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 LES XV 
 
15.1 Inleiding 
In deze les behandelen we de voltooid tegenwoordige tijd van het regelmatige 
werkwoord. In grammatica's wordt deze tijd perfectum genoemd. De v.t.t. wordt 
gevormd door achter de stam bepaalde uitgangen te plaatsen. Voor de stam komt 
een voorvoegsel dat bestaat uit een medeklinker en een klinker. De klinker is altijd de 
e, de medeklinker is een herhaling van de medeklinker waarmee de stam van het 

werkwoord begint. Het verschijnen van zo'n voorvoegsel wordt reduplicatie genoemd: 
'verdubbeling'. Bekijkt u eerst de volgende voorbeelden, waarin u alle personen 
enkel- en meervoud aantreft. Wij zullen verderop het verschijnsel reduplicatie nader 
toelichten. 
 
15.2 Voorbeelden uit het Nieuwe Testament met vormen van de v.t.t. van 
regelmatige werkwoorden. 
 
levgei aujtw'/: naiV kuvrie, 
ejgwV pepivsteuka o@ti suV 
ei^ oJ cristoV" oJ uiJoV" tou' 
qeou' oJ eij" toVn kovsmon 
ejrcovmeno" 
 

 Zij zegt tot Hem: ´Ja 
Heere, ik geloof dat U 
de Christus bent, de 
Zoon van God, Die in 
de wereld komt.´   (Joh. 
11: 27) 
 

 pepivsteuka- 1ste p. ev. 

v.t.t. v. pisteuvw, 

cristov" (mnl.)- lett. 

gezalfde (crivw- ik zalf), 

Griekse equivalent van 
het Hebreeuwse 
Messias, ejrcovmeno"- 

1ste nv. ev. mnl. dlw. 
o.t.t. v. e!rcomai- ik ga 

(werk-woorden op -mai 
komen pas veel later 
aan de orde)   

 
levgei aujtw'/ oJ jIhsou'", 
@Oti eJwvrakav" me 
pepivsteuka"; 

 Jezus zegt tot hem: 
'Omdat je Mij gezien 
hebt, geloof je?' (Joh. 
20: 29) 
 

 eJwvraka"- 2de p. ev. 

v.t.t. v. oJravw- ik zie (dit 

werkwoord is onregel-
matig!), pepivsteuka"- 

2de p. ev. v.t.t. v. 
pisteuvw   

 
.. o@ti ouj pepivsteuken 
eij" thVn marturivan...  
  

 ... omdat hij niet 
geloofd heeft in het 
getuigenis ...(1 Joh. 5: 
10)   
 

 pepivsteuken- 3de p. ev. 

v.t.t. v.pisteuw, 
marturiva (vrl.)- getui-
genis   
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kaiV hJmei'" pepis-
teuvkamen ... o@ti suV ei^ oJ 
a@gio" tou' qeou'    

 En wij geloven ... dat U 
de Heilige van God 
bent.  (Joh. 6: 69)   

 pepisteuvkamen- 1ste p. 

mv. v.t.t. v.pisteuvw, 
a@gio"- hier zelfstandig 
gebruikt door 
toevoeging van het 
lidwoord   

 
aujtoV" gaVr oJ pathVr 
filei' uJma'", o@ti uJmei'" 
ejmeV pefilhvkate kaiV 
pepisteuvkate o@ti ejgwV 
paraV tou' qeou' ejxh'lqon   

 Want de Vader Zelf 
heeft jullie lief, omdat 
jullie Mij lief hebben 
gehad en geloofd 
hebben dat Ik van God 
ben uitgegaan.   (Joh. 
16: 27) 
 
  

 pefilhkate- 2de p. mv. 

v.t.t. v. filevw- ik heb 

lief, pepisteuvkate-  2de 

p. mv. v.t.t. v. pisteuvw, 

parav- (+ 2de nv.) van 

... vandaan, ejxh'lqon-

3de p. ev. aor. v. 
ejxevrcomai (de aoristus 

komt nog aan de orde 
vertaal voorlopig als 
een o.v.t.)   

 
a!lloi kekopiavkasin   Anderen hebben 

gearbeid. (Joh. 4: 38)   
 a!lloi- 1ste nv. ev. mnl. 

v. a!llo"- ander, 

kekopiavkasin- 3de p. 

mv.  v.t.t. v. kopiavw- ik 

arbeid (moeizaam)   
 
15.3 De uitgangen van de v.t.t. van regelmatige werkwoorden. 
 
       -ka 
       -ka" 
       -ken 
       -kamen 
       -kate 
       -kasi(n) 

 
15.4 De uitgangen na stam op dentaal 
Wanneer een werkwoord eindigt op een dentaal (d, q, z), verdwijnt de dentaal voor 

de uitgangen van de v.t.t. 
baptizw > stam baptiz- > v.t.t. bebaptika 

 
15.5 De uitgangen na een stam op p, b, k, g 

Wanneer de stam van een regelmatig werkwoord eindigt op een p of  b, valt deze 

slotmedeklinker weg. De uitgangen beginnen met een f in plaats van met een k. 

