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                                                                      LES XI 

11.1 Inleiding 
In deze les maken wij een begin met de behandeling van de zelfstandige naamwoorden. Het 

Grieks heeft drie declinaties (verbuigingswijzen). De eerste declinatie, waarmee wij ons in 

deze les willen bezig houden, is de declinatie van de a-stammen. Woorden die in deze groep 

vallen eindigen meestal op een -h. Wij willen u onder 11.2 voorbeelden geven uit het Nieuwe 

Testament waarin de verschillende naamvallen van een woord uit de eerste declinatie worden 

gebruikt. Voor het enkelvoud gebruiken wij voorbeelden met het woord ajrchv. Dit woord 

betekent ‘begin’ en kan zowel het begin van iets in het algemeen aanduiden als het begin van 

de wereld. Kijkt u maar naar de voorbeelden. Voor het meervoud gebruiken wij het woord 

ejntolhv. Dit woord betekent ‘gebod’. 

 

11.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met woorden van de eerste declinatie op -h 
 
ajrchv tou' eujaggelivou  
*Ihsou' Cristou' uiJou' 
qeou 
 
 
 
 
ejkei'no" ajnqrwpoktovno"  
h^n ajp j ajrch'" 
 
 
 
 
 
  

 Begin van het evangelie  
van Jezus Christus,  Zoon 

van God. (Marc. 1: 1)  
 
 
 
 
Hij was een moordenaar 
vanaf [het] begin.  (Joh. 

8: 44)  

 ajrchv- 1ste nv. ev., 
eujaggelivou- 2de nv. ev.  
jIhsou Cristou'- 2de nv. 

v.  jIhsou'"  Cristov", 

ui&ou'- 2de nv. ev., qeou'- 
2de nv. ev. v. qeov"- God 
 
ejkei'no"-die(gene), 

ajnqrwpoktovno"-moor-

denaar (lett. mensen-

doder),  ajpov-(+ 2de nv.) 

vanaf, ajrch'"- 2de  nv. 

ev. 
 

 
 
ejn ajrch'/ ĥn oJ lovgo",  
kaiV oJ lovgo" h^n proV" 
toVn qeovn, kaiV qeoV" h^n oJ 
lovgo". ou%to" h^n ejn 
ajrch/' proV" toVn qeovn 

 In het begin was het 

Woord,  en het Woord 

was bij God, en het 

Woord was God.  Dit was 

in het begin bij God.  
(Joh. 1: 1, 2) 
 

 ajrch/'- 3de nv. ev., ou%to"-

deze 
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tauvthn ejpoivhsen ajrchVn 
tw'n shmeivwn oJ jIhsou'" 

 Dit begin van de tekenen 

heeft Jezus gedaan. (Joh. 

2: 11) 

 tauvthn- 4de nv. ev. vrl. 

van ou%to", ejpoivhsen- 

3de p. ev. aor. v. poievw- 
ik doe (deze tijd komt nog 

aan de orde!), ajrchvn- 4de 

nv. ev., shmei'wn-  2de 

nv. mv. v. shmei'on 

(onz.)- teken (het was dus 

zijn eerste teken) 
 
     
kaiV aiJ ejntolaiV aujtou 
barei'ai oujk eijsivn  

 En Zijn geboden zijn niet 
zwaar.  (1 Joh. 5: 3) 

 ejntolaiv- 1ste nv. mv. v. 
e*ntolhv (vrl.)- gebod, 

barei'ai- 1ste nv. ev. vrl. 

v. baruv"- (bijv. nw.) 

zwaar (N.B. Een bijv. nw. 

komt in geslacht, getal en 

naamval overeen met het 

woord waar het bijhoort!)   
 
hJ peritomhV oujdevn 
ejstin, kaiV hJ 
ajkrobustiva oujdevn 
ejstin, ajllaV thvrhsi" 
ejntolw'n qeou' 

 De besnijdenis is niets, en  
het onbesneden zijn is 

niets, maar het houden 

van Gods geboden.  (1 

Kor. 7: 19)  

 peritomhv (vrl.)-

besnijdenis (lett. het 

snijden [tomh] om 

[peri]), oujdevn-niets,  
ajkrobustiva (vrl.)- 
onbesneden zijn, 
thvrhsi" (vrl.)- 

onderhouden, ejntolw'n-

2de nv. mv.  
 
ejn tauvtai" tai'" dusiVVn 
e*ntolai'" o@lo" oJ novmo" 
krevmatai kaiV oiJ 
profh'tai 

 Aan deze twee geboden 
hangt de hele wet en de 

profeten.  (Matt. 22: 40) 

 tauvtai"-3de nv. mv. v. 

ou%to"- deze die, dusivn-

3de nv. mv. v. duvo- twee, 
ejntolai'"- 3de nv. mv., 
o@lo"- 1ste  nv. ev. mnl. v. 
o@lo"- (bijv. nw.)  geheel, 
novmo" (mnl.)- wet, 

krevmatai- 3de p. ev. o.t.t. 

v. kremavnnumi- ik hang 
(deze vorm wijkt af van 

de normale vorming van 

de o.t.t.), profh'tai- 1ste 

nv. mv. v profhvth" 

(mnl.)- profeet 
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ejaVn ajgapa'te me, taV" 
ejntolaV" taV" ejmaV" 
thrhvsete 

 Indien jullie Mij lief 

hebben, zullen jullie Mijn 

geboden houden.  (Joh. 

