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                                                                 LES XIII 
 
13.1 Inleiding 
In deze les behandelen we de tweede declinatie. De tweede declinatie bevat voornamelijk 
woorden op -o" en op -on. In de voorbeelden laten wij u alle naamvallen enkel- en meervoud 
zien. De vijfde naamval wordt zoals gebruikelijk apart behandeld (zie 13.3). 
 
Voor de woorden op -o" geven wij u voorbeelden van alle naamvallen van het woord lovgo". 
Dit woord betekent woord, rede. Het wordt ook gebruikt om het Woord van God aan te 
duiden. In het evangelie naar Johannes wordt het ook gebruikt ter aanduiding van Christus 
(bijvoorbeeld Joh. 1: 1, 2). 
 
Voor de woorden op -on geven wij u voorbeelden van alle naamvallen van het woord e!rgon. 
Dit woord betekent daad, werk.  
 
Let u bij het bestuderen van de voorbeelden goed op de uitgangen van de diverse naamvallen. 
 
13.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met woorden van de tweede declinatie 
 
e!stw deV oJ lovgo" uJmw'n 
naiV naiv, ou# ou!  
 
 
 
 

 Laat jullie rede zijn:  Ja 
ja, nee nee.  (Matt. 5: 37) 
 
  

 e!stw-laat hem (zij, het) 
zijn (deze vorm komt 
later aan de orde), lovgo" 
(mnl.)- woord, rede, naiv- 
ja, ou!- niet, nee   

 
hJmei'" deV th'/ proseuch'/ 
kaiV th'/ diakoniva/ tou' 
lovgou proskarterhv-
somen 

 Maar wij zullen volharden  
in het gebed en in de 
bediening van het woord.  
(Hand. 6: 4)  

 proseuchv (vrl.)- gebed, 
diakoniva (vrl.)- dienst, 
lovgou-2de nv. ev., pros-
karterhsomen-1ste p. 
mv. o.t.t.t. v. 
proskaterevw-ik volhard, 
(werkwoorden op -ew  
komen nog aan de orde)   

 
profhvth" dunatoV" ejn ...  
lovgw/ ejnantivon qeou' kaiV 
pantoV" tou laou' 

 Een profeet machtig in ... 
woord tegenover God en 
het hele volk ... (Luc. 24: 
19) 
  

 logw/'- 3de nv. ev., 
ejnantivon- (+ 2de nv.) 
tegenover, laou'- 2de nv. 
ev. v. laov" (mnl.)- volk 
 
   

 
 
... kaiV ai!rei toVn lovgon 
... 

 ... en hij neemt het Woord 
weg ... (Marc. 4: 15)  

 ai!rw- ik neem op, ik 
neem weg, lovgon- 4de 
nv. ev. 
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ou%toi oiJ lovgoi ajlhqinoiV 
tou' qeou' eijsin  

 Dit zijn de waarachtige 
woorden van God.  (Op. 
19: 9)  
  

 ou%toi- 1ste nv. mv. mnl. 
v. ou%to"- deze, lovgoi- 
1ste nv. mv.,ajlhqinoi- 
1ste nv. mv. mnl. v. 
ajlhqino"- waarachtig, 
qeou'- 2de nv. ev. v. qeov"- 
God    

 
... ejn bivblw/ lovgwn
jHsaiv>ou tou' profhvtou 
...   
 

 ... in het boek van de 
woorden van de profeet 
Jesaja ... (Luc. 3: 4) 
 
  

 bivblw'/- 3de nv. ev. v. 
bivblo" (mnl.)- boek, 
lovgwn- 2de nv. mv. 
  

 
... kaiV ejqauvmazon ejpiV 
toi'" lovgoi" th'" 
cavrito"   

 ... en zij verbaasden zich 
over de woorden van 
genade. (Luc. 4: 22) 
  

 qaumavzw- ik verbaas mij, 
ejpiv- (+ 3de nv.) over, 
aangaande, logoi"- 
cavrito"- 2de nv. ev. v. 
cavri" (vrl.)-genade (dit is 
een woord van de derde 
declinatie, deze declinatie 
komt nog aan de orde) 
  

 
... metaV touV" lovgou" 
touvtou" ...    

 ... na deze woorden ...  
(Luc. 9: 28) 
  

 lovgou"- 4de nv. mv., 
touvtou"- 4de nv. mv. 
mnl. v. ou%to"- deze 
   

 
tou'to ejstin toV e!rgon 
tou' qeou'    

 Dit is het werk van God 
... (Joh. 6: 29)  
 

 e!rgon- 1ste nv. ev. 

 
... kalou' e!rgou ejpiqumei'                  ... hij begeert een goed  

werk. (1 Tim. 3: 1) 
  

 kalou'- 2de nv. ev. mnl. 
v. kalov"- mooi, 
goed, e!rgou- 2de nv. ev., 
ejpiqumevw +2de nv.- ik 
begeer   

 
... lovgw/ kaiV e!rgw/ ... 
 

 ... in woord en werk 
...(Rom. 15: 18)   

 e!rgw/- 3de nv. ev. 
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... o@ti e!rgon ejrgavzomai 
ejgwV ejn tai'" hJmevrai" 
uJmw'n ... 

