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                                   LES XII 

 

12.1 Inleiding 

In de vorige les hebben wij de eerste declinatie met u bekeken. Wij vertelden toen dat woorden op 
-h bij de eerste declinatie horen. In deze les willen wij woorden aan de orde stellen die op een -a 

eindigen. Zij vallen ook onder de eerste declinatie. Hun uitgangen zijn in het meervoud gelijk aan 

die van woorden op -h. In het enkelvoud wijken de uitgangen af. 

 

Ook willen wij u vormen laten zien van woorden van de eerste declinatie op -h" en -a". Deze 

woorden hebben ook een afwijkende verbuiging in het enkelvoud. Bekijkt u de volgende 

voorbeelden.  

 

In deze voorbeelden ziet u eerst alle vormen (enkel- en meervoud) van het woord hJmevra. Dit 

woord is vrouwelijk en betekent >dag=. Het wordt vaak als tijdsbepaling gebruikt, meestal in 

combinatie met een voorzetsel.  Vervolgens ziet u alle vormen van de woorden profhvth" 

(profeet) en neaniva" (jongeman). 

 

N.B. Wij willen u er opnieuw opwijzen dat wij kennis uit voorafgaande lessen bekend 

veronderstellen. Dit betekent dat wij in voorbeelden vormen die al behandeld zijn niet nader 

toelichten. 

 

12.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met woorden van de eerste declinatie op -a, -h" en 
-a"   
 
kaiV hJmevra ĥn 
para-skeuh'"-- 
 

 En het was de dag van de 

voorbereiding (voor de 

sabbat).  (Luc. 23: 54)  

 hJmevra - 1ste nv. ev.,  
paraskeuh'"- 2de nv. ev. 

v. paraskeuhv (vrl.)- 

voorbereiding  
     
... ajp j ejkeivnh" th'" 
hJmevra"... 

 ... vanaf die dag...  (Matt. 

22: 46) 

 ejkeivnh"- 2de nv. ev. vrl. 

v. ejkei'no"- die (merk op 

dat een aanwijzend en 

naamval congrueert met het 

znw. waar het bijhoort), 
hJmevra"- 2de nv.  ev. 

     
... ejn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/  ... op die dag...  (Matt. 7: 

22) 

 ejkeivnh/- 3de nv. ev. vrl. v. 

ejkei'no"- die, hJmevra/- 3de 

nv. ev. 
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... o@ti oujk oi!date thVn 
hJmevran  oujdeV thVn w@ran 

 ... omdat jullie de dag niet 

kennen noch het uur. (Matt. 

25: 13) 

 o@ti- dat, omdat, oi!date- 

2de p. mv. v. oi^da- ik weet 

(zie 12.5),  h&mevran- 4de 

nv. ev., ou*deV- noch (zie 

12.4), w@ran- 4de nv. ev. v. 

w@ra (vrl.)- uur   
     
... o@ti h!dh hJmevrai trei'" 
prosmevnousin moi...  

 ... omdat zij al drie dagen 
bij Mij blijven ... (Marc. 8: 

2) 

 h!dh-al, reeds, trei'"-drie 

(wordt niet verbogen, zie 

les 14), prosmevnw- ik 

verblijf bij 
 

     
 
ajpoV deV tw'n hJmerw'n  
jIwavnnou tou' baptistou'  
e@w" a!rti  

 Vanaf de dagen van 

Johannes de Doper  tot nu 

...  (Matt. 11: 12) 
 

 hJmerw'n- 2de nv. mv.,  
jIwavnnou- 2de nv. ev. v.   
jIwavnnh"- Johannes,  
baptistou'- 2de nv. ev. v 
baptisthv" (mnl.)- doper, 
a!rti- (bijwoord) nu  

     
ejgevneto deV ejn tai'" 
hJmevrai" ejkeivnai" 
ejxh'lqen dovgma...   

