,  

4. verlangend om u gezien te hebben, gedacht 
hebbend aan uw tranen, zodat ik met vreugde 
vervuld zou mogen worden,  

5. uw oprechte geloof in herinnering houdend, dat 
eerst in uw oma Loïs en in uw moeder Eunice 
gewoond heeft, waarvan ik ook zeker ben dat het 
in u is. 

6. Daarom is dát de oorzaak dat ik u eraan herinner 
om de vlam van Gods charisma in u aan te 
wakkeren, die via mijn handoplegging in u is.  

7. Want Die God heeft ons geen angstige geest 
gegeven, maar een van dynamiek en liefde en 
innerlijk behoud.  

8. Schaam u dus niet om van onze Heer Jezus Christus 
te getuigen, of van mij, zijn gevangene. Maar lijd 
mee om het goede nieuws in de kracht van God,  

9. Die ons gered heeft en ons geroepen heeft tot een 
heilige roeping, niet op grond van onze werken, 
maar op grond van Zijn eigen opzet en genade die 
ons, voor de tijden van de tijdperken, is gegeven 
in Christus Jezus,  

10. en nu is geopenbaard via de verschijning van onze 
Redder Jezus Christus, de dood inderdaad totaal 
zinloos gemaakt hebbend, en, via dit goede 
nieuws, het onvergankelijke leven aan het licht 
brengend,  

11. waarvoor ik als heraut en apostel en als 
onderwijzer van de samenlevingen apart gezet 
ben,  

12. waardoor ik deze dingen ook lijd, maar ik schaam 
mij niet, want ik weet op Wie ik vertrouwde, en ik 
werd ervan overtuigd dat Hij in staat is om ‘wat mij 
als onderpand is toevertrouwd’ tot op die dag te 
bewaren. 

13. Gebruik het onderliggende voorbeeld van de 
gezonde woorden die u van mij gehoord heeft, met 
de overtuiging en de liefde die in de Christus Jezus 
is. 

14. Bewaar het goede ‘onderpand dat u is 
toevertrouwd’ door de Heilige Geest Die in ons 
woont. 

15. Weet dit, dat iedereen in Asia zich van mij heeft 
afgekeerd, onder wie Fygellus en Hermogenes zijn. 

16. Moge deze Heer zich ontfermen over het 
huishouden van Onesiforus, omdat hij mij vaak 
heeft versterkt en zich niet voor mijn ketens 
geschaamd heeft,  

17. maar des te ijveriger heeft hij mij gezocht toen hij 
naar Rome is gekomen en mij gevonden heeft. 

18. (Deze Heer kan, bij de ontmoeting met de Heer op 
Zijn dag, hem genade verleend hebben). Ook de 
vele hulp die hij aan Efeze geboden heeft kent u 
beter dan ik. 

 

II Timotheüs 2 
 
1. Dus u, mijn kind, wees gesterkt met de genade die 

in Christus Jezus is.  
2. En dat wat u via vele getuigen van mij gehoord 

hebt, draag die zaken over aan betrouwbare 
mensen, die in staat zullen zijn om ook anderen te 
onderwijzen. 

3. Dus u, onderga het lijden als goede soldaat van 
Jezus Christus.  

4. Niemand die dient als soldaat houdt zich bezig met 
zaken van levensonderhoud, want het is de 
bedoeling om wie hem gemonsterd heeft te 
behagen. 

5. En als iemand aan de strijd deelneemt, dan wordt 
hij niet gekroond voordat hij volgens de regels 
heeft gestreden. 

6. De werkende boer past het om als eerste van de 
vruchten te genieten. 

7. Gebruik uw verstand dus met wat ik zeg, want de 
Heer kan u in alles inzicht gegeven hebben. 

8. Herinner dat Jezus Christus uit de dood werd 
opgewekt, uit het zaad van David, volgens dat 
goede nieuws van mij, 

9. waarvoor ik als een misdadiger in ketens lijden 
onderga. Maar het woord van God is niet aan 
banden te leggen. 

10. Daarom verdraag ik alles vanwege de 
uitgekozenen, zodat ook zij redding in de Christus 
Jezus zouden ontvangen, met eeuwige 
heerlijkheid. 