Voorbeeld: blevpw > stam blep- > beblep- > bevblefa 

Wanneer de stam van een regelmatig werkwoord uitgaat op een k of g, valt deze 

slotmedeklinker weg. De uitgangen beginnen met een c in plaats van met een k. 

Voorbeeld: a!gw > stam ajg- > hjg- > h%ca 
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15.6 Reduplicatie  
Zoals wij al eerder opmerkten, verschijnt er voor de stam een voorvoegsel, 
bestaande uit een e en een medeklinker. Deze medeklinker is een herhaling van de 

medeklinker waar de stam mee begint. Wij laten door middel van twee voorbeelden 
zien hoe dit werkt. 
pisteuvw > stam pisteu- met beginmedeklinker p > p-e-pisteu-ka > pepivsteuka 

kopiavw > stam kopia- met beginmedeklinker k > k-e-kopia-ka > kekopivaka 

 
Zoals u weet zijn de letters q, f, c geaspireerde t, p en k. Wanneer een stam met 

een  geaspireerde letter begint, begint het voorvoegsel met de niet-geaspireerde 
medeklinker. 
qerapeuvw > stam qerapeu- met beginmedeklinker q > t-e-qerapeu-ka > teqeravpeuka 

filevw > stam file- met beginmedeklinker f > p-e-filh-ka > pefivlhka 

 
Werkwoorden waarvan de stam met een klinker begint, krijgen geen reduplicatie, 
maar klinkerverlenging, zie 15.6. 
 
15.7 Klinkerverlenging 
Er zijn twee soorten klinkerverlenging: van de beginklinker van de stam en van de 
slotklinker. 
a) klinkerverlenging van de beginklinker van de stam. 
 
Wanneer de stam met een klinker begint, komt er in de v.t.t. geen voorvoegsel voor 
de stam, maar de klinker wordt verlengd: a en e wordt h, o wordt w. 

ajgoravzw > stam ajgoraz- > v.t.t. hjgovraka 
ojnomavzw (ik noem) > stam ojnomaz- > v.t.t. wjnovmaka 

 
b) klinkerverlenging van de slotklinker van de stam 
Misschien vroeg u zich al af waarom in de v.t.t. van filew de klinker e, waar de stam 

op eindigt, een h wordt. Ook dit is klinkerverlenging. Elk werkwoord waarvan de stam 

op een a, e of o eindigt, krijgt in bepaalde tijden klinkerverlenging voor de uitgangen 

van de betreffende tijd. 
 
Klinkerverlenging doet zich voor in de v.t.t., de v.v.t., de aoristus op -sa en de o.t.t.t. 

De klinker a wordt een h, behalve wanneer een e, i, r voorafgaat. In dat geval wordt 

de a lang. 

timavw (ik eer) > stam tima- > (a wordt h) tetivmhka 

kopiavw > stam kopia- > (a na i wordt lang) kekopivaka 

De klinker e wordt een h. 

poievw > stam poie- > (e wordt h) pepoivhka 

De klinker o wordt een w. 

plhrovw > stam plhro- > (o wordt w) peplhvrwka 
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15.8 Het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. 
Bijvoeglijke naamwoorden kunnen op drie manieren worden gebruikt: 
a) bijvoeglijk. Het bijvoeglijk naamwoord komt in geslacht, getal en naamval overeen 
met het woord waar het bijhoort. Een bijvoeglijk naamwoord wordt dus verbogen.  
Het mannelijk gaat meestal uit op -o" en wordt verbogen als een woord van de 

tweede declinatie op -o" (lovgo").  

 
Het vrouwelijk eindigt op -h of op -a (na e, i, r) en wordt verbogen als een woord van 

de eerste declinatie op -h (ajrchv) of -a (hJmevra). 

Het onzijdig gaat uit op -on en wordt verbogen als een woord van de tweede 

declinatie op -on (e!rgon). 