 En het geschiedde in die 

dagen dat er een bevel 
uitging... (Luc. 2: 1)  
 

 ejgevneto- 3de p. ev. o.v.t. 

v. givnomai- ik word 

(onpersoonlijk; vaak in de 

betekenis 'gebeuren'), deze 

vorm komt later aan de 

orde, hJmevrai"- 3de nv. 

mv., ejkeivnai"- 3de nv. 

mv. vrl. v. ejkei'no"- die, 

ejxh'lqen- 3de p. ev. aor. v. 

ejxevrcomai- ik ga uit (deze 

vorm komt later aan de 

orde), dovgma (onz.)- bevel 
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oi!date o@ti metaV duvo 
hJmevra" toV pavsca 
givnetai 

 Jullie weten dat na twee 

dagen het pascha plaats 

vindt.  (Matt. 26: 2) 
 

 metav- (+ 4de nv.) na, 
h&mevra"- 4de nv. mv., 
pavsca (onz.)- pascha, 
givnetai- 3de p. ev. o.t.t. v. 
givnomai- ik word, ik ben   
 

     
o@ti profhvth" ĥn  ... dat hij een profeet was. 

(Marc. 11: 32)  

 profhvth"- 1ste nv. ev. 
 

     
... toV shmei'on jIwna' tou 
profhvtou 
 

 ... het teken van Jona de 
profeet.  (Matt. 12: 39) 
 

 jIwna'- 2de nv. v. JIwna'"- 

Jona,  profhvtou- 2de nv. 

ev.   
     
... ejn tw'/  *Hsaiv>a/ tw'/ 
profhvth/...  

 ... in  (het boek van) 

Jesaja de profeet...  (Marc. 

1: 2) 

 *Hsai>va/ 3de nv. ev. v. 

*Hsai>va"- Jesaja, 

profhvth/- 3de nv. ev. 
 

     
pavnte" gaVr wJ" pro- 
fhvthn e!cousin toVn 
jIwavnnhn 

 Want allen houden 

Johannes voor een profeet.  
(Matt. 21: 26) 
 

 jIwavnnhn- 4de nv. ev. v.  

*Iwavnnh"- Johannes 
 

     
ou%to" gavr ejstin oJ 
novmo" kaiV oiJ profh'tai 

 Want dat is de wet en de 

profeten.  (Matt. 7: 12) 
 

 profh'tai- 1ste nv. mv. 
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... aiJ grafaiV tw'n 
profhtw'n 

 ... de Schriften van de 

profeten.   (Matt. 26: 56) 
 

 grafhv (vrl.)- de Schrift 
(vaak duidt het meervoud 

het Oude Testament aan), 
profhtw'n- 2de nv. mv. 

 
     
... ejn tw'/ novmw/ Mwu>sevw" 
kaiV toi'" profhvtai"... 

 ... in de wet van Mozes en 

de profeten ...  (Luc. 24: 

44) 
 

 novmw/- 3de nv. ev. v. 
novmo" (mnl.)-wet, 
Mwu>-sevw"- 2de nv. v.  
Mwu>sh'"- Mozes, 
profhvtai"- 3de  nv. mv. 
 

     
e!cousin Mwu>seva kaiV 
touV" profhvta"  

 Zij hebben Mozes en de 
profeten. (Luc. 16: 29) 
 

 Mwu>seva- 4de nv. v. 

Mwu>sh'"- Mozes, 
profhvta"- 4de nv. mv. 

 
     
... ti" neaniva" ojnovmati 
Eu!tuco"... 

 ... een jongeman met de 
naam Eutychus ...  (Hand. 

20: 9) 
 

 neaniva"- 1ste nv. ev., 

ojnovmati- 3de nv. ev. v. 

o!noma (onz.)- naam (de 

3de naamval geeft hier 'een 

middel  waarmee' aan, 

zogenaamde 3de naamval 

instrumentalis: 'met de 

naam, genaamd'), 

Eu!tuco"- lett. goed geluk 

(eû- goed, tuchv- lot (in 

negatieve en positieve zin)   
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... paraV touV" povda" 
neanivou...  