14: 15) 

 ejavn-indien, ajgapavw-ik 

heb lief, (bezitt. vnw.) van 

mij,  mijn, thrhvsete- 

2de p. mv. o.t.t.t. v. 

threvw- ik (onder)houd 
 
 
 

 

 

 

 

11.3 Overzicht van de verbuiging van zelfstandige naamwoorden van de eerste declinatie 

op -h. 

 

Wij geven u nu de vormen van het zelfstandig naamwoord van de eerste declinatie op -h. Wij 

gebruiken de woorden uit de voorbeelden onder 11.2. De uitgangen hebben wij voor u vet 

weergegeven. U kunt van andere zelfstandige naamwoorden op -h de naamvallen vormen door 

achter de stam (het woord zonder de -h) deze uitgangen te plaatsen. 

 

1ste nv. ev.  ajrchv 
2de  nv. ev.  ajrch/'" 
3de  nv. ev.  ajrch/' 
4de  nv. ev.  ajrchvn 
 
1ste nv. mv.  ejntolaiv 
2de  nv. mv.  ejntolw'n 
3de  nv. mv.  ejntolai'" 
4de  nv. mv.  ejntolav" 
 
11.4 De vijfde naamval 
Er is nog een naamval die tot nu toe niet is genoemd. Dit is de vijfde naamval of vocativus. In 

deze naamval staan woorden die gebruikt worden om iemand direct aan te spreken. Zo komt in 

de zin 'broer, kom hier' het woord broer in het Grieks in de vijfde naamval. Wij zullen 

voortaan wanneer we een bepaalde declinatie bespreken de vijfde naamval apart behandelen. 

Voor de eerste declinatie geldt dat de vijfde naamval gelijk is aan de eerste, zowel in enkel- als 

in meervoud. De vijfde naamval heeft dus als uitgangen: 

enkelvoud  -h 

meervoud -ai 
 

 

 

 

 

 

 



 LES XI 

 

 

4 

11.5 Huiswerk   

a) Geef de vier naamvallen meervoud van ajrchv en de vier naamvallen enkelvoud van 
ejntolaiv. 
 

b) Vertaal de volgende zinnen. 
1. oujciV hJ yuchV plei'ovn ejstin th'" trofh'"; 
2. pw'" hJ ajgavph tou' qeou' mevnei ejn aujtw'/; 
3. ei@pen diaV parabolh'"... 
4. h!meqa deV aiJ pa'sai yucaiVV ejn tw/' ploivw/ diakovsiai eJbdomhvkonta e@x. 
5. ejthvroun thVn fulakhvn. 
6. tiv" hJma'" cwrivsei ajpoV th'" ajgavph" tou' Cristou'...; 
7. ou!te gaVr peritomhv tiv ejstin ou@te ajkrobustiva... 
8. kaiV suV, Bhqlevem, gh'  *Iouvda, oujdamw'" ejlacivsth eî.. 
9. proV" aujtouV" thVn parabolhVn ei!pen. 
10. wJ" a!gkuran e!comen th'" yuch'"... 
 
oujciv- volstrekt niet, geenszins (sterkere ontkenning dan ouj), plei'on- (+ 2de nv.) meer, 

trofhv (vrl.)- voedsel, mevnw- ik blijf, ei!pen- 3de p. ev. aor.: 'hij sprak', diav- (+ 2de nv.) door, 

diakovsiai- tweehonderd, eJbdomhvkonta- zeventig (wordt niet verbogen), e@x- zes (wordt niet 

verbogen), ejthvroun- 3de p. mv. o.v.t. v. threvw: 'zij bewaakten', cwrivzw- ik scheid, ou!te- en 

niet, ou!te ... ou!te- noch ... noch, tiv=ti (Het accent staat hier los van de betekenis! Dit heeft te 

maken met het woord dat volgt!), Bhqlevem- Bethlehem, oujdamw'"- geenszins, ejlacivsth- 

geringste (de vergelijkende trap komt nog aan de orde), wJ"- zoals, a!gkuran- 4de nv. ev. v. 
a!gkura (vrl.)- anker 
 

 

