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                                                             LES XIV 
 
14.1 Inleiding 
In deze les herhalen wij de stof uit de lessen 8- 13. Verder geven wij u een overzicht 
van de hoofd- en rangtelwoorden. Het is niet nodig dat u al deze woorden uit het 
hoofd leert. Wel is het belangrijk dat u ze kunt herkennen. Let u er dus vooral op of 
ze verbogen worden of niet.  
 
14.2 Herhaling van les 8: de o.v.t. van regelmatige werkwoorden 
De o.v.t. wordt gevormd door een augment voor de stam en de uitgangen van de 
o.v.t. erachter. Wij geven u het rijtje van levgw met de uitgangen vet weergegeven. 

 
     e!legon   ejlevgomen    
     e!lege"  ejlevgete    
     e!lege(n)  e!legon 

  
Wanneer de stam met een klinker begint, trekt het augment samen met die klinker: 
e + aj- > hj-, voorbeeld: ajkouvw- ik hoor, 3de p. mv. o.v.t. h!kouon 
e + ej- > hj-, voorbeeld: ejsqivw- ik eet, 3de p. mv. o.v.t. h!sqion 

of:  e + ej- > eij-, voorbeeld: e!cw- ik heb, 3de p. mv. o.v.t. ei!con 
e + oj- > wj-, voorbeeld: ojneidivzw- ik smaad, 3de p. mv. o.v.t. wjneivdizon 

 
Een i of een u blijft staan. Door de samentrekking worden ze wel lang. 

Wanneer de stam begint met een voorzetsel, komt het augment na het voorzetsel: 
prosfevrw: stam prosfer- > pros-e-fer-on > prosevferon 

 
Eindigt zo'n voorzetsel op een klinker, dan trekt deze klinker samen met het 
augment: 
ajpofevrw: stam ajpofer- > ajpo-e-fer-on > ajpevferon 

 
14.3 Herhaling van les 8: persoonlijke voornaamwoorden 
 
1ste nv.  ejgwv   suv 
2de nv.  (ej)mou'  sou'       

3de nv.         (ej)moiv     soiv 
4de nv.  (ej)mev     sev 
 
14.4 Herhaling van les 8: wederkerende voornaamwoorden 
 
2de nv.  ejmautou' / ejmauth'" s(e)autou' / s(e)auth'"  eJautou' / eJauth'" 

3de nv.  ejmautw/' / ejmauth'/  s(e)autw'/ / s(e)auth'/  eJautw'/ / eJauth'/ 
4de nv.  ejmautovn / ejmauthvn s(e)autovn / s(e)authvn  eJautovn / eJauthvn 
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14.5 Herhaling van les 9: de o.t.t.t. van ei*miv 
 
     e!somai  ejsovmeqa 
     e!sh/    e!sesqe 
     e!stai   e!sontai 
 
  
 
 
14.6 Herhaling van les 9: het hele werkwoord o.t.t. en o.t.t.t. van ei*miv 
 
       ei^nai 
       e!sesqai 
 
Het hele werkwoord komt vaak voor in een constructie genaamd vierde naamval met 
heel werkwoord. Deze constructie moet vertaald worden door een bijzin vaak ingeleid 
door 'dat'. Binnen deze constructie is de vierde naamval het onderwerp van het hele 
werkwoord. Het hele werkwoord moet als persoonsvorm vertaald worden waarbij de 
tijd van het hele werkwoord de tijd van de persoonsvorm bepaalt. 
 
Voorbeeld: kalovn ejstin hJma'" w%de eînai 
hJma'" w%de eînai :  hJma'"  wordt het onderwerp van eînai 
         eînai is een o.t.t. dus de persoonsvorm moet van de o.t.t. zijn 

Vertaling: Het is goed dat wij hier zijn. 
 
14.7 Herhaling van les 9: invloed van positie op de schrijfwijze 
Wanneer een voorzetsel dat op een klinker eindigt, gevolgd wordt door een woord 
dat met een klinker begint, valt de slotklinker van het voorzetsel weg. Er wordt een 
apostrofe geschreven tussen het voorzetsel en het erop volgende woord. 
Bijvoorbeeld: ajpoV ejmautou' > ajp * ejmautou' 
 
Wanneer het woord dat volgt een spiritus asper op de klinker heeft (dus met een h- 
klank begint) wordt de medeklinker van het voorzetsel geaspireerd. 
metav ejmou' > met j ejmou' : de slotklinker van het voorzetsel valt weg 

metav uJmw'n > meq j uJmw'n : de slotklinker van het voorzetsel valt weg en de medeklinker 

waar het voorzetsel nu op eindigt, wordt geaspireerd: de t (t) wordt een q (th). Ook 

een p (p) kan geaspireerd worden tot f (ph): 

ajpoV uJmw'n > ajf j uJmw'n 

 
14.8 Herhaling van les 10: de uitgangen o.t.t.t. van regelmatige werkwoorden 
 
     -sw    -somen 
     -sei"    -sete 
     -sei   -sousin 
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14.9 Herhaling van les 10: de o.t.t.t. van werkwoorden op een dentaal, een 
labiaal of een gutturaal 
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 