 ... aan de voeten van een 
jongeman...  (Hand. 7: 58) 

 parav- (+ 4de nv.) aan, bij, 

povda"- 4de nv. mv. v. 

pouv"- voet (dit is een 

woord van de derde 

declinatie, deze declinatie 

komt nog aan de orde), 

neanivou- 2de nv. ev.  
 

     
neaniva/   aan de jongeman     neaniva/- 3de nv. ev., deze 

vorm komt niet voor in het 

Nieuwe  Testament   
     
... toVn neanivan  tou'ton 
a*pavgage... 

 ... breng deze jongeman 
weg ... (Hand. 23: 17) 

 

 neanivan- 4de nv. ev., 

tou'ton- 4de nv. ev. mnl. v. 

ou%to"- deze, ajpavgage- 

2de p. ev. geb. wijs aor. v. 

ajpavgw- ik breng weg (deze 

vorm komt later aan de 

orde)    
     
neanivai   jongemannen  neanivai- 1ste nv. mv., 

deze vorm  komt niet 

voor in het Nieuwe 

Testament 
  

     
neaniw'n  van de jongemannen     neaniw'n- 2de nv. mv., 

deze vorm komt niet voor 

in het Nieuwe Testament 
 

     
neanivai"  aan de jongemannen   neanivai"- 3de nv. mv., 

deze vorm komt niet voor 

in het Nieuwe Testament 
  

     
neaniva" 
 
 

 jongemannen 
 

 neaniva"- 4de nv. mv., 

deze vorm  komt niet voor 

in het Nieuwe Testament 

(Merk op dat deze vorm 

gelijk is aan de 1ste nv. 

ev!)  
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12.3 Overzicht van de verbuiging van zelfstandige naamwoorden van de eerste declinatie op -a, 
-h" en -a" 

 
hJmevra   hJmevrai  profhvth"   profh'tai  neaniva"   neanivai   
hJmevra"   hJmerw'n  profhvtou   profhtw'n  neanivou   neaniw'n 
hJmevra/   hJmevrai"  profhvth/   profhvtai"  neaniva/   neanivai" 
hJmevran   hJmevra"  profhvthn   profhvta"  neanivan   neaniva" 
 
U ziet dat in het woord hJmevra aan de -a een r voorafgaat. De uitgangen zoals u die in het rijtje 

van hJmevra ziet, worden alleen gebruikt bij woorden die een e, i, of r voor de uitgang hebben. 

Andere woorden op een -a krijgen in de 2de en 3de nv. ev. de uitgangen -h" en -h/. 
 

U ziet hiervan een voorbeeld in het huiswerk. In herhalingsles 14 geven wij u alle rijtjes opnieuw 

met de bijbehorende regels. Let vooral goed op het volgende: 

-h"  meestal 2de nv. (van woorden op -h en op -a zonder voorafgaande e, i, r), maar soms 1ste 

nv. (van woorden op -h") 

-a" 2de nv. ev. en 4de nv. mv. (van woorden op -a)/ 1ste nv. ev. en 4de nv. mv. (van woorden op 

-a") 

Het meervoud is altijd -ai, -wn, -ai", -a"! 

 

12.4 De vijfde naamval van woorden uit de eerste declinatie op -a, -h" en -a" 

De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -a is gelijk aan de eerste naamval enkelvoud. 

De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -h" en -a" eindigt op een -a.  

Voorbeeld: neaniva" > 5de nv. ev. neaniva 

De vijfde naamval meervoud is in alle gevallen gelijk aan de eerste naamval meervoud. 

 

12.5 Dubbele ontkenningen 

Wanneer er meer dan eve vn ontkenning in een zin staat, gelden de volgende regels: 

- is de tweede ontkenning samengesteld (ouj+ ...), dan versterken de ontkenningen elkaar 

- is de tweede ontkenning niet samengesteld, dan heffen de ontkenningen elkaar op 

 

12.6 Het werkwoord oi!da 

Van het werkwoord oi!da bestaat geen o.t.t. De vorm oi!da is eigenlijk een v.t.t. Maar oi!da wordt 

vertaald als 'ik weet'. De vervoeging van oi!da is onregelmatig. U moet dus het rijtje leren! 