 
In de woordenlijst wordt voortaan van een bijvoeglijk naamwoord de eerste naamval 
mannelijk enkelvoud gegeven met daarachter de uitgangen vrouwelijk en onzijdig.  
ajgaqov", h, on 
a@gio", a, on 

 
N.B. Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een afwijkende verbuiging. Dit zijn 
bijvoeglijke naamwoorden van de derde declinatie. Wij geven van deze woorden in 
de woordenlijst na het mannelijk ook eerste naamval enkelvoud vrouwelijk en 
onzijdig. 
 
b) zelfstandig. Het bijvoeglijk naamwoord hoort niet bij een ander woord en heeft het 
lidwoord bij zich. Het bijvoeglijk naamwoord gaat zo zelf als zelfstandig naamwoord 
functioneren. Geslacht, getal en naamval zijn afhankelijk van de functie van het 
woord in de zin. 
suV ei^ oJ a@gio"- U bent de Heilige (a@gio" is eerste naamval enkelvoud mannelijk omdat 

het hoort bij suv) 
 
c) praedikatief. Het bijvoeglijk naamwoord geeft een kwalificatie van een zelfstandig 
naamwoord. Geslacht, getal en naamval zijn afhankelijk van het woord waar het 
bijvoeglijk naamwoord de kwalificatie van geeft. 
oJ meVn novmo" a@gio"- De wet nu is heilig (a@gio"- 1ste nv. ev. mnl. geeft een kwalificatie 

van novmo"- 1ste nv. ev. v. een mannelijk woord) 

 
15.9 Het determinatief voornaamwoord aujtov" 

Het determinatief voornaamwoord au*tov" wordt als volgt verbogen: 

     
     mnl.     vrl.    onz. 
 
ev.1ste nv.  aujtov"  aujthv   aujtov 
 2de nv.  aujtou'  aujth'"  aujtou' 
 3de nv.   aujtw/'   aujth'/   aujtw'/ 
 4de nv.   aujtovn  aujthvn  aujtov 
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mv.1ste nv.  aujtoiv  aujtaiv  aujtav 
 2de nv.   aujtw'n  aujtw'n  aujtw'n 

 3de nv.   aujtoi'"  aujtai'"  aujtoi'" 

 4de nv.   aujtouv"  aujtav"  aujtav 
 
au*tov" heeft drie gebruikswijzen: 

1) niet direct voorafgegaan door het lidwoord: 'zelf' 
aujtov" gaVr o??J pathvr filei' uJma'" - Want de Vader Zelf heeft jullie lief (Joh. 16: 27) 

 
2) onmiddellijk voorafgegaan door het lidwoord: 'dezelfde', 'hetzelfde' 
kaiV oiJ aJmartwloiV toV aujtoV poiou'sin - Ook de zondaren doen hetzelfde (Luc. 6: 33) 

 
3) zonder lidwoord: 'hij, zij, het' (persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon) 
kaiV levgei aujtw'/ - En hij zei tegen Hem (Matt. 4: 6) 

U vindt in het huiswerk zinnen met verschillende gebruikswijzen van au*tov" 

 
15.10 Huiswerk  
Vertaal de volgende zinnen. 
 
1. uiJov" mou ei^ suv, ejgwV shvmeron gegevnnhkav se. 
2. ajll j o@ti tau'ta lelavlhka uJmi'n hJ luvph peplhvrwken uJmw'n thVn kardivan. 
3. ginwvskete tiv pepoivhka uJmi'n; 
4. ejn touvtw/ ejstin hJ ajgavph, oujc o@ti hJmei'" hjgaphvkamen toVn qeoVn ajll j o@ti aujtoV" 
hjgavphsen hJma'" ... 
5. makavrioi oiJ praei'", o@ti aujtoiV klhronomhvsousin thVn gh'n. 
6. kaiV levgei aujtoi'": deu'te ojpivsw mou, kaiV poihvsw uJma'" aJliei'" ajnqrwvpwn 
7. ... taV deV mevlh pavnta ouj thVn aujthVn e!cei pra'xin ... 
8. memishvkasin kaiV ejmeV kaiV toVn patevra mou. 
9. ... ejn dexia/' te tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken 
10. hJmei'" oi!damen o@ti Mwu>sei' lelavlhken oJ qeov", tou'ton deV oujk oi!damen povqen ejstin 

 
gennavw- ik verwek, lalevw- ik zeg, ik spreek, luvph (vrl.)- bedroefdheid, pijn, plhrovw- ik 

vul, ginwvskw- ik weet, ik begrijp, ejn touvtw/- hierin, daarin, hjgavphsen- 3de p. ev. aor. v. 

ajgapavw (vertaal als een v.t.t.), praei'"- 1ste nv. mv. mnl. v. prau>v"- (bijvoeglijk 

naamwoord) zachtmoedig (hier zelfstandig gebruikt door het lidwoord), klhronomevw- 
ik bee>rf, deu'te- (bijwoord) kom!, ojpivsw- (+ 2de nv.) achter, a!nqrwpo" (mnl.)- mens, 

mevlh- 1ste nv. mv. v. mevlo" (onz.)- lid (v.e. lichaam), pra'xin- 4de nv. ev. v. pra'xi" 