 
14.10 Herhaling van les 11 en 12: de verbuiging van de eerste declinatie 
Woorden van de eerste declinatie op een -h worden als volgt verbogen: 

 
ajrchv   ajrcaiv 
ajrch'"   ajrcw'n 
ajrch'/   ajrcai'" 
ajrchvn   ajrcav" 

 
Woorden van de eerste declinatie op een -a worden als volgt verbogen: 
 
dovxa   dovxai 
dovxh"   doxw'n 
dovxh/   dovxai" 
dovxan   dovxa" 
 
Woorden van de eerste declinatie op een -a (met e, i, r ervoor) worden als volgt 

verbogen: 
 
hJmevra     hJmevrai    
hJmevra"     hJmerw'n   
hJmevra/    hJmevrai"   
hJmevran     hJmevra"   
 
Woorden van de eerste declinatie op -h" worden als volgt verbogen: 
 
profhvth"   profh'tai   
profhvtou    profhtw'n   
profhvth/   profhvtai"   
profhvthn    profhvta"   
 
Woorden van de eerste declinatie op -a" worden als volgt verbogen: 
 
neaniva"    neanivai  
neanivou   neaniw'n 
neaniva/     neanivai" 
neanivan    neaniva" 

 
14.11 Herhaling van les 11 en 12: de vijfde naamval van woorden uit de eerste 
declinatie  
De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -h en -a is gelijk aan de eerste 

naamval enkelvoud. 
De vijfde naamval enkelvoud van woorden op -h" en -a" eindigt op een -a.  
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Voorbeeld: neaniva" > 5de nv. ev. neaniva 

De vijfde naamval meervoud is in alle gevallen gelijk aan de eerste naamval 
meervoud. 
 
14.12 Herhaling van les 12: dubbele ontkenningen 
Wanneer er meer dan e vevn 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 
  
 
 
 
14.13 Herhaling van les 12: het werkwoord oi!da 

 
     oi!da    oi!damen 
     oi!sqa  oi!date 

     oi!de(n)  oi!dasi(n) 

 
  
 
 
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. 
 
14.14 Herhaling van les 13: de verbuiging van de tweede declinatie 
Woorden van de tweede declinatie op -o" worden als volgt verbogen: 
  
lovgo"  lovgoi      
lovgou  lovgwn      
lovgw/  lovgoi"      
lovgon  lovgou"      
 
Woorden van de eerste declinatie op -on worden als volgt verbogen: 
 
e!rgon  e!rga 
e!rgou  e!rgwn 
e!rgw/  e!rgoi" 
e!rgon  e!rga 
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14.15 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.  
  
14.16 Overzicht van hoofd- en rangtelwoorden 
 
Hoofdtelwoorden              Rangtelwoorden 
 
a v  1 ei%", mia, eJn      prw'to", --h, --on 
b v   2 duvo       deuvtero", --a, --on 
g v  3  trei'", tria     trivto", --h, --on 
d v  4 tevssare", tessara    tevtarto", --h, --on 
e v  5 pevnte      pevmpto" 
" v  6  e@x (", sigma)          e@kto" 
z v  7 eJptav       e@bdomo" 
h v  8 ojktwv       o!gdoo" 
q v  9 ejnneva      e!nato" 
i v  10 devka       devkato" 
ia v  11 e@ndeka      eJndevkato" 
ib v 12 dwvdeka, dekaduo    dwdevkato" 
ig v  13 dekatrei"      trivto" kaiV devkato" (ontbreekt) 
id v  14 dekatessare"     tevtarto" kaiV devkato" 
ie v  15 dekapente      pentekaidevkato" 
i" v  16 deka eJx       
iz v  17 deka eJpta 
ih v 18 deka ojktw, deka kai ojktw 
iq v  19 deka ejnnea  (ontbreekt) 
k v  20 ei!kosi(n) 
l v  30 triavkonta 
m v  40 tessaravkonta, tesseravkonta 
n v  50 penthvkonta     penthkostov" 
x v  60 eJxhvkonta  
o v  70 eJbdomhvkonta 
p v  80 ojgdohvkonta 
 v    90 ejnenhvkonta        $ “ koppa % 

r v  100 eJkatovn 
s v  200 diakovsioi, --ai, --a 
t v  300 triakovsioi, --ai, --a 
u v  400 tetrakovsioi, --ai, --a 
f v  500 pentakovsioi 
c v  600 eJxakovsioi 
y v  700 eJptakovsioi 
w v  800 ojktakovsioi                                                                            

 v  900 ejnakovsioi         $parakuisma % wordt op verschillende manieren                                                                                        
geschreven                                                 
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 1000 civlioi 
 2000 discivlioi 
 3000 triscivlioi 
 4000 tetrakiscivlioi 
 5000 pentakiscivlioi, ciliade" pente (let. vijf duizendtallen) 