 
oi!da   oi!damen 
oi!sqa  oi!date 
oi!de(n)  oi!dasi(n) 

 

Wanneer een n tussen haakjes wordt weergegeven, betekent dit dat de vorm met en zonder slot-n 

voorkomt. 
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N.B. In het klassiek Grieks luiden de meervoudsvormen: 
 
i!smen 
i!ste 
i!sasi(n) 

 

 

In het Nieuwe Testament worden de vormen i!ste en i!sasi(n) een enkele keer gebruikt (i!ste 

twee keer, i!sasi(n) e ve vn keer). De vorm i!smen komt in het Nieuwe Testament niet voor. 

 

 

12.7 Huiswerk 

a) Geef alle naamvallen enkelvoud van  *Iwavnnh" oJ baptisthv" 

 

b) Verbuig oi*kiva (huis) volledig (d.w.z. geef alle naamvallen in enkel- en meervoud) 

 

c) Vertaal de volgende zinnen.  
1. dovxa ejn uJyivstoi" qew'/ kaiV ejpiV gh'" eijrhvnh ejn ajnqrwvpoi" eujdokiva". 
2. oJ qeoV" th'" dovxh". 
3. oujdeV SolomwVn ejn pavsh/ th'/ dovxh/ aujtou' ... 
4. soiV dwvsw thVn ejxousivan tauvthn a@pasan kaiV thVn dovxan aujtw'n. 
5. ouj speivrousin oujdeV qerivzousin oujdeV sunavgousin eij" ajpoqhvka". 
6. oi^den gaVr oJ pathVr uJmw'n oJ oujravnio" o@ti crh/vzete touvtwn aJpavntwn. 
7. kaiV lavmpei pa'sin toi'" ejn th/' oijkiva/. 
8. kaiV ejkei'no" oi^den o@ti ajlhqh' levgei. 
9. ejn tauvtai" deV tai'" hJmevrai" kath'lqon ajpoV  *Ierosoluvmwn profh'tai eij" jAntiovceian.  
10. ajmhVn levgw uJmi'n, oujk oi^da uJma'". 
 
dovxa- glorie, eer, heerlijkheid, ejn uJyivstoi" - in de hoogste (hemelen), ejpiv- (+ 2de nv.) op, 

eijrhvnh (vrl.)- vrede, eujdokiva (vrl.)- goede wil, verlangen, Solomwvn- Salomo, dwvsw- 1ste p. ev. 

o.t.t.t. van divdwmi- ik geef, tauvthn- 4de nv. ev. vrl. v. ou%to"- die, a@pasan-van pa'" plus 
a-intensivans ('a die de betekenis versterkt'), speivrw- ik zaai, qerivzw- ik maai, ajpoqhvkh (vrl.)- 

voorraadschuur, oujravnio"- (bijv. nw.) hemels, crhv/zw- ik heb nodig, lavmpw- ik schijn, ik geef 

licht, ejkei'no"- (zelfstandig gebruikt) hij, ajlhqh'- ware dingen, de waarheid, kath'lqon- 3de p. 

mv. aor. v. katevrcomai- ik kom af, ik maak een reis van een hoger gelegen plaats naar een lager 

gelegen plaats (de aoristus komt pas later ter sprake, u kunt vertalen als een o.v.t.),  

&Ierosoluvmwn- 2de nv. v. &Ierosovluma- Jeruzalem,  jAntiovceia- Antiochië 
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12.8 Nieuwe woorden 
ou*de                             -
hJmevra (vrl.)   - dag    
paraskeuhv (vrl.)    - voorbereiding  
o@ti    - omdat (causaal)      
oi^da    - ik weet, ik ken 
w@ra (vrl.)   - uur 
h!dh    - (bijwoord) al, reeds 
trei'"    - drie (wordt niet verbogen) 
prosmevnw   - ik verblijf bij  
baptisthv" (mnl.)  - doper  
a!rti    - (bijwoord) nu, op dit moment 
givnomai    - ik word (onpersoonlijk 'het gebeurt') 
ejxevrcomai   - ik ga uit 
dovgma (onz.)   - bevel 
metav     - (+ 4de nv.) na 
pavsca (onz.)   - pascha 
 jIwna'"    - Jona (2de nv.  *Iwna) 
 jHsai>va"   - Jesaja (wordt verbogen als neaniva") 
 jIwavnnh"   - Johannes (wordt verbogen als profhvth") 
grafhv (vrl.)   - Schrift (in het meervoud vaak ter aanduiding van het Oude   