11. Dit woord is betrouwbaar. Want als wij samen 
gestorven zijn, dan zullen wij ook leven.  

12. Als wij volharden, dan zullen wij ook samen 
regeren. Als wij verloochenen, dan zal Hij ons 
verloochenen. 

13. Als wij ontrouw zijn, dan blijft Hij trouw. Hij kan 
zichzelf niet verloochend hebben. 

14. Houd deze dingen in herinnering, alleen door voor 
het aangezicht van de Heer te getuigen, zonder een 
woordenstrijd te voeren die nergens toe leidt, 
behalve dan een catastrofe voor de toehoorders. 

15. Boek zelf vooruitgang om beproefd geijkt naast 
deze God te staan, als een arbeidskracht die zich 
niet hoeft te schamen, het woord van waarheid 
messcherp aansnijdend.  

16. Maar schuw de oeverloze zinloze praatjes, want 
des te meer zal de goddeloosheid woekeren,  

17. want die woorden van hen gedragen zich als een 
voedingsbodem voor kanker. Onder wie zich 
Hymneüs en Filetus bevinden,  

18. wie het doel van de waarheid is ontgaan, 
verkondigend dat de opstanding al gebeurde, ter 
verwoesting van het geloof van sommigen. 
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19. Toch hield dat sterke fundament van God stand, 
met dit zegel als kenmerk: ‘De Heer heeft wie van 
Hem zijn leren kennen,’ en ‘Ga weg bij 
onrechtvaardigheid iedereen die de Naam van 
Christus uitspreekt.’  

20. Bovendien zijn er in een groot huis niet alleen 
gouden en zilveren gebruiksvoorwerpen, maar ook 
van hout en aardewerk, en het een is echt 
belangrijk, en het ander onbelangrijk. 

21. Als iemand zich dus hiervan reinigt, zal hij een 
belangrijk gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd 
geworden, en bruikbaar voor de Heer van het 
huishouden, voor elk goed werk inzetbaar.  

22. Ontvlucht de jeugdige lusten ook, jaag 
rechtvaardigheid na, geloof, liefde, vrede, samen 
met wie de Heer vanuit een zuiver hart aanroepen.  

23. Bestrijd daarbij de dwaze en ongetrainde 
vraagstellingen, wetend dat die strijd opleveren.  

24. En voor een slaaf van de Heer is het niet nodig om 
te vechten, eerder om vriendelijk tegen iedereen 
te zijn, in staat te onderwijzen, om boven het 
kwaad te staan,  

25. met zachtmoedigheid opvoedend wie zich als 
tegenstander opstelt. Ooit zou deze God hen met 
de nauwkeurige kennis van de waarheid op andere 
gedachten kunnen brengen,  

26. als zij bij zinnen zouden komen, weg uit de strik 
van de duivel, levend door hem gevangen voor zijn 
eigen doeleinden.  

 

II Timotheüs 3 
 
1. En weet dit, dat in de laatste dagen moeilijke 

tijden aan zullen breken.  
2. Want mensen zullen vriend van zichzelf zijn, vriend 

van het geld, opscheppers, hoogmoedig, niet te 
overtuigen door hun ouders, onvriendelijk, 
onheilig,  

3. asociaal, ongemotiveerd, duivels, machteloos, 
wild, tégen wie het goede liefhebben,  

4. verraders, impulsief, uitzichtloos, liever 
genotzuchtig dan vriend van God,  

5. een schijn van godsvrucht hebbend, maar de kracht 
ervan tegensprekend. Keer u ook van hen af. 

6. Want dat is het soort dat een huishouden inpakt, 
en de vrouwtjes in zonde gevangenneemt, 
gedreven door allerlei lusten,  

7. altijd meer kennis verwervend, maar nooit in staat 
om tot de nauwkeurige kennis van de waarheid te 
komen. 

8. En op dezelfde manier hebben Jannes en Jambres 
aan Mozes weerstand geboden, ook zij staan zo 
tegenover de waarheid, mannen die hun verstand 
volledig verloren hebben, dat wat het geloof 
betreft niet accepterend. 

9. Maar zij zullen het niet ver schoppen, want dat 
onverstand van hen zal iedereen duidelijk 
geworden zijn, zoals dat ook met die (twee) is 
gebeurd. 

10. Toch volgde u altijd mijn onderwijs, deze 
levenswijze, dat geloof, dat geduld, deze liefde, 
deze standvastigheid,  

11. de vervolgingen, het lijden, wat mij in Antiochië is 
overkomen, in Ikoniüm, in Lystra, allerlei 
vervolgingen die ik heb ondergaan, want uit die 
allemaal heeft de Heer mij dan ook bevrijd. 