11.6 Nieuwe woorden 
 
ajrchv (vrl.)    - begin 
eujaggevlion (onz.)   - evangelie (lett. goede boodschap) 
ejkei'no"     - die(gene) 
ajncrwpoktovno" (mnl.)  - moordenaar 
ou%to"     - deze 
shmei'on (onz.)   - teken 
ejntolhv (vrl.)    - gebod 

baruv"     - (bijv. nw.) zwaar, zware 
peritomhv (vrl.)   -  besnijdenis 
oujdevn     - niets 
ajkrobustiva (vrl.)   - onbesneden zijn 

thvrhsi" (vrl.)    - onderhouden, naleven 
duvo     - twee 
o@lo"     - (bijv. nw.) (ge)heel 
novmo" (mnl.)    - wet 
kremavnnumi    - ik hang op 
profhvth" (mnl.)   - profeet 
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ejavn     - indien 
ajgapavw     - ik heb lief (met goddelijke liefde) 
ejmov"     - mijn (bijvoeglijk naamwooord) 
threvw     - ik (onder)houd 

ou*civ     - volstrekt niet, geenszins (sterkere ontkenning dan ouj)  
plei'on     - (+ 2de nv.) meer 

trofhv (vrl.)    - voedsel 

mevnw     - ik blijf 

diav     - (+ 2de nv.) door 

diakovsiai    - tweehonderd  
eJbdomhvkonta    - zeventig (wordt niet verbogen) 

e@x      - zes (wordt niet verbogen) 
cwrivzw     - ik scheid 

ou!te     - en niet  
ou!te ... ou!te    - noch ... noch  
Bhqlevem    - Bethlehem 
oujdamw'"    - geenszins  
wJ"      - zoals 
a!gkura (vrl.)    - anker 
 
 
11.7  De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Griekse Godsdienst  

In deze les willen wij u kort iets vertellen over de Griekse godsdienst. De Grieken vereerden 

meerdere goden en godinnen. De oppergod was Zeus (Zeuv", 2de nv. Diov", 4de nv. Diva). De 

goden werden antropomorf voorgesteld, dat wil zeggen in menselijke gedaante. Men geloofde 

dat bepaalde goden en godinnen gehuwd waren en kinderen hadden. Ook kenden de goden 

menselijke emoties. Zo kon hun handelen bepaald worden door gevoelens van afgunst, haat of 

liefde. Onderling voerden de goden soms oorlog. Ook kozen zij wel in menselijke oorlogen 

een bepaalde kant. De goden konden in gevechten gewond raken, maar ze konden niet sterven 

aan hun wonden. Volgens de mythologische verhalen hadden de goden soms ook 

verhoudingen met aardse vrouwen. De kinderen die uit deze relaties voortkwamen, werden als 

halfgoden in het pantheon opgenomen. Een bekend voorbeeld van zo'n halfgod is Herakles, 

zoon van Zeus en een sterflijke vrouw, Alkmene.  

 

Het heiligdom van een bepaalde god bestond uit twee delen, een grote hof met aan de godheid 

gewijde bomen of bronnen en het eigenlijke heiligdom. Dit was een gebouw met rijke 

versieringen in de vorm van bewerkte zuilen en afbeeldingen van mythologische verhalen op 

de gevel. In het gebouw stond een godenbeeld en vaak ook een altaar. De rituele handelingen 

bestonden uit het brengen van offers en het plengen van wijn. Het plengen van wijn werd ook 

wel in huiselijke kring gedaan. Men sprenkelde dan aan het begin van de maaltijd wat 

druppels wijn op de tafel onder het spreken van een gebed tot de god. Gebeden bestonden 

meestal uit formules.  

 

De Grieken geloofden in een leven na de dood. Ook geloofden zij in een oordeel over het 

handelen op aarde en in beloning of straf in het hiernamaals. Maar door in de goden te geloven 

en hen te dienen kon men nooit zeker zijn van een goed leven na de dood. Een oplossing 
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hiervoor brachten de mysteriegodsdiensten die uit het verre oosten in Griekenland werden 

geïntroduceerd. Door ingewijd te worden in een mysteriecultus kon men een figuurlijke dood 

sterven en zo al bij leven een eeuwige toekomst verwerven.  

 

De Griekse godsdienst was ook buiten Griekenland verbreid, bijvoorbeeld in Griekse kolonies. 

In het Nieuwe Testament wordt in Hand. 14 beschreven hoe Paulus en Barnabas te Lystra 

worden aangezien voor de goden Zeus en Hermes. Er staat in vers 12 dat ze Barnabas Hermes 

noemen omdat hij het woord voert. Hermes was namelijk de bode van de goden. Ook wordt in 

vers 13 melding gemaakt van de priester van Zeus. 

 

In de stad Efeze was een uitgebreide cultus van Artemis (  !Artemi"), aangezien volgens een 

mythe daar een beeld uit de hemel op aarde was gevallen. De zilversmeden in Efeze 

verdienden veel geld aan de verkoop van zilveren tempeltjes aan reizigers (zie Hand. 19: 24- 

28). 

 

NOTITIES: 
 
 
 
      
 
 


