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                                                                     LES X 
 

10.1 Inleiding 
In deze les behandelen we de  onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd van het  regelmatige 

werkwoord. Deze wordt gevormd door achter de stam van het werkwoord de uitgangen van 

de diverse personen te zetten. Bekijkt u eerst de voorbeelden en leert u de uitgangen 

herkennen! 

 

10.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de o.t.t.t. van regelmatige 

werkwoorden. 
 

 

 
ejgwV qerapeuvsw aujtovn  

 

 
ouj foneuvsei" 

 

 

 
oujdeVV ajkouvsei ti" ejn 
tai'" plateivai" thVn 
fwnhVn aujtou'  
 

 Ik zal hem genezen. 

(Matt. 8: 7)  

 

 

U zult niet doden (Matt. 

5: 21)  

 

 

Noch zal iemand in de 

straten zijn stem horen.  

(Matt. 12: 19) 

 qerapeuvsw- 1ste p. ev. 

o.t.t.t. v. qerapeuvw- ik 

genees  

 

foneuvsei"- 2de p. ev. 

o.t.t.t. v. foneuvw- ik 

vermoord  

 

oujdev-en niet, maar niet, 

ajkouvsei- 3de p. ev. 

o.t.t.t. v. ajkouvw- ik hoor, 
ti"- (zonder accent) 

iemand, platei'a (vrl.)- 

straat, brede weg, fwnhv 
(vrl.)- stem 

 

 
kaiV pisteuvsomen ejp j 
aujtovn 

 En wij zullen in Hem 

geloven.  (Matt. 27: 42) 

 

 pisteuvsomen-1ste p. mv. 

o.t.t.t. v. pisteuvw- ik 

geloof, pisteuvw ejpiv (+ 

4de nv.)- ik geloof in 

 
pw'" toi'" ejmoi'" rJhvmasin 
pisteuvsete; 

 ... hoe zullen jullie Mijn 

woorden geloven? (Joh. 

5: 47) 

 pw'"- (vraagwoord) hoe, 

ejmoi'"- 3de nv. mv. mnl. 

v. ejmov"- (bezittelijk 

voornaamwoord) van mij, 

mijn, rJhvmasin- 3de nv. 

mv. v. rJh'ma (onz.)- 

woord, pisteuvsete- 2de 

p. mv. o.t.t.t. v. pisteuvw-
ik geloof  
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kaiV profhteuvsousin   En zij zullen profeteren. 

(Hand. 2: 18) 

 profhteuvsousin- 3de p. 

mv. o.t.t.t. v. profhteuvw- 

ik profeteer 

 

 

Wij herhalen de uitgangen van de o.t.t.t.:  
      
     -sw    -somen 
     -sei"     -sete 
     -sei    -sousin 
 

 

 

 

10.3 De o.t.t.t. van werkwoorden met stam op een dentaal. 
Een dentaal is een medeklinker die wordt uitgesproken met behulp van de tanden (Lat. dens = 

tand). De dentalen zijn t, d, q, z.  

De o.t.t.t. van werkwoorden met een stam op een dentaal wordt gevormd door de uitgangen 

van de o.t.t.t. achter de stam te zetten, waarbij de dentaal wegvalt onder invloed van de -s-. 
Wij geven u een voorbeeld.  

 
aujtoV" uJma'" baptivsei ejn 
pneuvmati aJgivw/ kaiV puriv 

 Hij zal jullie dopen met de 

Heilige Geest en met 

vuur. (Luc. 3: 16) 

 baptivsei- 3de p. ev. 

o.t.t.t. v. baptivzw -ik 
doop, pneuvmati- 3de nv. 

ev. v. pneu'ma (onz.)- 

Geest, aJgivw/- 3de nv. ev. 

onz. v.  a@gio"- (bijv. nw.) 

heilig, puriv- 3de nv. ev. 

v. pu'r (onz.)- vuur 

 

 

 

10.4 De o.t.t.t. van werkwoorden met stam op een labiaal. 
Een labiaal is een medeklinker die wordt uitgesproken met behulp van de lippen (Lat. labia= 

lip). De labialen zijn p, b, f.  
Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op een labiaal, trekken de labiaal en de -s- van 

de uitgang samen tot de letter y. Wij geven u weer een voorbeeld. 

 
... pevmyw aujtoVn proV" 
uJma'" 

 ... Ik zal Hem tot jullie 

zenden.  (Joh. 16: 7) 

 

 pevmyw- 1ste p. ev. o.t.t.t. 

van pevmpw- ik  zend, 

prov"- (+ 4de nv.) naar, tot 

 

 

10.5 De o.t.t.t. van werkwoorden met stam op een gutturaal. 
Gutturalen zijn medeklinkers die met behulp van de keel worden uitgesproken (Lat. guttur = 

keel). De gutturalen zijn k, g, c. 
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Wanneer de stam van een werkwoord eindigt op een gutturaal, trekt de gutturaal samen met 

de -s- van de uitgang tot de letter x. Natuurlijk geven wij weer een voorbeeld. 