12. Bovendien zal iedereen die godvruchtig in Christus 
Jezus wil leven uitgeleid worden.  

13. Maar slechte mensen, en wie doen alsof, vergaat 
het van kwaad tot erger, (anderen) afdwalend en 
zelf afgedwaald. 

14. Maar u, blijf bij wat u geleerd is en waar u diep van 
overtuigd geraakt bent, wetend van wie u het 
geleerd heeft,  

15. en dat u van kinds af aan de heilige schriften leerde 
kennen, die, tot uw redding, verstandig kunnen 
maken, door te geloven in Christus Jezus. 

16. Alle door God geïnspireerde geschriften zijn 
winstgevend om te onderwijzen, als bewijsvoering, 
ter correctie, en voor een rechtvaardige 
opvoeding. Zodat de mens van God volmaakt kan 
zijn, voor elk goed werk volledig toegerust.  

 

II Timotheüs 4 
 
1. Dus voor het aangezicht van God bevestig ik met 

klem, ook voor de Heer Jezus Christus, Die op het 
punt staat om levenden en doden te oordelen door 
middel van Zijn verschijning en Zijn koninkrijk, 

2. verkondig het woord, sta klaar als het uitkomt en 
als het niet uitkomt, overtuig, beloon, bemoedig, 
met alle geduld en onderwijs. 

3. Want er zal een tijd zijn dat zij het gezonde 
onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zullen 
naar hun eigen behoeften steeds meer leraren 
toevoegen, die oorstrelend zijn.  

4. En het gehoor zal zich inderdaad van de waarheid 
afkeren en zij zullen zich tot mythen keren. 

5. Maar wees jij sober in alles, verdraag het kwaad, 
doe het werk van een evangelist, maak je 
dienstbetoon volledig af. 

6. Want ik word nu al als plengoffer uitgegoten, en de 
tijd van mijn vertrek staat voor de deur. 

7. Ik streed de goede strijd, liep de koers uit, 
bewaarde het geloof. 

8. Hierna ligt de kroon van rechtvaardigheid voor mij 
klaar, die de Heer mij geven zal op die dag, Die 
rechtvaardige Rechter, en niet alleen aan mij, 
maar aan iedereen die Zijn verschijning liefgehad 
heeft. 

9. Haast u om snel naar mij toe te komen.  
10. Want Demas heeft mij verlaten, het huidige 

tijdperk liefhebbend, en is naar Thessalonica 
gegaan. Crescens naar Galatië, Titus naar 
Dalmatië.  

11. Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op, neem hem 
met u mee, want hij is als hulp goed inzetbaar. 

12. En Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd.  
13. Als je komt breng dan de reismantel die ik in Troas 

bij Karpus achtergelaten heb mee, en de 
boekrollen, vooral de perkamenten.  

14. Die kopersmid Alexander heeft mij veel kwaad 
berokkend, de Heer kan hem vergelden naar zijn 
werken. 

15. Past u daar ook voor op, want hij vecht onze 
woorden bijzonder heftig aan. 

16. Niemand is bij mijn eerste verdediging geweest, 
iedereen heeft mij juist verlaten. Moge het hen 
niet aangerekend worden.  

17. Maar de Heer heeft mij bijgestaan, en mij sterk 
gemaakt, zodat de boodschap via mij helemaal 
afgerond kan worden, en alle samenlevingen het 
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gehoord kunnen hebben. Ik ben dan ook uit de bek 
van de leeuw getrokken.  

18. Én de Heer zal mij uit ieder schadelijk werk 
wegtrekken, en veilig bewarend zijn, tot en met 
Zijn hemelse koninkrijk, aan Wie de Majesteit 
toebehoort tot in alle eeuwigheid. Amen. 

19. Groet Priscilla en Aquilla, en het huishouden van 
Onesiforus. Erastus is in Korinthe gebleven, en 
Trophimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. 
Haast je voor de winter te komen. Eubulus en 
Pudens, en Linus, en Claudia, en alle familieleden 
groeten u. 

20. De Heer Jezus Christus is met uw geest. Genade is 
met u allemaal. Amen. 

(De tweede brief aan Timotheüs, aangesteld als eerste 
toezichthouder van de gemeente Efeze, werd 
vanuit Rome geschreven, toen Paulus voor de 
tweede keer voor Nero geleid werd.) 

 