            Testament) 
Mwu>sh'"   - Mozes (2de nv. Mwu>sevw", 4de nv. Mwu>seva) 

neaniva" (mnl.)  - jongeman 

o!noma (onz.)    - naam 

Eu!tuco"   - Eutychus (lett. goed geluk) 

pouv" (mnl.)   - voet 

parav    - (+ 4de nv.) aan, bij 

ajpavgw    - ik breng weg 

oijkiva    - huis 

dovxa    - glorie, eer, heerlijkheid 

ejn uJyivstoi"   - in de hoogste (hemelen) 

ejpiv     - (+ 2de nv.) op 

eijrhvnh (vrl.)   - vrede 

eujdokiva (vrl.)   - goede wil, verlangen 
Solomwvn   - Salomo 

divdwmi    - ik geef 

a@pa"    - ieder, elk  

speivrw    - ik zaai 

qerivzw    - ik maai 

ajpoqhvkh (vrl.)  - voorraadschuur 

oujravnio"   - (bijvoeglijk naamwoord) hemels 

crh/vzw    - ik gebruik, ik heb nodig 
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lavmpw    - ik schijn, ik geef licht 

katevrcomai   -  ik kom af, ik maak een reis van een hoger gelegen plaats naar  

       een lager gelegen plaats 

&Ierosovluma   - Jeruzalem 

 jAntiovceia   - Antiochie > 
 
 

12.9  De achtergrond van het Nieuwe Testament: De Romeinse Godsdienst 

De godsdienst van de Romeinen lijkt veel op die van de Grieken. Ook zij kenden meerdere goden 

en godinnen. Voor elke god of godin is wel een Griekse equivalent aan te wijzen. Zo was de 

oppergod van de Romeinen Jupiter (de Romeinse Zeus). De godenbode Hermes heette bij de 

Romeinen Mercurius en de godin Artemis heette Diana. Elke god of godin had een bepaald terrein 

onder zijn of haar hoede. Zo was Mercurius de beschermer van handelaars en reizigers. Hij werd 

doorgaans afgebeeld met een staf in de hand en gevleugelde schoenen aan de voeten. De godin 

Diana was de godin van de jacht. Zij werd afgebeeld met pijl en boog.  

 

Wanneer een belangrijke veldtocht werd voorbereid, nam men de vlucht van vogels waar om te 

bepalen of de voortekenen gunstig waren. Verder werden er offers gebracht, met name aan de god 

van de oorlog--Mars. Na een succes in de oorlog ging men in triomftocht de tempels langs om de 

goden te danken. Vaak kregen de goden van overwonnen volkeren ook een tempel in Rome. Het 

idee was dat de goden aan het volk waren ontnomen en eigendom waren geworden van de 

Romeinen.  

 

Naast de goden vereerden de Romeinen ook abstracte begrippen als goden. Zo vereerden ze de stad 

Rome als de godin Roma. Ook waren er altaren voor de deugden, zoals voor Justitia 

(gerechtigheid). Zelfs bepaalde plaatsen (bijvoorbeeld bronnen in het bos) werden als heilig 

beschouwd.  

 

Elke Romein had wel een plekje in huis waar hij godenbeeldjes bewaarde. Deze godenbeeldjes 

werden penates genoemd en golden als beschermers van het huis en de familie. Na de introductie 

van de keizercultus gingen de Romeinen naast de penates ook het genius (geleidegeest) van de 

keizer vereren in hun huizen. Vaak wierp men voor de maaltijd wat brood in het vuur als voedsel 

voor de huisgoden of men sprenkelde wat wijn bij de beeldjes.  

 

 

 

NOTITIES: 