 
... proavxw u&ma'"... 
 

 

 ... Ik zal jullie 

voorgaan...(Matt.26: 32)   

 proavxw- 1ste p. ev. o.t.t.t. 

v. proavgw- ik ga voor(uit)   

 

 

 

10.6 Overzicht vorming o.t.t.t. van werkwoorden op dentalen, labialen en gutturalen 
 

dentalen (t, d, q, z) : dentaal verdwijnt voor de -s-  Voorbeeld: baptivzw > baptivsw 

labialen (p, b, f) : labiaal + -s- > -y- Voorbeeld: pevmpw > pevmyw 

gutturalen (k, g, c) : gutturaal + -s- > -x- Voorbeeld: proavgw > proavxw 

 

10.7 Huiswerk   
a) Vertaal de volgende zinnen. 
1. kajgwV ajnapauvsw uJma'". 
2. kaiV pavlin doxavsw. 
3. aujtw'/ movnw/ latreuvsei". 
4. sunavxw ejkei' pavnta. 
5. pevmyw toVn uiJoVn mou toVn ajgaphtovn. 
6. aujtoVn ajpoluvsw. 
7. ajnoivxw ejn parabolai'" toV stovma mou. 
8. pisteuvsomen ejp j aujtoVn. 
9. ejgwV seivsw ouj movnon thVn gh'n ajllaV kaiV toVn oujranovn. 
10. kaiV th'" fwnh'" mou akouvsousin. 
 
kajgwv- kaiv + ejgwv (dit verschijnsel heet crasis en komt later aan de orde), ajnapauvw- ik geef 

rust, pavlin- weer, opnieuw, doxavzw- ik eer, latreuvw- ik dien, sunavgw- ik breng samen, 
pevmpw- ik zend, ajpoluvw- ik maak los, ajnoivgw- ik open, parabolhv (vrl.)- gelijkenis, stovma 
(onz.)- mond, seivw- ik schud, ouj movnon ... ajllaV kaiv- niet alleen ... maar ook, gh' (vrl.)- 
aarde 
 
b) Schrijf van de o.t.t.t-vormen uit bovenstaande zinnen op hoe de o.t.t.t. gevormd wordt. 
Voorbeeld: ajnapauw- stam ajnapau- + -sw > ajnapausw 
 

 

10.8 Nieuwe woorden 
 
qerapeuvw   - ik genees 
foneuvw    - ik vermoord 
ti"    - (zonder accent!) iemand 
platei'a (vrl.)   - straat, brede weg 
fwnhv (vrl.)   - stem 
pisteuvw ejpiv    - (+ 4de nv.) ik geloof in 
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pw'"    - (vraagwoord) hoe 
ejmov"    - (bezittelijk vnw.) van mij, mijn 
profhteuvw   - ik profeteer 
baptivzw   - ik doop 
pneu'ma (onz.)   - Geest 
a@gio"    - (bijv. nw.) heilig 
pu'r (onz.)   - vuur 
pevmpw    - ik zend 
proavgw    - ik ga vooruit 
a*napauvw   - ik geef rust 
pavlin    - (bijwoord) weer, opnieuw 
doxavzw    - ik eer 
latreuvw   - ik dien 
sunavgw    - ik breng samen 
ajpoluvw    - ik laat los 
ajnoivgw    - ik open 
parabolhv (vrl.)   - gelijkenis 
stovma (onz.)   - mond 
seivw    - ik schud 
ouj movnon ... ajllaV kaiv - niet alleen ... maar ook 
gh' (vrl.)    - aarde, land 
 
 
 
 
10.9 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Religie binnen het Jodendom III 

In het Nieuwe Testament worden naast de Farizeeën ook de Sadduceee >n (Saddoukai'oi) 

genoemd. Zij accepteerden alleen de wetten als normgevend en verwierpen de mondelinge 

overlevering. Zij zijn het meest bekend om hun afwijzing van het geloof in opstanding uit de 

doden (Matth. 22: 23: 'de Sadduceee >n die zeggen dat er geen opstanding is'). Hierover 

verschilden zij van mening met de Farizeeën (Hand. 23: 8). Vaak worden echter beide 

groepen naast elkaar genoemd en even scherp veroordeeld (Matth. 16; 6, 11, 12). 

 

Een andere groep die vaak wordt genoemd in het Nieuwe Testament is die van de 

Schriftgeleerden (grammatei'"). Zoals hun naam al aangeeft, hadden zij grote kennis op het 

gebied van de Schriften (zie bijvoorbeeld Matth. 2: 4). Zij onderwezen de Schriften aan 

leerlingen die zij om zich heen verzamelden (Marc. 1: 22). Vaak worden zij naast de 

Farizeeën genoemd, bijvoorbeeld in Matth. 23 (verzen 13, 15, 23, 25, 27, 29). Als 

wetgeleerden vervulden zij een belangrijke rol bij het rechtspreken in de Joodse raad (Marc. 

14: 53, Hand. 4: 5).  

 

 

NOTITIES: 
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