(vrl.)- aktiviteit, misevw- ik haat, te na een zinsdeel is kai ervoor, lees dus kaiV ejn dexia/ 
tou' qrovnou tou' qeou' kekavqiken, dexia/'- 3de nv. ev. vrl. v. dexiov"- (bijvoeglijk 

naamwoord) rechter-, vul na dexia/' aan : ceiriv- 3de nv. ev. v. ceivr (vrl.)- hand, 

kaqivzw- ik zit, Mwu>sei'- 3de nv. ev. v. Mwu>sh'", tou'ton- 4de nv. ev. mnl. v. ou%to", 

povqen- (leidt een indirecte vraag in) van waar, waar- vandaan 
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15.11 Nieuwe woorden 
 
cristov" (mnl.)   - Christus (lett. gezalfde) 

crivw     - ik zalf 

e!rcomai     - ik kom 

oJravw     - ik zie 

filevw     - ik heb lief 

parav      - (+ 2de nv.) van ... vandaan 

a!llo", a, on    - ander 

kopiavw     - ik arbeid moeizaam 

ojnomavzw    - ik noem 

timavw     - ik eer 

plhrovw     - ik vul 

mevn     - nu (stelt een zinsdeel tegenover een ander deel) 

gennavw     - ik verwek 

lalevw     - ik spreek 

luvph (vrl.)    - bedroefdheid, pijn 

prau>v", praei'a, prau>v  - zachtmoedig 

klhronomevw    - ik bee>rf 
deu'te     - (bijwoord) kom! 

ojpivsw     - (+ 2de nv.) achter 

a!nqrwpo" (mnl.)   - mens 

mevlo" (onz.)    - lid (v.e. lichaam) 
pra'xi" (vrl.)    - aktiviteit 

misevw     - ik haat 

te      - na een woord/zinsdeel is kaiv ervoor 

dexiov", a, on    - rechter- 

ceivr (vrl.)    - hand 

kaqivzw     - ik zit 

povqen     - (leidt een indirecte vraag in) van waar, waarvandaan 
 
15.12 De achtergrond van het Nieuwe Testament: Het Hebreeuws I 
In de komende lessen willen wij het met u hebben over taal en wel over drie talen. In 
het evangelie naar Johannes wordt beschreven dat Pilatus een opschrift laat 
plaatsen boven het kruis van Christus. Hierop staat 'Jezus de Nazoreee >r, de koning 

der Joden'. Johannes vermeldt dat dit opschrift gesteld is in drie talen: Hebreeuws, 
Latijn en Grieks. Hebreeuws was de taal van de Joden, Latijn de taal van de 
Romeinen en Grieks de toenmalige wereldtaal. Het opschrift kon dus door elke 
voorbijganger gelezen worden. Over deze drie talen willen wij het hebben. Eerst 
bekijken wij twee lessen het Hebreeuws, taal van het Oude Testament en de invloed 
op het Grieks van het Nieuwe Testament. Daarna besteden wij twee lessen aandacht 
aan het Latijn. Tot slot besteden wij twee lessen aan het Grieks. 
 
Het Hebreeuws was de taal van het Oude Testament. Wanneer een geschrift is 
gesteld in een bepaalde taal, is het voor mensen die die taal niet beheersen niet 
toegankelijk. Daarom worden geschriften ook vertaald. Het nadeel van een vertaling 
is dat bijna nooit de betekenis van woorden en combinaties van woorden precies 
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kunnen worden weergegeven. Dit is zeker het geval wanneer een geschrift vertaald 
wordt in een taal die een andere grammaticale structuur heeft. Toen de vertaling van 
het Oude Testament in het Grieks gemaakt werd (de Septuaginta) stuitten de 
vertalers op dit probleem. Bepaalde zinsneden zijn zo eigen aan het Hebreeuws dat 
ze bijna niet zijn weer te geven in het Grieks. En toch verlangden de vertalers ernaar 
de tekst zo nauwkeurig mogelijk over te zetten. Gevolg was dat ze de Hebreeuwse 
zinsneden letterlijk vertaalden naar het Grieks. Eigenlijk is dat altijd gebeurd wanneer 
het Oude Testament uit het Hebreeuws werd vertaald in een andere taal: er kwamen 
semitismen in de vertaling terecht. Ook in Nederlandse vertalingen zijn ze te vinden.  
 
In het Nieuwe Testament wordt vaak gebruik gemaakt van citaten uit het Oude 
Testament. Het ligt dan ook voor de hand dat de semitismen in de geciteerde 
passages ook in het Nieuwe Testament verschijnen. Maar ook los van direct verband 
met het Oude Testament komen semitismen in het Grieks van het Nieuwe Testament 
voor. In de volgende les willen wij twee voorbeelden van semitismen laten zien.  
 
NOTITIES:   
 
 
 
 
 
 