 6000 eJxakiscivlioi 
 7000 eJptakiscivlioi, ciliade" eJpta 
 8000 ojktakiscivlioi  
 10 000  muvrioi, --ai, --a, deka ciliade" 
 12 000  dwvdeka ciliade" 
 20 000  ei!kosi ciliade" 
 50 000  muriade" pente 
 100 000 000    muriade" muriadwn  
 
Bijwoorden: a@pax (eenmaal), div" (tweemaal), triv" (driemaal), tetravki" (viermaal), 

pentavki" (vijfmaal), eJptavki" (zevenmaal), eJbdomhkontavki" (zeventigmaal). 

 
De eerste vier hoofdtelwoorden worden als volgt verbogen: 
   mnl.  vrl.  onz. 
1ste  nv. ei%"  mia  e!n    
2de  nv.     eJnov"  mia'"    eJnov"          
3de  nv.         eJniv  mia'/  eJniv    
4de  nv.  e@na  mivan    e@n    
 
      mnl./vrl./onz. 
1ste nv.  duvo 

2de nv.  duoi'n 

3de nv.  duoi'n 

4de nv.  duvo 

 
          mnl./vrl.     onz. 
1ste nv.      trei'"  triva         
2de nv.        triw'n triw'n  
3de nv.          trisiv(n) trisiv(n)  
4de nv.        trei'"  triva       
 
    mnl./vrl.      onz. 
1ste nv.  tevssare"  tevssara 

2de nv.  tessavrwn  tessavrwn 

3de nv.  tevssarsi(n) tevssarsi(n) 

4de nv.  tevssara"  tevssara 

 
Bekijkt u dit allemaal eens op uw gemak en laat zoveel mogelijk tot u doordringen.  
Het is u misschien duidelijk dat de Griekse letters ook een getalswaarde hebben.  Zo 
zult u in Openbaring 13:18 kunnen lezen cx" v (dat is 666) of eJxakosioi eJxhkonta eJx. 
Jezus, tussen haakjes, is 888=  jIhsous niet  jIhsou"!  De koppa, en de parakuisma 
zijn symbolen die resp. voor 90 en 900 staan en komen niet in het Nieuwe Testament voor. 
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14.17 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Samenvatting 
Wij vatten kort de informatie uit de vorige lessen voor u samen. 
De Joodse raad bestond uit 70 leden, onder leiding van de hogepriester. Deze 
vertegenwoordigde het volk tegenover de Romeinse leider ter plekke en zag toe op 
religieuze plechtigheden in Jeruzalem. 
 
Belangrijke groepen binnen het Jodendom zijn: 
a) Farizeeën (Farisai'oi). Zij vormden een afgezonderde groep. Naast de 

geschreven wetten accepteerden zij ook een mondelinge traditie.  
 
b) Sadduceee >n (Saddoukai'oi). Zij accepteerden alleen de geschreven wetten. Zij 

geloofden niet in de opstanding uit de doden. Verder geloofden zij niet in engelen en 
geesten. De Farizeeën geloofden hier wel in. Waar deze zaken ter sprake kwamen, 
brak snel twist tussen beide groepen uit (zie bijvoorbeeld Hand. 23: 6). 
 
c) Schriftgeleerden (grammatei'"). Zij bezaten grote kennis van het Oude Testament 

en de wetten. Zij gaven hun kennis door aan leerlingen. 
Alle drie groepen werden in het Nieuwe Testament regelmatig veroordeeld vanwege 
huichelarij.  
 
De Griekse godsdienst werd evenals de Romeinse met name gekenmerkt door het 
dienen van meerdere goden. De goden werden menselijk voorgesteld in uiterlijk en 
handelen. Het dienen van de goden bestond met name uit rituele handelingen (het 
brengen van offers, het plengen van wijn en het uitspreken van vaste gebeden). 
 
Naast bovenstaande kenmerken die voor beide godsdiensten gelden, kende de 
Romeinse godsdienst het vereren van huisgoden en van het genius van de keizer.   
 
Belangrijke filosofische stromingen zijn die van Plato, de Stoa en Epicurus.  Plato 
stelde de vraag naar het wezen van de dingen centraal.  De Stoa zochten het 
menselijke geluk in een volkomen loskomen van al het aardse.  Epicurus tot slot 
stelde dat men gelukkig kan worden door die handelingen te kiezen die op de lange 
termijn meer vreugde dan verdriet opleveren.  
 
NOTITIES: 
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