 ... omdat Ik een werk doe 
in jullie dagen ... (Hand. 
13: 41) 
 

 ejrgavzomai- ik werk 
(werkwoorden op - omai 
komen later aan de orde) 
Merk op dat bij onzijdige 
woorden de vierde 
naamval enkelvoud gelijk 
is aan de eerste naamval 
enkelvoud.   

 
h^n  gaVr aujtw'n ponhraV 
taV e!rga   

 Want hun werken waren 
slecht.  (Joh. 3: 19) 
 

 ponhrav- 1ste nv. mv. 
onz. v. ponhrov"- slecht, 
boos, e!rga- 1ste nv. mv., 
zie 13.4 voor uitleg over 
de persoonsvorm in het 
enkelvoud 
   

 
... plhvrh" e!rgwn 
ajgaqw'n ... 

 ... vol van goede werken 
...  (Hand. 9: 36)             

 plhvrh"- 1ste nv. ev. v. 
plhvrh"- (bijvoeglijk 
naamwoord) vol, 
ajgaqw'n-  2de nv. 
mv. onz. v. ajgaqov"- 
goed, e!rgwn- 2de nv. mv. 
   

 
... h^n deV dunatoV" ejn 
lovgoi" kaiV e!rgoi" 
aujtou' 

 ... en hij was machtig in 
zijn woorden en werken.  
(Hand. 7: 22) 
 

 e!rgoi"- 3de nv. mv.   
  

 
... toV tevlo" e!stai kataV 
taV e!rga aujtw'n 

 ... het einde zal zijn naar  
hun werken.  (2 Kor. 11: 
15)   

 tevlo" (onz.)- einde, 
katav- (+ 4de nv.) naar, 
volgens, e!rga- 4de nv. 
mv.  Merk op dat bij 
onzijdige woorden de 
vierde naamval meervoud 
gelijk is aan de eerste 
naamval meervoud.  
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13.3 Overzicht van de verbuiging van woorden van de tweede declinatie op -o" en -on. 
Wij geven u hieronder de volledige verbuiging van de woorden lovgo" en e!rgon. De 
uitgangen zijn weer vet weergegeven. Andere woorden op -o" en -on worden verbogen door 
deze uitgangen achter de stam te zetten.           
 
 lovgo" lovgoi     e!rgon e!rga 
 lovgou lovgwn     e!rgou e!rgwn 
    lovgw/  lovgoi"     e!rgw/  e!rgoi" 
    lovgon lovgou"     e!rgon e!rga 
    lovge  
 
De vijfde naamval (lovge) wordt gebruikt bij het (aan)roepen van een persoon. 
 
13.4 Congruentie van persoonsvorm en onderwerp. 
Normaal gesproken congrueren persoonsvorm en onderwerp. Dat wil zeggen dat een 
onderwerp in het enkelvoud een persoonsvorm in het enkelvoud bij zich heeft en een 
onderwerp in het meervoud een persoonsvorm in het meervoud. Een uitzondering op deze 
regel treft u aan wanneer het onderwerp een onzijdig meervoud is. Dan staat de persoonsvorm 
toch in het enkelvoud. U zag dit al in een van de voorbeelden: 
h^n  gaVr aujtw'n ponhraV taV e!rga  
 
Het onderwerp is een woord in het onzijdig meervoud (e!rga). De persoonsvorm staat in het 
enkelvoud (h^n). Let u hier goed op wanneer u gaat vertalen. 
 
13.5 Huiswerk   
a) Geef de volledige verbuiging van de volgende woorden (onder b). 
 
b) Vul de juiste vorm van de o.t.t. v. eijmiv in. 
 
1. hJmei'" .... 
2. taV e!rga .... 
3. oJ lovgo" ... 
4. taV tevla ...  
 
c) Vertaal de volgende zinnen. 
 
1. kaiV prosevferon aujtw'/ paidiva. 
2. oujk ejkpeiravsei" kuvrion toVn qeovn sou. 
3. ... o@ti ejn ejxousiva/ h^n oJ lovgo" aujtou'. 
4. aujtoV toV pneu'ma summarturei' tw'/ pneuvmati hJmw'n o@ti ejsmeVn tevkna qeou'. 
5. kaiV tou'to oujk ejx uJmw'n, qeou' toV dw'ron. 
6. ajgaphvsei" kuvrion toVn qeovn sou ejn o@lh/ th/' kardiva/ sou kaiV ejn o@lh' th/' yuch'/ sou kaiV 
ejn o@lh/ th/' dianoiva/ sou. 
7. oi!dav sou taV e!rga kaiV thVn ajgavphn kaiV thVn pivstin ... 
8. oJ strathgoV" tou' iJerou' 
9. Pevtro" deV kaiV  *Iwavnnh" ajnevbainon eij" toV iJerovn ... 
10. qrovno" ejstin tou' qeou'. 
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prosfevrw- ik draag aan, ik breng naar, paidivon (onz.)- kindje, ejkpeiravzw- ik stel op de 
proef, ik verzoek, aujtov- 1ste nv. ev. onz. v. aujtov"- zelf, summarturevw- (+ 3de nv.) ik getuig 
samen met, pneuvmati- 3de nv. ev. v. pneu'ma- geest, Geest, dw'ron (onz.)- geschenk, 
a*gaphsei"- 2de p. ev. o.t.t.t. v. ajgapaw- ik heb lief, o@lh/- 3de nv. ev. vrl. v. o@lo"- geheel, 
dianoiva (vrl.)- verstand, strathgov" tou' iJerou'- hoofdman van de tempelbewaking 
(strathgov" (mnl.)- hoofdman, leider, iJeron (onz.)- tempel, heiligdom), ajnabaivnw- ik ga op, 
ik leg een weg af van een lager gelegen plaats naar een hoger gelegen plaats, qrovno" (mnl.)- 
troon 
  
 
 
13.6 Nieuwe woorden 
   
naiv    - ja 
ou!     - nee, niet 
proseuchv (vrl.)  - gebed 
diakoniva (vrl.)  - dienst 
proskarterevw   - ik volhard 
ejnantion    -  (+ 2de nv.) tegenover   
ai!rw    - ik neem op, ik neem weg 
bivblo" (mnl.)   - boek 
qaumavzw   - ik verwonder me 
ejpiv    - (+ 3de nv.) over, aangaande 
cavri" (vrl.)   - genade 
kalov"    - (bijvoeglijk naamwoord) mooi, goed 
ejpiqumevw   - ik begeer 
ejrgavzomai   - ik werk 
ponhrov"   - (bijvoeglijk naamwoord) slecht, boos 
plhvrh"    - (bijvoeglijk naamwoord) vol 
tevlo" (onz.)   - einde 
katav    - (+ 4de nv.) naar, volgens 
prosfevrw   - ik draag aan, ik breng naar 
paidivon (onz.)  - kindje 
ejkpeiravzw   - ik stel op de proef, ik verzoek  
aujtov"    - zelf  
summarturevw   - (+ 3de nv.) ik getuig samen met  
dw'ron (onz.)   - geschenk 
dianoiva (vrl.)   - verstand  
strathgov" (mnl.)  - hoofdman, leider  
iJeron (onz.)   - tempel, heiligdom  
ajnabaivnw   - ik ga op, ik leg een weg af van een lager gelegen plaats naar een hogere     hoger gelegen plaats 
qrovno" (mnl.)            - troon 
 
13.7  De achtergrond van het Nieuwe Testament: Filosofie 
Tot slot van de reeks over religie en filosofie willen wij u iets vertellen over de filosofie. De 
ontwikkeling van de filosofie vond in fasen plaats. Aanvankelijk hielden filosofen zich alleen 
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bezig met de vraag naar het ontstaan van de wereld. Tevens deden zij onderzoek naar allerlei 
verschijnselen in het heelal. Dit soort filosofie wordt natuurfilosofie genoemd. Men noemt als 
grondlegger van deze filosofie Thales van Milete. Later gingen filosofen zich bezig houden 
met vragen over meer abstracte zaken. Deze ontwikkeling begint pas echt bij Socrates (470- 
399 v. Chr.). Hij hield zich bezig met de vraag naar het wezen van de dingen (to Vo!n lett. het 
zijnde). Zijn leerling Plato schreef vele boeken over de vragen van Socrates zoals 'wat is 
waarheid?', 'wat is gerechtigheid?' en dergelijke. Plato streefde naar een ideale staat waarin de 
filosofen de leiding hadden. Zij zouden als enige goede bestuurders kunnen zijn omdat hun 
studie in de filosofie hen had geleerd de hogere dingen te zoeken.  
 
Een belangrijke filosofische stroming geworteld in het Romeinse gedachtegoed is de filosofie 
van de Stoa. Deze filosofie stond een sobere levensstijl voor. Men moest zich zo min mogelijk 
aan het aardse hechten. Volgens hem kwam namelijk het ongeluk van veel mensen voort uit 
hun gehechtheid aan het aardse. Zo zou het verlies van een politieke loopbaan niet zo erg zijn, 
wanneer men minder hechtte aan eer.    Het hoogste doel voor een Stoïcijn was het 
bereiken van een toestand waarin de ziel volkomen vrij is van elke invloed van buitenaf. De 
Stoïcijnse filosofen worden genoemd in Hand. 17: 18. Daar gaat het ook over volgelingen van 
Epicurus.  
 
Deze filosoof beweerde dat een mens zich gelukkig voelt wanneer hij meer positieve dan 
negatieve gevoelens heeft. Een maatstaf voor menselijk handelen moet dan de vraag zijn of 
een bepaalde handeling meer vreugde oplevert of meer verdriet. Die handelingen die op de 
lange duur de meeste vreugde opleveren, zijn het beste. In tegenstelling tot wat vaak wordt 
gezegd, keurt Epicurus niet alles goed wat aangenaam is. Wanneer iets aangenaams op de 
lange duur zeer onaangename gevolgen heeft, moet men volgens Epicurus niet kiezen voor 
het korte genot.  
 
 
NOTITIES:   
 
 
 
 
 
 
 


